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RESUMO 

 

 
Esta pesquisa tem como objeto de estudo a ação mediadora docente e a sua implicação 
com a orientação dos relatórios no Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO), no processo 
de gestão do currículo de formação do pedagogo. Partimos do pressuposto de que os 
sentidos atribuídos à gestão do currículo pelos docentes formadores relacionam-se mais 
com a forma como cada um entende sua ação mediadora no processo de orientação de 
atividades didático-pedagógicas e menos com a adesão a um projeto comum, qual seja: o 
Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Assim, o nosso objetivo central corresponde a 
compreender os sentidos atribuídos pelos docentes formadores ao processo de gestão do 
currículo, tendo como foco a sua ação no ESO do curso de Pedagogia da UFMA. 
Buscamos, de um lado, indicativos das relações estabelecidas por eles, entre a sua 
experiência profissional e as práticas de orientação dos relatórios em processo no curso. 
Por outro lado, mobiliza-nos, nesta pesquisa, a preocupação também com os sentidos 
formativos atribuídos à escrita do relatório pelos docentes do curso de Pedagogia da 
UFMA. Para tanto, como referência principal, utilizamos as entrevistas realizadas e 
interpretadas por meio da metodologia da Entrevista Compreensiva. A partir dos discursos 
orais, compreendemos que a gestão da formação neste Curso vincula-se a posturas não 
uniformes e ajustadas às condições a que as docentes têm acesso. Identificamos um grupo 
sujeito do currículo e um grupo que, pelas posições de conformação que adotam, 
caracterizam-no como objeto das práticas curriculares. Quanto à ação mediadora da escrita 
em processos formativos constatamos que contribuem para a formação do pedagogo da 
UFMA na perspectiva da reflexão-crítica e/ou na perspectiva da reprodução burocrática. A 
Escrita dos Relatórios finais no ESO caracteriza-se como dispositivo de avaliação 
quantitativa-qualitativa, como processo burocrático e como dispositivo de reflexão e de 
intervenção em atividades didático-pedagógicas. Nesse sentido, defendemos que as 
orientações docentes na perspectiva da reflexão crítica, em que a escrita tem 
funcionalidade social, precisam ultrapassar a dimensão individual, devendo ser debatidas e 
ressignificadas como práticas coletivas institucionalmente. Com esta pesquisa, esperamos 
contribuir para as pesquisas sobre a ação mediadora docente e a sua implicação na 
orientação da escrita dos relatórios de ESO e no processo de gestão do currículo de 
formação do pedagogo.  
 

Palavras-chaves: Mediação Pedagógica. Escrita no Estágio Supervisionado. Formação do 
Pedagogo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
RÉSUMÉ 

 
 

Cette recherche a comme but l’action médiatrice du professeur et son implication dans  
l’orientation  des comptes-rendus dans le Stage Supervisé Obligatoire (ESO), dans le 
processus de gestion du curriculum de formation du pédagogue. Nous partons de l’idée que 
les sens  attribués à la gestion du curriculum par les professeurs formateurs concernent 
davantage la façon dont chacun comprend son action médiatrice dans le processus 
d’orientation des activités didactiques-pédagogiques et moins l’adhésion à un projet en 
commun, tel le Projet Pédagogique du Cours (PPC). Ainsi, notre objectif principal est de 
comprendre les sens attribués par les professeurs formateurs au processus de gestion du 
curriculum, ayant comme point principal  son action à l’ESO du cours de Pédagogie de 
l’UFMA. Nous cherchons, d’un cote, des indicatifs des relations établies par ceux-ci, entre 
leur expérience professionnelle et les pratiques d’orientation des compte-rendus en 
processus dans le cours. D’un autre cote, cette recherche nous oblige à penser aussi à la 
préoccupation avec les sens formatifs attribués à la rédaction du compte-rendu par les 
professeurs du cours de Pédagogie de l’UFMA. Pour ceci, nous nous sommes basés, 
comme référence principale, sur les entretiens réalisés et interprétés  à travers la 
méthodologie de l’Entretien Compréhensif. À partir des discours oraux, nous comprenons 
que la gestion de la formation dans ce Cours est liée à des attitudes non uniformes et 
ajustées aux conditions à la portée des professeurs.turas não uniformes e ajustadas às 
condições a que as docentes têm acesso. Nous avons identifiéun groupe-sujet du 
curriculum et un autre qui, par les positions de conformation qu’ils adoptent, est caractérisé 
comme objet des pratiques curriculaires.Quant à l’action médiatrice de la rédaction dans 
des processus formatifs, nous avons constaté que ceux-ci contribuent pour la formation du 
pédagogue de l’UFMA sous la perspctive de la réflexion critique et/ou sous la perspective 
de la reproduction bureaucratique. La Rédaction des Comptes-rendus à l’ESO est 
caractérisée comme dispositif d’évaluation quantitative-qualitative, comme processus 
bureaucratique et comm dispositif de réflexion et d’intervention dans des activités 
didactiques-pédagogiques. Dans ce sens, nous défendons que les orientations du professeur 
sous l’optique de la réflexion critique où la rédaction a une fonction sociale doivent 
surmonter la dimension individuelle et être discutées et ressignifiées comme des pratiques 
collectives institutionnellement. Nous espérons, avec cette recherche, contribuer pour 
d’autres recherches sur l’action médiatrice du professeur et son implication dans 
l’orientation de la rédaction des comptes-rendus de l’ ESO et dans le processus  de gestion 
du curriculum de formation du pédagogue.  
 

Mots-clés: Mediation Pédagogique. Rédaction au Stage Supervisé. Formation du 
Pédagogue. 
 
 

 
 
 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

This research is taking as study aim the mediatory teaching action, its involvement with 
educational guidance reports of Supervised Obligatory Student Teaching in curriculum 
managing by formal teachers is more related to the form as each one understands the 
mediatory action of the pedagogy teaching activities than to the adherence of a common 
project, that is: the Course Pedagogy Project (CPP). Thus, our aim is meant to understand 
the attribution from the formal teachers to curriculum managing process, having as forms 
its action in the supervised obligatory student teaching at UFMA Pedagogy Course. On one 
side, we look for traces about established relation by them between their professional 
experience and their report guidance in current course. On the other hand, a research 
concern comes up to us on the forming meaning of the report writing by UFMA Pedagogy 
Teachers Course. In order to do that, we used interviews interpreted by means of 
methodology understanding interview. Starting from oral speeches, we understand that the 
managing formation in this course is linked to postures not identical and adjustable to 
conditions the teachers have access. We identify a curriculum subject group and a group 
that by their conformation adapted is considered as object group of curriculum practices. 
As for the mediatory action in writing formation process, we noticed that they contribute to 
teacher information at UFMA in the reflexive critic perspective and or in the bureaucratic 
reproduction perspective. The report writing at the end of the Supervised Obligatory 
internship is characteristic of quality quantity assessment display, as bureaucratic process 
and as reflexive display and didactic pedagogy activity intervention. We defend that the 
teachers´ guidance under critical reflections, where the writing has a social role, must 
overcome individual dimension, they must be debated as collective and organized 
practices. We hope to contribute with such a research on teacher mediatory actions and 
their implementing with help of reporting writing guidance in the Supervised Obligatory 
Student Teaching in the Curriculum Teacher managing process.           

 

Keywords: Pedagogy Mediation. Writing in Supervised Education Internship. Teacher 

Formation. 
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1 TRAJETÓRIAS CONSTRUÍDAS 

Mas, para mim, o que vale é o que está por baixo ou por cima – 
o que parece longe e está perto, ou o que está perto e parece 
longe. Conto ao senhor é o que eu sei e o senhor não sabe; mas 
principal quero contar é o que eu não sei se sei e que pode ser 
que o senhor saiba (Guimarães Rosa. Grande Sertão Veredas). 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a ação mediadora docente e a sua implicação 

com a orientação dos relatórios no Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO), no processo de 

gestão do currículo de formação do pedagogo. Tal objeto se configurou numa questão de 

partida: quais sentidos formativos são atribuídos à escrita do relatório no ESO pelos docentes 

do curso de Pedagogia da UFMA? Esse questionamento nos conduziu ao pressuposto de que 

os sentidos atribuídos à gestão do currículo pelos docentes formadores relacionam-se mais 

com a forma como cada um entende a sua ação mediadora no processo de orientação de 

atividades didático-pedagógicas e menos com a adesão a um projeto comum, qual seja: o 

Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  

Assim, o nosso objetivo central corresponde a compreender os sentidos atribuídos 

pelos docentes formadores ao processo de gestão do currículo, tendo como foco a sua ação no 

ESO do curso de Pedagogia da UFMA. Buscamos, de um lado, indicativos sobre as relações 

estabelecidas por eles, entre a sua experiência profissional e as práticas de orientação dos 

relatórios em processo no curso. Por outro lado, mobiliza-nos, nesta pesquisa, a preocupação 

com os sentidos formativos relacionados à escrita do relatório, por parte dos docentes do 

curso de Pedagogia da UFMA. 

