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RESUMO:

Este estudo de natureza qualitativa foi desenvolvido na disciplina Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental I no sétimo semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade
Estadual de Feira de Santana – BA que teve como aporte metodológico o m. O referido estudo objetiva
narrar e analisar nossa atuação no Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I desenvolvido em uma
turma do 1º ano de uma escola pública do município de Feira de Santana - BA. Como aporte teórico,
utilizou-se dos estudos de Pimenta (2008); Mussi et all (2012); Bernadino Júnior (2006); Lopes (2005);
Maia (2009); entre outros. Conclui-se que o estágio possibilitou o diálogo prática-teoria-prática, e a
realização deste estudo nos permitiu refletir sobre a nossa atuação em nosso futuro campo de trabalho: o
contexto escolar.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio; Docência; trabalho pedagógico.

ABSTRACT:

This qualitative study was developed in the course Supervised in the first years of elementary school in the
seventh semester of Pedagogy at the State University of Feira de Santana - BA had as methodological
contribution to m. This study aims to describe and analyze our performance in the Supervised Internship
in Elementary School I developed a class of 1st year at a public school in the city of Feira de Santana - BA.
As a theoretical basis was used to study the pepper (2008); Mussi et al (2012); Bernardino Jr. (2006);
Lopes (2005); Maia (2009), among others. We conclude that the stage allowed the dialogue
practice-theory-practice, and this study allowed us to reflect on our role in our future field of work: the
school context.
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INTRODUÇÃO

O Estágio se constitui como um percurso fundamental no processo de formação do professor, pois esta
prática possibilita ao indivíduo se aproximar do lócus de atuação do profissional de educação. O início
desta trajetória é caracterizado por uma forte resistência e/ ou medo da falta de conhecimento que se
julga não adquirir dentro das salas de aula da academia. Há dificuldades e possibilidades, na qual, nós
estudantes, precisamos exercer um diálogo entre o que aprendemos através das leituras de textos e as
abordagens teóricas e a realização da prática, ou seja, temos a tarefa de executar a práxis que tanto
discutimos.

Este estudo foi desenvolvido na busca de relatar a experiência vivida no Estágio Supervisionado nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental I realizado no sétimo semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia na
Universidade Estadual de Feira de Santana no semestre 2013.1. A referida disciplina utilizou como
metodologia o Método do Arco de Maguerez [BERBEL (1998) apud Mussi et all (2012)], sendo composta
por cinco etapas: 1) observação; 2) identificação dos problemas; 3) teorização; 4) hipóteses de solução –
planejamento e 5) aplicação – execução da ação (prática).

De acordo com Mussi et all (2012, p.01) o Método do Arco faz-se relevante para “redimensionar o
processo de aprendizagem profissional da docência sob uma ótica diferente, capaz de promover o ensino
com pesquisa na formação profissional e envolver os licenciandos como protagonistas desse processo”.

Nesta perspectiva, fomos direcionadas para o campo de estágio, no qual ficamos em uma turma do 1º ano
do Ensino Fundamental I de uma Instituição Pública Municipal de Feira de Santana – BA composta por 22
alunos, cujas famílias são de classe baixa e que na maioria residem nas proximidades da escola.

Inicialmente passamos cinco dias observando a turma de forma participativa. Na segunda semana
co-participamos das atividades desenvolvidas pela docente em sala. Durante esse período tivemos o
objetivo de conhecer a realidade da sala de aula e dos alunos, bem como identificar uma dificuldade da
turma, que se configura como a segunda etapa do Método do Arco [BERBEL (1998) apud Mussi et all
(2012)].

Buscamos entender, enquanto estagiárias, como são realizados os processos de aquisição da leitura e
escrita realizada pelo grupo naquele determinado ambiente escolar e como é visto pelo professor as
manifestações de interesse e descobertas apresentadas pelos alunos, o que pode possibilitar a construção
de saberes válidos para o cotidiano dentro e fora da escola, formando sujeitos críticos e ativos inseridos
numa concepção de mundo ativa.