Entendemos que, no estágio supervisionado obrigatório, o relatório é um gênero 

discursivo que materializa e permite circular, na esfera universitária, observações, análises e 

compreensões realizadas por alunos, no período em que acontecem as atividades de estágio na 

escola-campo, especialmente, durante a experiência vivenciada na sala de aula, que é lócus 

principal do processo ensino-aprendizagem. Desenvolvemos reflexões em torno das diferentes 

influências nas ações pedagógicas e na produção dos sentidos, situamos o currículo como 

articulador principal da formação profissional do pedagogo, bem como observamos os 

sentidos docentes sobre a escrita, mediados pela atuação dos sujeitos na confecção dos 

relatórios de estágio e demais modalidades descritas por nossas interlocutoras. 

O interesse desta pesquisa é dar visibilidade ao nosso percurso de formação 

profissional e de reflexão acadêmica em contexto de formação inicial e continuada de 

docentes, no qual estivemos envolvidos. Observamos no processo da investigação que, na 
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formação do pedagogo da UFMA, os sentidos atribuídos pelos docentes à escrita do relatório 

no estágio interferem nas ações mediadoras realizadas por eles e vice-versa.  

A origem da nossa inserção nessa temática, a reflexão sobre a ação mediadora 

docente, inicia-se com a entrada e a graduação em Pedagogia, seguida de duas 

especializações, do Mestrado em Educação e do exercício da docência nas licenciaturas, na 

Universidade Estadual do Maranhão. Tanto na graduação como nas pós-graduações, 

investigamos temáticas relacionando-as às políticas educacionais e aos instrumentos usados 

no desenvolvimento da formação de formadores, experiência que nos impulsiona a continuar 

investigando a ação mediadora docente no Estágio Obrigatório. Outra experiência marcante 

foi a nossa atuação como formadora de Coordenadores Pedagógicos, durante seis anos, a 

convite da Secretaria Municipal de Educação de São Luís (SEMED), cujo foco da formação 

era o uso social da leitura e da escrita nos espaços de educação formal. Percebíamos que na 

gestão dessa formação se constituía como preocupação principal a orientação pedagógica da 

escrita, tomando-a instrumento mediador na formação docente em contextos diversos.  

O interesse atual pela abordagem decorre, em primeiro lugar, do nosso pertencimento 

ao grupo de docentes que desenvolve atividades no ESO, do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Maranhão, na Ilha de São Luís1. Nesse contexto, a aproximação com 

a problemática resulta da nossa vivência com a prática de escrita de relatórios, pela 

observação e orientação de atividades de alunos-docentes – denominação atribuída aos 

pedagogos em formação – no período de quatro anos.  

Em segundo lugar, ressaltamos que o relatório de estágio, segundo a Resolução n. 1.175-

CONSEPE/2014 (Art. 26, § 1º), é uma das exigências legais para a conclusão dos estágios e 

para a avaliação de desempenho e aprovação dos alunos (UFMA, 2014). Contudo, na 

instituição, não há uma sistematização no curso que contemple critérios acordados e de 

orientação comum para a elaboração e para a avaliação da escrita do relatório no estágio 

supervisionado. Percebemos na ocorrência das atividades que muitos relatos se transformam 

em exercícios obrigatórios, consolidados num documento condicionador de nota para a 

conclusão de uma etapa. Consideramos como uma necessidade aos docentes que desenvolvem 

atividades formativas centradas no ESO o acesso a dados que possibilitem reflexão a respeito 

dessa prática, assim como clareza sobre os seus critérios de orientações nesse contexto de 

aprendizagem.  

                                                 
1  Essa demarcação se deve ao fato de a Universidade contemplar, na sua organização curricular, atualmente, 

cursos de Pedagogia a distância, outros na modalidade presencial, em campi diferentes, e também em polos 
ligados ao Programa de Ações Articuladas para Formação de Professores (PARFOR). 
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As mediações pedagógicas e os sentidos compreendem pertenças diversas e também 

dessimetrias nos posicionamentos adotados. Se entendemos que os sentidos atribuídos à 

gestão do currículo e à orientação do relatório no ESO são diversos, relacionais e filiam-se às 

condições em processo e às estratégias docentes implementadas nesse espaço, logo, fica claro 

que as orientações das atividades e os sentidos atribuídos são dispositivos fundamentais no 

estágio para a formação em discussão. Sendo assim, este trabalho de tese evidencia 

significações, curiosidades e o nosso envolvimento com algo que produziu sentidos em nós, 

na relação com os outros. Por se entender que não separamos o objeto de investigação da vida 

do pesquisador, anulamos qualquer tentativa de um dizer e de um fazer em que o sujeito da 

ação não se assume na relação, negando a sua presença no texto e nas escolhas realizadas no 

percurso da investigação. Com base nessa afirmação, lançamos o olhar para a nossa trajetória 

acadêmico-profissional e descobrimos que o interesse pelo objeto em discussão tem relação 

com o que somos, com o que acreditamos, com as nossas vivências.  

Nesse itinerário como docente na UFMA, percebemos algumas dificuldades na gestão 

do currículo e no desenvolvimento de ações formativas que pressupunham a escrita como 

dispositivo de reflexão crítica e, acima de tudo, como instrumento de mediação principal da 

aprendizagem no ESO. Essas problemáticas geraram em nós curiosidades em conhecer o que 

pensam os docentes do Curso de Pedagogia (CP) – aqueles que realizam mediações 

pedagógicas no ESO – sobre a orientação da escrita do relatório e demais modalidades 

descritas. Do mesmo modo, temos consciência de que o que nos forma, nos transforma e nos 

move se constitui como experiência formativa (LARROSA, 2001). Compreendemos com 

Josso (2010) e Macedo (2010) que as dificuldades acima mencionadas podem ter como 

explicação o fato de os implicados nas ações formativas não terem experiências que os 

envolvessem na produção de atividades, de modo que todas resultassem em reflexão, 

aprendizado, mudança e, assim, contribuíssem para a utilização pedagógica da escrita no 

ESO. 

Dessa forma, apreender as bases sobre as quais são produzidos os sentidos em relação 

à ação mediadora no ESO e à gestão do currículo se constitui como ponto fundamental sobre 

o qual podemos identificar interações peculiares ao objeto em análise. A escolha desse objeto 

tem como base o reconhecimento de que a ação mediadora docente influencia e é influenciada 

pelos sentidos elaborados pelos sujeitos, em contextos diferenciados. Consideramos que o ato 

pedagógico no processo de construção da escrita do relatório, no ESO, vincula-se a uma 

prática social e cultural, e os sentidos atribuídos pelos docentes não podem ser compreendidos 

nem explicados em si mesmos ou de uma única forma ou tipo.  
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No nosso entendimento, cada indivíduo concentra, em si e nos sentidos que atribui, um 

mundo social e histórico, tanto sob efeito de determinações objetivas, pela incorporação de 

fragmentos desses mundos, quanto pela manifestação profunda de si. Acrescentamos que, ao 

escreverem os relatórios de estágio, alunos-docentes fazem apreciações, dão impressões, 

organizam discursos e transformam a escrita e seu portador num instrumento de compreensão 

de como um pedagogo, em formação inicial, entende e interpreta suas experiências e as de 

outros, como as seleciona e as ordena em meio às complexas relações sociais e profissionais e 

como essas singularidades se configuram na produção da escrita acadêmica. A compreensão a 

que se faz referência é no sentido de colocar junto todos os elementos de explicação e não 

alguns deles; é ter empatia e identificação, em parte, com a realidade, o que significa lançar 

mão da comunicação humana para romper com o seu oposto ou a sua inimiga: a falta de 

preocupação em ensiná-la (FOUCALT, 2000).   