A partir das observações e de conversas com a docente da turma, identificamos que a maior dificuldade da
turma se configurava no processo de aquisição da leitura. Diante da identificação, seguimos pela
teorização, a terceira etapa do Método do Arco [BERBEL (1998) apud Mussi et all (2012)], na qual
buscamos subsídios teóricos que nos ajudássemos a contribuir para a melhoria da dificuldade encontrada
na turma, sendo eles: Bernadino Júnior (2006); Lopes (2005); Maia (2009); Perfeito (2007); Simões
(2000), dentre outros.

Através das observações, surgiu a necessidade de procurar meios de despertar o interesse dos alunos,
assim como buscar alternativas de desenvolver uma aprendizagem significativa. Nesta busca, planejamos
atividades a partir do gênero textual Fábula, ao considerar que os estudos de [Perfeito (2007); Ribeiro e
Feital (2008); Maia (2009)] têm destacado a relevância deste gênero textual no processo de aquisição da
leitura, por se tratar de um texto que possibilita a criticidade dos alunos, além de permitir um ensino mais
dinâmico. O nosso projeto teve como objetivo contribuir para o desenvolvimento do processo de aquisição
da leitura dos alunos através do trabalho pedagógico com o gênero textual Fábula, aplicado durante cinco
dias, configurando-se na última etapa do Método do Arco proposto por Maguerez [BERBEL (1998) apud
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Mussi et all (2012)].

Neste contexto, este estudo objetiva narrar e analisar nossa atuação no Estágio Supervisionado no Ensino
Fundamental I desenvolvido em uma turma do 1º ano de uma escola pública do município de Feira de
Santana - BA.

METODOLOGIA

Este constitui um estudo de natureza qualitativa, uma vez que busca a obtenção de dados descritivos
mediante o contato direto e interativo do pesquisador com a situação do objeto estudado (SILVA,
MENEZES (2000)). Como percurso metodológico foi utilizado de narrativas, que segundo Souza (2006,
p.15) “potencializa no sujeito o contato com sua singularidade e o mergulho na interioridade do
conhecimento de si, inscreve-se como atividade formadora, porque remete o sujeito a refletir sobre sua
identidade, a partir de diferentes níveis de atividades e registros.”

Desta forma, dividimos este estudo em duas categorias consideradas por nós como relevantes na
realização do nosso estágio, sendo elas: a importância do estágio na formação docente, na qual
descreveremos nosso olhar acerca da realização do estágio; e o trabalho pedagógico com o gênero textual
Fábula no processo de aquisição da leitura, na qual será refletida acerca da importância deste para o
processo de ensino-aprendizagem, bem como a nossa atuação em sala de aula. As referidas categorias
serão apresentadas a seguir:

A IMPORTNCIA DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DOCENTE

A experiência de Estágio pode e deve contribuir na aproximação dos estudantes de Pedagogia com o
campo de trabalho, como assim afirma Pimenta (2002) “o lócus da prática do pedagogo é o ambiente
escolar”. Assim, o profissional se familiariza com o contexto e passa a perceber a importância que tem o
seu papel de educador na sociedade.

Refletindo sobre nossa prática no Estágio, podemos perceber a importância deste para nossa formação,
uma vez que nos proporcionou o contato com nosso ambiente de trabalho e consequentemente, a
percepção das complexidades presentes no contexto escolar. A partir do estágio, pudemos ver na prática
que o contexto da sala de aula é o local onde se agrupa diferentes sujeitos, advindo de diferentes culturas.
Em tal espaço se propõe a realizar práticas educativas para que, com a mediação do professor, o aluno
venha a construir os saberes historicamente construídos e socialmente transmitidos.

Nessa perspectiva, Mussi et all (2012, p.3) afirma que: “O estágio nos cursos de formação inicial deve se
constituir em um espaço de aprendizagem da profissão docente [...], onde os estudantes estagiários
possam refletir sobre o processo educativo de forma sistemática, intencional e planejada, orientada pela
busca teórica para melhor análise e compreensão desta própria prática”.

Desta forma, percebe-se que a prática docente tem um grande papel na construção do saber de cada
aluno e o estágio constitui-se como um espaço de novas descobertas e grandes aprendizagens. Através da
nossa experiência, pudemos conhecer e aprender através de outras atuações no contexto escolar, tais
como da professora regente da turma na qual desenvolvemos o estágio, além da coordenadora que
sempre buscava estar à disposição para esclarecimentos de dúvidas.