Por meio do relatório, seus autores falam do ensino, da escola pública, da educação, da 

relação entre a escola e a universidade, das aprendizagens efetivadas e das lacunas existentes 

nas situações formativas desenvolvidas ou em processo. Como produção, registro de análises 

e de reflexão sistemática e rigorosa sobre a formação e sobre a prática pedagógica no ESO, no 

contexto de trabalho, o relatório é um instrumento que sintetiza um processo de investigação 

através de diferentes portadores e gêneros. Dito de outra forma, os relatórios são fenômenos 

históricos vinculados à vida social e cultural, por serem “entidades sociodiscursivas e formas 

de ação social incontornáveis em qualquer ação comunicativa [...] não são instrumentos 

estanques e enrijecedores da ação criativa” (MARCUSCHI, 2002, p. 19).  

O relatório, por ser um tipo de escrita acadêmica, definido como um gênero 

potencializador da ação de docentes e alunos-docentes, favorece atitudes mais produtivas e 

singulares para o processo formativo e na construção do saber docente. Essa escrita contribui 

para a formação do pedagogo porque, através dela, futuros docentes podem aperfeiçoar sua 

prática profissional, indicar sugestões para dinamizar atividades docentes observadas, realizar 

reflexões, imprimir marcas da própria prática pedagógica e de docentes observados em 

distintas atividades didáticas e pedagógicas e fazer uma análise crítica e contextualizada da 

educação e dos processos formativos. Para se constituir em instrumento potencializador na 

formação do pedagogo, muitos desafios ligados à produção e à avaliação de um relatório são 

marcados por resistências que precisam ser superadas, precisamente no que tange ao tipo e à 

intencionalidade da escrita nele desenvolvida.  

Nessa perspectiva, a mediação docente e a produção da escrita são contornadas por um 

processo e por um jogo de interdependências, parcerias, conflitos e confrontos, envolvendo, 
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nessa dinâmica, as instituições formativas com respectivos e distintos espaços. Nesse 

entendimento, os docentes encontram-se implicados no exercício de influenciar e de ser 

influenciados, por meio de um circuito de relações. Resultam desse circuito os sentidos e as 

redes em ação para criar, recriar e transformar práticas e padrões de escrita existentes, 

constituindo, dessa forma, modos de fazer, pensar e dizer sobre um fenômeno.  

As instituições formativas e os próprios docentes, por se encontrarem em 

circunstâncias de enunciação distintas, delongam, cerceiam ou autorizam sentidos, através da 

mobilização do saber e de discursos que encontram eco ou entram em contradição entre si, 

num verdadeiro vai e vem entre dissonâncias e harmonias na estruturação social. Por essa 

razão, esclarecemos que, ao intitularmos o trabalho “Trajetórias Construídas em Caminhos 

(Não) Planejados”, destacamos a dimensão social dos sujeitos na construção do objeto em 

curso.  

Temos em mente que a mediação pedagógica se insere na posição que cada um 

concentra em si e nos sentidos que atribui: um mundo social e histórico, tanto sob efeito de 

determinações objetivas, pela incorporação de fragmentos desses mundos, quanto pela 

manifestação profunda de si, com expressões personalizadas. Isso significa que na 

organização, no desenvolvimento e na avaliação das atividades formativas tais processos não 

são planejados individualmente. Acontecem pelo entrelaçar de intenções, de atos e pela 

interferência de diferentes sujeitos e contextos, caracterizando o caráter flexível do 

planejamento e as suas indeterminações, próprias dos movimentos configuracionais que 

abrange. 

Organizamos esta parte introdutória em dois tópicos, tendo clara a necessidade de 

introduzir o leitor no reconhecimento de nossas implicações e no entendimento de conceitos 

fundamentais, tais como os de mediação docente no Ensino Superior e sentido da escrita 

no relatório de estágio. Ao final do segundo capítulo, explicitamos o sumário completo, 

estabelecendo a marca de uma construção que não foi instituída a priori, mas, sim, como 

resultante do processo de diálogo com o campo da pesquisa2.  

 

 

 

 

                                                 
2  A Metodologia da Entrevista Compreensiva – cap. 2. 
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1.1 Mediação pedagógica e o processo de escrita no estágio 

Refletir sobre o conceito de “mediação pedagógica” e sobre a atribuição docente no 

processo de produção dos relatórios é condição fundamental se o propósito for o de 

reconhecer sentidos formativos da escrita no ESO, orientados pela ação docente, como 

veremos nas análises de nossas interlocutoras, nesta pesquisa. Recorremos ao conceito de 

“mediação pedagógica” a partir da compreensão de que uma prática resulta de múltiplas 

relações, as quais, em interdependência com espaços institucionais, traduzem-se em 

configurações (ELIAS, 1994a) singulares, nem sempre analisadas, na universidade, em sua 

implicação e complexidade.  

Todavia, temos claro que a mediação, uma das categorias centrais da dialética, 

inscreve-se no contexto da ontologia do ser social (LUKÁCS, 1979), na sua dupla dimensão: 

a real, que existe independentemente do conhecimento do ser, e a reflexiva, que pela razão o 

ser ultrapassa a imediaticidade, a aparência, reconstruindo o movimento do objeto 

(conhecimento) por meio da construção intelectual de mediações. As categorias são conceitos 

básicos cuja intenção é refletir tanto “[...] os aspectos gerais e essenciais do real, suas 

conexões e relações [...] e devem corresponder às condições concretas de cada tempo e lugar” 

(CURY, 2000, p. 21).  

Para Cury (2000, p. 27), a mediação se justifica quando não mais se vê “[...] o real 

numa divisibilidade de processos em que cada elemento guarde em si mesmo o dinamismo de 

sua existência, mas numa reciprocidade em que os contrários se relacionem de modo dialético 

e contraditório”. Tal afirmação nos leva a crer que a interação entre os processos sociais situa 

o ser humano como aquele que age no seu meio, produzindo ideias que o representem. Como 

resultado dessa ação – a cultura –, “[...] encontramos os elementos de mediação nas relações 

que o homem estabelece com os outros e com o mundo” (CURY, 2000, p. 28). 

Nesse sentido, na formação humana essa categoria é essencial, pois medeia ações 

realizadas na prática social dos sujeitos e na prática pedagógica. Cury explicita, assim, a 

relação entre duas ideias, em que a posse da ideia anterior mobiliza a ação em curso, 

permitindo a superação “[...] do aparente fosso existente entre as ideias e a ação” (CURY, 

2000, p. 28). Resumidamente, afirmamos que a “mediação pedagógica” é processo e não um 

ato, ela é a própria relação, que se configura pela ocorrência das relações sociais, harmônicas 

ou não. Indica que nada é ou está isolado e que, por meio de um intermediário (instrumentos), 

ela guarda como significado estabelecer conexões dialéticas entre os processos sociais 

formativos.  
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Todavia, entendemos que a “mediação pedagógica” implica a construção de uma 

práxis que engloba feixes de relações multilaterais e que se faz atenta aos vários atores 

envolvidos nos processos que se caracterizam como intersubjetivos. Afinal, ao refletirmos 

acerca da mediação como “mediação pedagógica”, referimo-nos ao processo de construção do 

conhecimento, que tem como vetor a reflexão crítica de experiências formativas e que 

considera os docentes e alunos-docentes envolvidos em processos contraditórios. Igualmente, 

defendemos a necessidade de o docente mediador em processos formativos se assumir na 

relação como parceiro, cujo papel é ensinar. Conforme Fontana (2000), na relação de ensino, 

esse parceiro mais experiente precisa considerar as condições de ambos os lados implicados 

na prática pedagógica, reconhecendo-se como parceiro intelectual em condições diferentes, 

em termos de desenvolvimento psicológico e dos lugares ocupados no processo histórico, 

distinção que o qualifica na relação contraditória do conhecimento.  

Qualificamos essa relação de ensino como cenário de mediação-formação porque a 

função do formador é a de mediar os alunos-docentes – de modo explícito e planejado – por 

meio de conhecimentos sistematizados/científicos, os quais, no caso do curso de Pedagogia da 

UFMA, englobam conhecimentos da área específica e da cultura profissional. Nessa mediação 

pedagógica, são compartilhados com os alunos-docentes sistemas conceituais, linguagens, 

instrumentos, estratégias, posturas, procedimentos, fatos e valores pela mobilização de 

saberes peculiares a essa cultura. O parâmetro relacional, nesse contexto, se assenta no 

binômio eu-outros, em que ações e concepções dos sujeitos implicados no processo 

encontram-se imbricadas às condições reais de produção de conhecimentos favoráveis à 

formação profissional. 

Sendo assim, o pedagógico, como parte da totalidade, engloba contextos em 

diferenciadas dimensões. Nesses termos, embora neste trabalho privilegiemos a dimensão 

relacional pedagógica, deixamos evidente que não pensamos na possibilidade de considerar a 

“mediação pedagógica” desvinculada do movimento do real, no seu todo objetivo-subjetivo. 

Esse aspecto nos conduziria à categoria da contradição como o horizonte, como explica Cury, 

que reflete o movimento, o qual melhor representa o real por ser o momento conceitual 

explicativo de alcance globalizante: “[...] é o próprio motor interno do desenvolvimento [...] 

negar a contradição no momento histórico é falsear o real, representando-o como idêntico, 

permanente e a-histórico” (CURY, 2000, p. 27).  

Nesses termos, a realidade se funda como em processo, um movimento temporal de 

constituição de seres e de suas significações, comportando relações entre seres humanos e 

entre estes e a natureza, configurando as relações sociais produzidas por seres e contextos 
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diversos. Omitir a contradição no movimento do real “[...] termina por afetar a concepção de 

educação, pois, ao retirar dela a negação, passa-se a representá-la dentro de um real que se 

desdobra de modo linear e mecânico” (CURY, 2000, p. 27). 

A categoria da totalidade nos permite compreender que o conhecimento é totalizante e 

a atividade humana, em geral, é um processo dessa totalização, que não obtém uma etapa 

definitiva e acabada por se encontrar em constante transformação e realização. O processo 

formativo aqui discutido, percebido e criado ganha essa conotação, de ser ele parte de um 

todo, de uma totalidade (KOSIK, 1976). A totalidade sem contradição perde o movimento, e 

as contradições fora da totalidade são arbitrárias e protocolares. Totalidade, contradição e 

mediação estabelecem a dialética necessária para conduzir ao conhecimento de uma unidade 

do real, que representa um entendimento mais específico de um campo, o campo da formação 

inicial docente.  

A ponderação sobre as categorias destacadas permite que situemos os docentes e 

alunos-docentes, no processo formativo, como seres sociais que, pelas significações e 

finalidades, materializam-se por suas produções. Contextualizamos essas produções no CP e 

no ESO pelos relatórios, resumos, portfólios, projetos didáticos, planos de ensino, diários de 

campo, sequências didáticas, sínteses de reuniões, projeto pedagógico e demais construções 

materializadas tanto por operações intelectuais quanto valorativas, ambas apoiadas no 

conhecimento e na reflexão crítica do real, viabilizados pela intervenção da consciência. 

A “mediação pedagógica” como processo de comunicações, informações e 

estabelecimento de relações sociais, no qual os envolvidos tenham expressão de identidade e 

de atitudes, leva o coletivo a se identificar com espaços formativos em que haja convergência 

de sujeitos históricos, mobilizados e participativos. Acreditamos que trabalhar com essa 

categoria nos dá a possibilidade de romper com uma análise, na qual a instituição formadora 

se organiza segundo um modelo de reprodução e de intervenção mecânica em que tudo se 

reduz a um esquema simplista de causa e efeito. Chamamos atenção do leitor, em especial, 

para a atribuição docente no ESO, ao mediar conteúdos formativos (curriculares) por meio da 

linguagem verbal, oral e escrita. A abordagem se dá por entendermos que a linguagem é um 

instrumento fundamental nos processos de mediação dos conhecimentos já construídos 

historicamente e que os sujeitos implicados na formação precisam ter acesso a eles.  

Essa compreensão deixa-nos como reflexão que o processo de formação e a atividade 

pedagógica devem ser compreendidos na coletividade de ensino e que a formação da 

consciência é resultado das mediações culturais que emergem das condições objetivas do 

modo de produção da ação docente. Daí deriva, por exemplo, o valor do estágio na formação 
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profissional dos alunos-docentes do Curso de pedagogia, que têm nele a possibilidade de 

entender a profissão com um parceiro mais experiente, bem como partilhar significados 

sociais do ser e estar docente em condições objetivas de trabalho. Podemos deduzir que a 

qualidade de aprendizagem se relaciona com a qualidade das “mediações pedagógicas” e que 

toda ação docente é única, excluindo qualquer possibilidade de produção em série de atos 

pedagógicos, que traduzem o nexo, o vínculo, a relação, a passagem, o movimento. 

A formação induz à expectativa de uma relação mútua entre o indivíduo e as 

possibilidades de conhecer, de aprender, por ser um elo que se coloca entre aquele que 

aprende e aquilo que é construído e mobilizado a partir da aprendizagem. Assim, percebemos 

que a mediação pedagógica não é sinônimo de transferência, e sim intervenção no outro, 

objetivando uma transformação.  

Macedo (2010, p. 32) define tal mediação a partir de dois pontos de vista, com os 

quais concordamos: do ponto de vista filosófico, como o “processo criador pelo qual se passa 

de um termo a outro, de uma situação a outra”, e do ponto de vista sociológico, “como o que 

possibilita o caráter relacional, acionalista e construcionista das relações humanas”. Na esfera 

da formação docente, a mediação comporta diferentes formas em contextos mais amplos, 

como nos sistemas educacionais e escolares, e no âmbito mais restrito, como nas atividades 

didático-pedagógicas. Tal argumento nos permite perceber que é na mediação pedagógica que 

o objeto de conhecimento se torna desejável e assimilável pelos sujeitos, por gerar condições 

favoráveis ao processo de aprendizagem. 

Se analisamos que a mediação tem relação com a intervenção pedagógica visando 

transformação, então, esta tem como características o questionamento e o diálogo 

permanentes e a capacidade de aproximar o objeto de conhecimento do conteúdo cultural, 

incentivando a pesquisa. Nela, as mobilizações são desafiadoras e favoráveis ao aprender a 

aprender e à autogestão da aprendizagem. Quanto ao docente, nesse contexto, é um 

facilitador, um orientador que aproxima os sujeitos da aprendizagem dos conhecimentos 

pretendidos, pelos fundamentos teóricos e metodológicos dinamizados na relação conteúdo-

forma em curso. 

Devemos deixar claro que, embora seja do nosso interesse considerar conhecimentos 

demandados pela mediação pedagógica na universidade e que assegurem a qualidade da 

formação pretendida, igualmente, faz-se necessário refletir sobre as relações vinculadas em 

aspectos como: o processo de ensino, o incentivo à pesquisa, a parceria entre docente e aluno-

docente. Trata-se de uma postura ativa assumida pelos implicados na realização das atividades 

em curso. No processo, todos, em função de um perfil desejado na formação, assumem uma 
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relação dialógica e comprometida com um olhar positivo (CHARLOT, 2000). 

 Desse modo, o que é e para que serve a escrita do relatório e demais modalidades de 

escrita no ESO é um enunciado questionador, editado nos estudos de Cintra (2011), ao tratar 

da intervenção de docentes no ato de escrever. Essa autora, ao desenvolver uma reflexão 

sobre tal ato, apresenta depoimentos sobre essa ação e sugere uma mudança no ensino da 

escrita, qual seja, que se desloque a ênfase do produto para o processo, conhecendo-se e 

acompanhando as etapas como versões. Trata-se de um enfoque que se refere à atividade 

docente, pois, bem antes de requerer um processo de autoria dos alunos-docentes em 

formação, o docente deve promover situações didático-pedagógicas que propiciem a 

interação, a participação e o engajamento deles nas atividades de aprendizagem.  