Assim, nota-se que a profissionalização que adquirimos no estágio ampliou as discussões entre teoria e
prática, uma vez que nos permitiu aproximar o que aprendemos teoricamente e o que observamos e
exercemos na prática, desenvolvendo consequentemente nosso senso crítico e reflexivo da realidade
escolar. No entanto, sabemos que o exercício da profissão docente abarca muitas vertentes, e faz-se
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necessário uma formação crítica reflexiva, na qual o profissional busque um agir que seja inovador,
dinâmico e condizente com as propostas a serem concluídas na educação e na sociedade.

Neste contexto, Pimenta (2002) conclui que: “A ação docente, a profissão de educador é uma prática
social, como tantas outras, é uma forma de se intervir na realidade social, no caso por meio da educação
que ocorre não só, mas essencialmente, nas instituições de ensino. Isso porque a atividade docente é ao
mesmo tempo prática e ação”. (p.41).

Contudo, cabe salientar que o papel do educador, não apenas, está inserida dentro da escola, esta se
consolida como uma extensão do processo de formação do cidadão em que o individuo na construção da
sua identidade necessita de conhecimentos pessoais, sociais e culturais para se manter ativo e consciente
na sociedade.

Conclui-se que o estágio contribui de forma crucial na formação do professor e mesmo sabendo que cada
uma de nós vivenciou o estágio de forma diferenciada, consideramos que este foi um diferencial em nossa
formação de maneira a nos permitir o contato com o nosso futuro campo de trabalho de forma direta.
Desta forma, apresentaremos a seguir como foi o nosso período de estágio durante o período de regência.

O TRABALHO PEDAGÓGICO COM O GÊNERO TEXTUAL FÁBULA NO PROCESSO DE AQUISIÇÃO DA
LEITURA: UMA AÇÃO PEDAGÓGICA

Nos espaços escolares surgem muitas dificuldades, dentre elas encontra-se o processo de aquisição da
leitura. A partir de estudos (Lopes (2005); Bernadino Júnior (2006)), entendemos que nos anos iniciais do
ensino fundamental, as crianças devem estar em contato com textos, livros para despertar o interesse
pela leitura e através da intervenção docente, os alunos comecem a ler as primeiras palavras.

Neste contexto Melo (2009, p.05) destaca: “A leitura é uma forma de recreação muito importante para a
criança, principalmente para o seu desenvolvimento intelectual, psicológico e afetivo. Esta desempenha
papel fundamental na vida da criança, pela riqueza de motivações, sugestões e de recursos que oferece ao
seu desenvolvimento”.

No entanto, para que a criança crie o desejo pela leitura ela deve ter contato com a mesma e
consequentemente desenvolver significativamente o seu cognitivo. Como diz Simões (2000), contar
historia é uma atividade comum e é uma prática importante que tem papel fundamental nos processos de
aquisição e desenvolvimento da linguagem humana, uma vez que ao ouvir historias, as crianças começam
a identificar a sua estrutura, tem conhecimento da linguagem escrita e interpretação, tendo em vista que
uma boa escrita surge de uma boa qualidade leitora.

Após perceber a dificuldade da turma na aquisição da leitura, desenvolvemos nosso período de regência
através do projeto intitulado “Construindo o mundo da leitura através das Fábulas” durante cinco dias
consecutivos com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento do processo de aquisição da leitura dos
alunos através do trabalho pedagógico com o gênero textual Fábula de maneira dinâmica e criativa. Foram
trabalhadas as fábulas “a Lebre e a Tartaruga” e o “Leão e o Ratinho”, e estas foram escolhidas por estar
dentro da realidade e capacidade de construção de conhecimento dos alunos.

As atividades foram elaboradas e regidas por nós, estudantes-estagiárias, com auxílio da docente regente
e dispondo de alguns recursos materiais da escola. Foram elaborados cinco planos de aula e executados
um a cada dia da semana de forma contextualizada e interativa.