 O docente deve agir como mediador entre a produção escrita e o aluno-docente, para 

que este, produtor do discurso, possa dizer e imprimir características com seus fazeres e 

dizeres. Na orientação, o docente desempenha sua função de mediador nas atividades de 

escrita, pois, entre outras significações construídas socialmente, em relação à sua atividade, 

ele é o mediador entre o conhecimento e o aluno, com vistas à construção da autonomia do 

estudante, à adoção de uma postura em que o aluno se torne capaz de produzir, pensar, buscar, 

fazer opções e assumir posições após interpretações em situações que requeiram dele escolhas 

e um juízo de valor. 

Tal postura exige que o docente, como facilitador do processo, atue na formação de 

alunos-docentes, colocando-os no centro da discussão e da reflexão, na condição de 

produtores de linguagem – leitores, escritores, revisores –, de modo que estes possam não só 

(re)construir seus conhecimentos acerca da escrita, como também desenvolver as suas 

habilidades de mobilização, considerando, agora, a perspectiva do discurso,  do uso efetivo 

em práticas sociais influenciadas por diferentes sujeitos e contextos. Na atividade com a 

linguagem verbal escrita, os alunos-docentes são tratados como protagonistas na produção e 

recepção de discursos, para que haja um constante e profícuo diálogo entre os sujeitos e suas 

atividades de aprendizagem.  

Assim, é possível esclarecer, com Macedo (2010, p. 21), que a formação é “[…] um 

fenômeno que se configura numa experiência profunda e ampliada do ser humano, que 

aprende interativamente, de forma significativa, imerso numa cultura, numa sociedade através 

de suas diversas e intencionadas mediações”. Essa experiência de aprendizagem interativa e 

significativa articula o que Macedo (2010), fundamentado em Gaston Pineau, chama de os 

polos de formação. São eles: o si (autoformação), os outros (heteroformação), as coisas 

(ecoformação) e o desejo (erosformação). 
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Nesse sentido, a autoformação acontece na medida em que, na mediação docente, é 

oportunizada ao aluno-docente a reflexão sobre sua ação e a ação dos outros, para que, na 

compreensão destas, sejam criadas estratégias para superar as dificuldades identificadas e, ao 

mesmo tempo, oportunizar ampliações de aprendizagens favorecidas, afinal, “a formação é 

uma experiência própria dele” (MACEDO, 2010, p. 67). 

O segundo polo exposto é a heteroformação. Esse polo está associado às 

aprendizagens que acontecem pelas experiências vivenciadas nas relações com outros 

externos a nós. É oportuno ressaltar que as experiências cooperativas não se constituem 

apenas como condição ou como ação, mas também como um valor, visão que vem na 

contramão de uma sociedade que educa para o egocentrismo e/ou para o individualismo.  

Já o polo da ecoformação, por sua vez, inclui as histórias de vida dos alunos-docentes, 

as experiências do cotidiano, que muitas vezes podem ter aparência insignificante, mas que 

influenciam e fundamentam a relação eu-mundo. O aspecto formador da relação está na 

tomada de consciência, por parte dos sujeitos em formação, da realidade dessa relação. 

Complementam os polos anteriores a erosformação ou a relação formação e desejo. Macedo 

(2010, p. 78) explica: “Experiência humana fundante das situações de aprendizagem, o desejo 

constitui a erótica implicada à constituição do sujeito e sua formação”. Nessa direção, 

afiançamos que o desejo é uma prerrogativa humana favorável à formação, porque por ele 

somos impulsionados a saber, a aprender, a realizar atividades, a projetar a vida, a insistir e a 

efetivar realizações cotidianas.                    

Percebemos que a escrita do relatório e demais escritas contempladas no estágio 

conduzem para a compreensão e intervenção teórica e prática, nos variados contextos em que 

acontecem a ação e a formação docente. Assim, independentemente da orientação dada para a 

escrita, sabemos que o escritor passa por um processo de apropriação, que é o percurso do 

leitor; portanto, é uma forma de inscrição do sujeito em diferentes contextos e situações 

formativas por materializar leituras, valores, posições, interpretações, confrontos, argumentos 

e proposições, porque a relação do indivíduo com um contexto, com a sociedade e com sua 

cultura ocorre por influências mútuas, o ser humano “[...] exterioriza seu próprio ser no 

mundo social e interioriza este último como realidade objetiva” (BERGER; LUCKMANN, 

1978, p. 173), ratificando uma relação intersubjetiva.  

As discussões citadas sobre a escrita, seus tipos, importância e intencionadas 

mediações sugerem um olhar atento para alguns intervenientes, especificamente, nos 

relatórios de estágio supervisionado, no curso de Pedagogia, por ser esta a modalidade de 

escrita legitimada, para avaliar o desempenho acadêmico de alunos-docentes, nesse campo 
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formativo. Sendo assim, as diferentes configurações que a envolvem no momento da 

formação e da ação a definem não só como uma escrita singular e formativa, mas também 

como constituída de sentidos e de autoria distintos.  

Percebemos que esse modo de tratar a escrita na Educação Básica ou na universidade 

não possibilita aos sujeitos “o pôr-de-si” (ALMEIDA, 2009), a produção do novo e a 

singularidade daquele que aprende e que ensina. Todavia, no dia a dia da academia, a prática 

de escrita destituída desses atributos – autoria e singularidade – não tem contribuído para a 

mobilização dos alunos para o desenvolvimento das propostas de escrita sugeridas ou 

impostas nas salas de aula, principalmente, aquelas que não correspondem aos seus interesses 

mais imediatos. É provável que essa postura revele um pouco da cultura criada no cotidiano 

de muitas escolas, bem como na universidade, sobre a funcionalidade da escrita, na qual 

escrever significa reproduzir ou treinar conhecimentos instituídos e sem funcionalidade social. 

 Decorre daí um hábito na vida do aluno-docente, nos diferentes níveis e modalidades 

de ensino: associar a produção escrita à cópia, à prova, a seminários ou a qualquer trabalho 

escolar vinculado à nota. Essa atividade reprodutiva induz o aluno-docente a renunciar o que a 

escrita pode representar: uma forma particular de ação intersubjetiva. Nesse sentido, o aluno 

não se reconhece na escrita, não consegue vivenciá-la como ato social, não encontra nem 

produz uma reflexão crítica da realidade formativa. Em contraposição, a escrita como 

instrumento de pesquisa e mediação formativa articula o saber em suas relações específicas 

com as demandas postas pelo local de trabalho e com a teoria acadêmica.  

Ao contemplar ações e intenções de um espaço acadêmico e formativo, a escrita 

envolve a rigorosidade metódica, a complexidade dos eventos, a história identitária dos 

sujeitos, remete a uma prática investigativa criteriosa, que respeita diferentes estruturantes e 

modos de dizer, reafirmando o trabalho da epistemologia da Educação como científico, 

produtor e socializador de conhecimentos. Nesse caso, em função das interações e da 

funcionalidade da produção escrita, o paradigma considerado como pano de fundo ou como 

recorte deve ser o de uso social.  

A premissa da opção por uma escrita amparada nas interações sociais ou recodificada 

para ser instrumento de reflexão-crítica na formação está no fato de que o sujeito na relação 

com o aprender deve ser protagonista no processo de produção de conhecimentos, através da 

mobilização cognitiva e por meio da interação com o outro e com o mundo, todos mediados 

pela linguagem verbal, seja oral, seja escrita. Por essa razão, nesse processo de elaboração dos 

discursos, todos os recursos necessários e disponíveis são usados pelos sujeitos do ato, os 

quais podem ser autores ou mediadores, na defesa de que o singular da escrita é uma 
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expressão de um “eu” construído com outros na dialogicidade (FREIRE, 1974), cujo foco é a 

responsabilidade social e política, para justificar a atividade humana formativa pautada no 

diálogo, na interação e que permite a transitividade crítica materializada na complexidade das 

interpretações das problemáticas realizadas. 

A função mediadora da escrita contempla um conjunto de fatores complexos que vão 

das intencionalidades didáticas até o ponto de chegada, que é a escrita tida pelo aluno-docente 

como versão final. As produções são avaliadas pelos mediadores da escrita como versões 

ligadas a propósitos distintos. Aqui, a reescrita ganha sentido por melhorar a qualidade da 

construção, recuperar a discursividade do autor, propiciar a ampliação da sua capacidade de 

elaboração ou reelaboração do discurso que compõe o ato de escrever. 

 Na escrita, a relação entre o conteúdo sistematizado – conhecimento científico, 

formal, abstrato – e o conteúdo da prática social da escola e da academia viabiliza conhecer e 

pensar sobre o processo formativo e ações coerentes com as demandas postas pelo local de 

trabalho e pela formação. Além do mais, há um enriquecimento das dimensões teóricas e 

práticas, através do movimento prática-teoria-prática (PICONEZ, 2010). Esse emaranhado de 

relações conjuga um misto de significações que extrapolam o campo individual, subjetivo, do 

ser aluno-docente, por trazer, em parte, as posturas submersas em imagens coletivas, tanto de 

si mesmo como dos outros que nele habitam. A assertiva nos faz entender que para encontrar 

os sentidos imbricados no ato da escrita dos relatórios devemos atentar para as relações 

estabelecidas em tempos e contextos diversos, porque “[...] toda relação com o saber é 

indissociavelmente singular e social” (CHARLOT, 2001, p. 8). 

No mais, destacamos que a escrita apresentada nos relatórios de estágio 

supervisionado e nas demais modalidades de escrita – os diários de campo, as sínteses de 

reuniões, os portfólios, os projetos didáticos, os planos de ensino e as sequências didáticas – 

constitui-se como saber objetivado ou objeto-saber, denominada assim por ser um saber 

objetivado. Tal relação, por sua vez, agrega e materializa as implicações descritas. Esses 

elementos elucidativos nos permitem inferir que a escrita dos relatórios na universidade e no 

ESO não depende apenas de aspectos subjetivos ou internos aos sujeitos, como, por exemplo, 

desejo, vontade, conhecimento, necessidade, estratégias pessoais ou crenças; depende 

principalmente de fatores objetivos ou externos ao sujeito ou que pertencem ao mundo social, 

com suas instituições e suas práticas. 

Enfatizamos que o processo de construção dessa escrita é um conteúdo procedimental 

não simples e que requer do autor esforços de diferentes ordens. Entendemos também, por 

outro lado, que as afirmações induzem a uma prática e a um uso da escrita como forma de 



26 

 

 

expressão e produção de sentidos diversos. Sendo assim, torna-se, ao mesmo tempo, objeto e 

objetivo na atividade acadêmica, no desenvolvimento de pesquisas e na dinâmica da formação 

profissional. Como dispositivo na construção e implementação do saber e para revelar 

produtos e processos de uma investigação, seu uso não se limita apenas às práticas 

legitimadas ou ao uso padrão diante de outras atividades de linguagem; descentralizam-se, 

desse modo, os conteúdos disciplinares da escola, representativos da norma culta. Escrever 

para comunicar, para se expressar e para se construir uma história com os outros, no contexto 

da universidade, é uma maneira de estabelecer uma memória e remar contra uma prática que 

se recusa a superar a reprodução sem nexos e em movimento uniforme. 

1.2 Cenários 

1.2.1 O curso de Pedagogia da UFMA 

Situamos o curso de Pedagogia da UFMA num contexto institucional sistematizado e 

de domínio público que, em conformidade com as atuais orientações legais e com o período 

de consolidação dessas direções, põe o curso em meio às proposições e exigências das 

reformas educacionais da década de 1990, acenadas na sociedade informacional e global, 

nessa década e nas seguintes (CASTELLS, 2000). Assim, tomamos como ponto de partida, 

neste texto introdutório, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de 

Graduação em Pedagogia – licenciatura (RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1/2006) e o Projeto 

Curricular do Curso. 

Como bem retrata Rosa (2010), o recorte espacial e simbólico escolhido para a 

investigação pode ser definido como um campo sexagenário que tem se responsabilizado, 

durante seis décadas, pela formação de profissionais para atuar na área educacional no 

Maranhão, dando destaque para os pedagogos, condição que fortalece a história do curso e a 

consistência de suas propostas. Assim, a nossa escolha está respaldada na sua história, na 

significação social e em nossa atividade profissional nesse espaço formativo. 

A origem desse curso está vinculada à criação da Faculdade de Filosofia de São Luís, 

fundada em 15 de agosto de 1952. O Decreto n. 32.606, de 23 de abril de 1953, autoriza seu 

funcionamento, mas o reconhecimento do curso só aconteceu mais tarde, através do Decreto 

n. 39.663, de 28 de julho de 1956, que habilitava o Técnico em Educação (UFMA, 2002). O 

curso de Pedagogia licenciatura, com habilitação para o magistério das disciplinas específicas 

do Curso Normal de nível médio, foi reconhecido pelo Decreto n. 39.083, de 30 de abril de 

1956 (BUZAR, 1985). 
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Atualmente, esse curso, com sessenta e três (63) anos de existência, forma 

profissionais para atuar na Educação Básica e distintos espaços não escolares no Maranhão e 

no mundo. A posição de ser um dos mais antigos no cenário educacional maranhense tem 

contribuído para a construção de sua credibilidade social e acadêmica, no campo da formação 

profissional, sobretudo para aqueles que fazem ou pretendem fazer parte da sua história, 

gerando, desse modo, responsabilidades e cuidados daqueles que compõem seu quadro 

funcional na UFMA e de outros que, de algum modo, pretendem compô-lo. Rosa (2010) 

situa-o como um marco no processo de formação docente para o Estado.  

Como todo cenário de formação, historicamente, o curso vem se transformando na 

organização e gestão curricular para atender às demandas institucionais e profissionais de 

cada época. Iniciaremos a abordagem pela década de 1970 até a década de implementação da 

última versão de seu projeto pedagógico, em 2010. 

Assim, a década de 1970 representou um período de mudança em seu modo de 

funcionamento em virtude da reestruturação do estatuto da UFMA. Com a reestruturação, as 

Faculdades e os Institutos foram extintos e foi criada uma coordenação para o curso de 

Pedagogia, colegiado composto pelos professores dos dois departamentos de educação, o 

Departamento de Educação I e o Departamento de Educação II. Atualmente, os 

departamentos fazem parte do Centro de Ciências Sociais e a Coordenação do Curso de 

Pedagogia é eleita por voto direto de professores, alunos e técnicos ligados aos 

departamentos. 

Já na década de 1980, outras mudanças puderam ser observadas na estruturação do 

curso. Na ocasião, as modificações se deram na reformulação curricular. Foram formadas 

comissões de professores e alunos para discutirem juntamente com a Secretaria de Educação 

do Estado do Maranhão, através de seminários entre as comissões convocadas e entre estas e a 

Secretaria. Em novembro de 1981, após a sistematização das discussões realizadas, a 

coordenadoria do curso apresentou ao MEC uma proposta com sugestões que contemplavam 

alterações na composição do currículo. Na versão exposta, o currículo foi composto por três 

núcleos: um comum obrigatório, que pretendia assegurar a formação a partir da problemática 

brasileira e maranhense; um diversificado, no qual eram oferecidas disciplinas que 

instrumentalizariam para a atuação no 1º e 2º graus; e um de Estágio Supervisionado, em que 

as diferentes habilitações eram definidas, constituindo-se como tentativa de redução do 

espaço lacunar entre o profissional generalista e o especialista (UFMA, 2007). Os relatórios 

de estágio já existiam como trabalho final, como nos informa esta interlocutora: “Terminei o 

meu curso na UFMA, na década de 80 [...] fiz relatório de estágio sim”D1. 
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Ainda na década de 1980, segundo Rosa (2010), a UFMA fez uma reestruturação no 

Colégio Universitário (COLUN) – Colégio de Aplicação –, na tentativa de torná-lo aberto 

para o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Ainda hoje, o COLUN 

se constitui como um espaço que desenvolve parcerias com a universidade, nas atividades de 

ensino-pesquisa-extensão, que objetivam a formação humana, quer na Educação Básica, quer 

na formação profissional no nível superior.  