Neste contexto, Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998) ao adotar a concepção interativa de
linguagem, enfatizam a ideia de que o discurso, quando produzido, manifesta-se por meio de textos e todo
o texto se organiza dentro de determinado gênero. Nesta perspectiva, trabalhamos em sala de aula com o
gênero textual Fábula.
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A Fábula é um gênero textual que se constitui em pequenos textos que trazem na sua concepção um
fundo moral, uma lição de vida, e nesse intuito de contribuir com o processo de aquisição da leitura das
crianças é que buscamos através das fábulas criar e recriar um processo de aprendizagem lúdico e
criativo. Na realização do nosso projeto, foi possível perceber a participação ativa das crianças na
realização das atividades, uma vez que eles prestavam atenção na contação das Fábulas, o que se deu de
forma dinâmica, sendo elas através de encenação, de mostra de imagens, de vídeos, entre outras formas.

Estudiosos [PERFEITO (2007); RIBEIRO E FEITAL (2008); MAIA (2009)] destacam as vantagens do
trabalho pedagógico com o gênero textual Fábula. Perfeito (2007) destaca a importância do ensino da
Língua Portuguesa ser de forma significativa, o que segundo o autor pode ser construído através do
trabalho com as Fábulas. Ribeiro e Feital (2008) destacam que o trabalho pedagógico com as Fábulas,
envolvendo atividades de leitura e produção textual, possibilita exercitar a criticidade dos alunos e
destacar seu papel como modificadores da sociedade, além de abrir possibilidade para a realização de uma
efetiva ação de letramento. Maia (2009) enfatiza que o gênero Fábula é propício a todas as séries do
ensino básico e rica fonte para utilização das estratégias de leitura.

Considerando nossa experiência em contar as Fábulas e a partir destas, realizar atividades dinâmicas e
criativas focada no processo de aquisição da leitura, tais como leitura de imagens, confecção de painéis,
escrita e leitura de palavras, ditado imagético, entre outras dinâmicas, percebemos a importância de um
trabalho dinâmico em sala de aula, uma vez que conseguimos uma participação ativa dos alunos, de forma
a ler imagens e palavras, o que se configurou em uma contribuição para aquisição da leitura dos alunos e
para o nosso processo de formação enquanto futuras docentes, uma vez que nos permitiu exercer a nossa
profissão.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I utilizando o Método do Arco [BERBEL (1998) apud
Mussi et all (2012)] nos possibilitou estabelecer a ligação entre a teoria e a prática, uma vez que
inicialmente fomos a campo e percebemos a dificuldade, e a partir desta, buscamos aportes teóricos e
planejamos e executamos atividades que pudessem contribuir para melhoria de tal dificuldade. Neste
contexto, percebe-se o rompimento de uma prática mecânica e descontextualizada, uma vez que
conhecemos a realidade da sala de aula e a partir desta é que intervimos, realizando o tão complexo
diálogo prática-teoria-prática.

Além disso, o Estágio Supervisionado no Ensino Fundamental I nos possibilitou aproximar da realidade do
contexto escolar e lidar com algumas situações que muitas vezes são encobertas pela teoria desvinculada
da prática, o que nos permitiu refletir sobre o papel da nossa profissão na sociedade, uma vez que o
professor a cada dia se depara com situações inusitadas em sala de aula, o que requer deste uma
formação continuada e aprimorada a cada momento.

Tratando do período de regência do nosso estágio referente a prática do projeto intitulado “Construindo o
Mundo da Leitura Através das Fábulas”, este foi de grande valia, uma vez que apesar dos medos e
desafios, atuamos como docentes e realizamos as atividades com os alunos. Ao ver nos alunos a vontade
de construir conhecimentos de forma ativa, foi recompensador e enriquecedor para o nosso processo de
construção de identidade profissional, uma vez que nos permitiu perceber que em nossa futura atuação
docente não queremos desempenhar uma prática mecânica e descontextualizada, mas sim buscar um
ensino dinâmico e criativo, na qual aluno e professor sejam parceiros na construção da aprendizagem.

Enfim, a realização do estágio contribuiu de forma relevante para nossa formação, uma vez que nos
permitiu conhecer nosso campo de trabalho de forma direta. A realização deste estudo por sua vez,
permitiu refletir sobre a nossa atuação enquanto estagiárias e como assim foi destacado anteriormente,
vivemos o estágio cada uma de forma diferenciada, uma vez que cada vivência é subjetiva, no entanto,
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temos uma consideração relevante em comum, o estágio foi um marco na nossa formação, ao permitir a
realização do diálogo teoria e prática, bem como o “ensaio” para nossa futura prática docente.
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