Na década de 1990, novas discussões aconteceram no interior do curso e deram 

origem ao projeto pedagógico de 2002. Dessa vez, o debate entre os educadores e os alunos 

do curso era em torno das exigências para a formação do profissional do magistério, 

orquestradas pelas novas diretrizes curriculares, apresentadas na LDBEN n. 9.394/96 

(BRASIL, 1996). Para debater sobre as exigências de 1990, década marcada pelas reformas 

educacionais no Brasil (SHIROMA, 2000) e que, de forma direta, interferiu na formação 

docente, alguns eixos foram reforçados e orientaram o processo de discussão no curso, 

apresentando-se no projeto como necessidades, conforme descrito no texto que segue: 

 Romper com a rigidez curricular, oferecendo opções de escolha para 
estudos que atendam às necessidades e interesses individuais, através do 
elenco de disciplinas eletivas e aproveitamento de créditos em Estudos 
Independentes;  

  Contemplar, no currículo, o surgimento de novas áreas de 
conhecimentos, como é o caso das novas Tecnologias de Comunicação e 
da Informática Aplicada à Educação, bem como novas demandas 
profissionais;  

  Uma maior aproximação do processo informativo com a escola e o 
Sistema Educacional que se dê desde o início da vida acadêmica do aluno 
e não apenas em momentos finais (UFMA, 2002, p. 14).  

As exigências descritas abalizam o sentido de formação, com destaque para eixos 

composicionais que figuram a identidade-alteridade do pedagogo na UFMA. Fica claro que as 

necessidades são compatíveis não só com as demandas do curso, mas também com as 

exigências da figuração social, política e econômica defendida pelos mentores e 

patrocinadores das reformas educacionais da década de 1990. Acrescentam-se ao ideário das 

reformas as promessas advindas da revolução técnico-científica e do modelo de produção 

flexível (BIANCHETI, 2001), como, por exemplo, o uso das novas tecnologias como 

panaceia para a resolução de problemas crônicos que atravessam o processo educacional em 

países com grandes e históricas dívidas sociais.  

Tanto as reformas como as promessas anunciadas pelo uso das novas tecnologias, por 

serem regras prescritas por grupos sedentos de acumulação de forma rápida, para a 

manutenção do domínio sobre as sociedades com escassa aquisição de capital social, não se 
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preocupam em relacionar as proposições aos padrões de acumulação e muito menos ao déficit 

de direitos, historicamente presentes, no curso das sociedades.  

Desse modo, como resposta às necessidades postas no documento, foi pensado pela 

comissão – composta por docentes, discentes e profissionais das instituições educacionais – 

um perfil para o pedagogo da UFMA, dando prioridade a três dimensões (UFMA, 2010): a da 

Docência, a do Planejamento e Gestão de Sistemas Educacionais e a da Investigação. O 

primeiro eixo tem como intenção o fundamento do exercício da docência, de modo que o 

pedagogo faça mediações no ensino favoráveis à ocorrência de aprendizagens críticas e 

contextualizadas, desenvolvendo conhecimentos, habilidades e valores necessários ao 

convívio numa sociedade democrática.  

No segundo, do Planejamento e Gestão de Sistemas Educacionais, a pretensão é 

construir competências profissionais para coordenar e assumir a gestão, de modo a assessorar, 

planejar, implementar e avaliar experiências, projetos e políticas educacionais em “formas de 

gestão democrática” nas diferentes instâncias. O princípio desse eixo é a articulação dos 

sujeitos escolares entre si e com a sociedade. No terceiro, eixo da Investigação, a 

recomendação aconselhada é o desenvolvimento do espírito investigativo calcado na análise 

permanente da realidade da sala de aula, da escola e do sistema educacional, partindo dos 

dados empíricos e em situação de aprendizagem. As interferências mencionadas advogam 

uma gestão democrática e articulações constantes entre os indivíduos e a sociedade, embora 

misturadas com terminologias que, no momento do uso, comportam significados 

ambivalentes e escamoteiam os interesses dos que patrocinam e negam condições em favor de 

uma formação docente com qualidade social. 

Compreendemos que o currículo em movimento para a formação docente agrega 

influências diversas, por isso, é pertinente informar como acontece a gestão acadêmica do 

curso de Pedagogia. Sua gestão atende ao disposto no Regimento Geral e no Estatuto da 

UFMA, bem como em legislações específicas de âmbito local e nacional. Esse curso integra o 

Centro de Ciências Sociais, junto com os Departamentos de Educação I e II. Conta com um 

colegiado e com as assembleias departamentais, como órgãos consultivos e deliberativos. 

Objetivando a efetivação de seus objetivos de formação para além do campus da Ilha 

de São Luís, articulam-se os Programas de Interiorização da UFMA, por meio da 

diversificação de suas modalidades de oferta em nível de Graduação (PROEB, PROFEBPAR, 

Educação a Distância, Pedagogia da Terra); em termos de Pós-Graduação, vinculam-se os 

cursos ofertados nas modalidades lato sensu e stricto sensu em Educação. Quanto à Extensão, 
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docentes e alunos-docentes participam de ações extensionistas por meio de núcleos, 

programas, projetos, eventos e cursos. 

1.2.2 O Estágio Supervisionado Obrigatório 

Dentre as atividades curriculares desenvolvidas no curso de Pedagogia da UFMA, o 

Estágio Supervisionado Obrigatório é uma delas, legitimado pela Lei n. 11.788/08 e pela 

Resolução n. 1.175-CONSEPE/2014, versão atualizada da Resolução n. 684-

CONSEPE/2009. Tanto a Lei como a Resolução dizem que o estágio “faz parte do projeto 

pedagógico do curso, além de integrar o itinerário formativo do educando” (BRASIL, 2008, p. 

1). Isso posto, não teríamos problemas se o projeto curricular do curso não convivesse, 

atualmente, com assimetrias entre o que descreve no texto e o que garante ou nega no 

contexto vivido. Como afirma uma das interlocutoras da pesquisa, dentre as atividades 

curriculares desenvolvidas no curso, o ESO foi quem sofreu maior ônus com a reorganização 

espaço-tempo, contemplado “[...] na famigerada lei, a Lei a n. 11.788/08 reforçada pela 

Resolução” n. 684-CONSEPE/2009”D1. A fala da docente é uma crítica à lei e à resolução 

citadas, pelo fato de ambas reduzirem, legalmente, o tempo de acompanhamento de alunos-

docentes no campo de estágio supervisionado. 

A Lei n. 11.788/08 e a Norma n. 01/1991 do Curso de Pedagogia (CP) afirmam ser o 

estágio um ato educativo, desenvolvido no ambiente de trabalho, com fins de aprendizagem 

de alunos com frequência no ensino regular, em instituições de educação superior e demais. O 

acompanhamento efetivo, conforme as legislações citadas, deve ser feito pelo docente, 

denominado, na legislação específica da UFMA, de Professor-Supervisor. É pertinente 

mencionar que a Norma (n. 01/91 – CP) encontra-se em vigor, mas aspectos referentes à 

especificidade de atuação foram superados pelo que determinam as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação e atuação do pedagogo atualmente. Outra norma para o curso está 

em processo de elaboração, segundo o que informou, em assembleia, a coordenação do curso.   

Os estágios supervisionados do curso de Pedagogia da UFMA integram o eixo Política 

e Gestão de Sistemas Educacionais, Escola e Organização do Trabalho Pedagógico e o 

subeixo Práticas Educativas Integradoras. São eles: Estágio em Gestão de Trabalho Docente (I 

e II); Estágio em Educação Infantil; Estágio em Docência de Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental; Estágio em Formação de Formadores; Estágio em Gestão e Organização de 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental; Estágio em Gestão de Sistemas Educacionais e 

Instituição de Ensino Médio. Ao término de cada estágio, é solicitado do aluno-docente um 



31 

 

 

relatório final para a conclusão das atividades e a avaliação do desempenho individual. 

A Resolução (n. 1.175-CONSEPE/2014), no Art. 6º, determina que o estágio 

supervisionado obrigatório não deve ser caracterizado como disciplina, mas como outra 

atividade. Como complemento, afirma que o supervisor-docente – que é um professor do 

curso de Pedagogia –, para desenvolver as atividades no estágio, poderá ir in loco duas vezes 

por mês (Art. 23, IV) e realizar encontros quinzenais com o grupo, para acompanhar o 

desenvolvimento das atividades (Art. 23; VI). A Resolução desresponsabiliza, legalmente, o 

supervisor-docente pelo efetivo acompanhamento dos alunos-docentes nos dias em que estes 

se encontram na escola-campo, haja vista que, pela organização da carga horária, eles 

desenvolvem atividades duas vezes por semana. Essa prerrogativa elimina a possibilidade de 

avaliação em processo. Quanto ao acompanhamento, deixa a cargo do bom senso individual 

ou da disponibilidade de cada docente, responsável pelo estágio naquele período. 

Uma docente explica que as atividades de estágio demandam “[...] uma orientação de 

acordo com as demandas da escola e do aluno, no momento em que o texto é o real, é o 

vivido”D3. Não sendo o estágio uma disciplina, e, sim, outra atividade curricular, como 

determina o texto da lei, essa legalização sobrecarrega o docente porque o coloca à disposição 

do departamento para o cumprimento da carga horária obrigatória da docência, mesmo com o 

encargo de mediação no processo do estágio em seus diferentes momentos e ações na escola. 

Nas palavras de Piconez (2010), o estágio é um componente teórico e prático da 

formação com duas dimensões: uma que comporta o ideal, as abstrações conceituais 

intersubjetivas, articuladas com concepções de educação; e outra que diz respeito ao material, 

mais objetiva, inserida num contexto local, a escola e outros espaços de atuação do pedagogo. 

Do diálogo das duas dimensões, efetiva-se uma práxis pedagógica. 

Nessa direção, estágio é um espaço de produção que envolve a combinação teórica 

com experiências, em uma relação de troca entre aqueles que aprendem e aqueles que 

ensinam, de modo a se reconhecerem outros conhecimentos, além daqueles dos professores, 

confirmando que aprender é uma construção de si mediada pelos outros, em que a intervenção 

do outro somente é possível se houver abertura e reciprocidade do sujeito em formação ou em 

construção, pois aprender é uma construção de si pelo outro com ações-intenções recíprocas 

(CHARLOT, 2001). 

Para configurar o estágio do curso de Pedagogia da UFMA sem desconsiderar as 

interferências e interdependências de diferentes ordens, é pertinente discutir os aspectos legais 

e ligados às posturas dos sujeitos mediadores do estágio supervisionado, entendendo por 

postura “[...] uma forma de relação com o mundo, com os outros e consigo essas três relações 
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estando indissociavelmente ligadas” (CHARLOT, 2001, p. 29). Sendo assim, ficam evidentes, 

no desenvolvimento do currículo, o modelo de gestão de estágio legitimado pela Lei e pela 

Resolução de Estágio consultadas e o modelo desejado e requerido pelos docentes, figurando 

a relação funcional (ELIAS, 1990) e ambígua entre o texto legal e o texto real. 

Na dinâmica do ESO, no curso de Pedagogia da UFMA, os aspectos legais e aquele 

ligado às diferentes posturas dos sujeitos que o operacionalizam no cotidiano do curso gozam 

de um elemento comum, articulador, mas revestido de assimetrias: trata-se da qualidade 

alegada e compartilhada, tendo em vista as intencionalidades e a função distinta que advogam. 

Dentre as problemáticas, é pertinente enfatizar algumas prioridades, alguns deslocamentos de 

enfoques, mudanças de prioridades e as consequências dos deslocamentos e das mudanças 

para a gestão do currículo e a implementação do estágio na UFMA, no curso de Pedagogia. 

Na figuração da gestão do estágio, inscrita no projeto pedagógico do curso e reforçada 

nas falas das professoras, a qualidade se transforma em meta compartilhada e no principal 

atributo exigido na formação desse pedagogo. Por sua polissemia, mobiliza em torno de si 

todos os sujeitos que estão ligados à formação, de forma direta ou indireta. As perspectivas 

em torno dessa questão precisam ser postas para que se faça a diferença entre dois enfoques 

existentes.  

Assim sendo, identificamos um enfoque altamente dominante, que vê a qualidade 

como critério produtivo de diferenciação e está ligado à linguagem das metáforas, ou a 

artifícios de linguagens que servem para substituir conceitos por metáforas, com o intuito de 

camuflar problemas de ordem histórica, ideológica, ontológica e epistemológica, na chamada 

sociedade do conhecimento. O outro enfoque é o da perspectiva democrática e crítica, ligado 

aos movimentos dos agrupamentos sociais que entendem a qualidade da educação como 

direito social inalienável. 

Nos discursos oficiais, objetivados na legislação citada, a fragilidade da retórica do 

enfoque dominante, logo é observada quando se questionam quais e quantos são os requisitos 

e quantas são as oportunidades que a qualidade exigida oferece. Nessa proposição, também 

devem ser indagadas as condições de ordem material, estrutural e profissional para sua 

realização, quando associadas às mediações pedagógicas na formação. No âmbito da 

formação profissional ou formação docente, podemos afirmar que se constitui como um 

retrocesso, pois essa “qualidade do ensino se identifica também com frequência como retorno 

ao passado” (ENGUITA, 2000, p. 108), tendo em vista que se encontra unida a uma mediação 

fundamentada no tecnicismo pedagógico. Como se pode perceber, as orientações legais do CP 

da UFMA e as tomadas de decisões de sujeitos implicados na docência divergem, 
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principalmente, quando as relacionamos às intencionalidades e às proposições de um projeto 

de formação na perspectiva da inclusão social. 

Nesse sentido, é deslocado o foco da garantia das condições ligadas, em parte, às 

questões políticas para o campo produtivo e para a análise dos processos pedagógicos. Parece 

ser descartada, nessa gestão, a qualidade como processo que garante o acesso e a permanência 

de todos no curso, sem separar os aspectos da prática pedagógica das questões políticas e de 

gestão do currículo com suas garantias em todas as ordens e que são necessárias à formação 

do pedagogo. 

 Parâmetros gerais são apresentados sob a alegação de que a formação deve atingir um 

padrão de qualidade compatível com as demandas atuais. Configura-se, nesse ambiente, “[...] 

a liberdade vigiada e a democracia restrita, próprias desse modelo social em questão”D3. Por 

demandar um padrão geral de qualidade, em alguns casos, exige dos profissionais 

mobilizações e avaliações de resultados sem levar em conta a historicidade e os conflitos 

existentes. 

Do ponto de vista do discurso oficial, contemplado na Resolução de n. 684-

CONSEPE/2009 e n. 1.175-CONSEPE/2014, percebemos que há a necessidade de 

encaminhar uma gestão centralizadora para uma gestão descentralizadora no quesito 

responsabilização pelos problemas do estágio. O documento transfere a responsabilidade e o 

poder de decisões dessa prática para o grupo responsável por seu desenvolvimento. A 

princípio, esse deslocamento parece salutar, porque se entende que o grupo conhece suas 

necessidades e por haver um desejo de construir certa autonomia. Por outro lado, a 

transferência, além do poder de decisão, compromete os envolvidos a darem respostas a 

problemas estruturais, como a alocação e a distribuição de recursos e tempo necessários para 

efetivar o estágio, promovendo a individualização de resultados, localismos e particularismos 

arbitrários.  

Essa prática encontra resistências na dinâmica do curso e não se estabelece como 

modelo único. Encontramos explicação na natureza e nas relações sociais inerentes à 

mediação pedagógica no estágio,  mediação como possibilidade reflexiva, desafiadora e de 

enfrentamento de problemas de ordem estrutural. Nessa prática, o estágio é visto como um 

dispositivo da formação, cuja base é um currículo “como texto em constante escrita em que os 

discursos antinômicos que acabam [...] apartando teoria e prática nos âmbitos do campo e das 

práticas curriculares perderam suas pertinências e relevâncias” (MACEDO, 2010, p. 34). Essa 

perspectiva “sistêmica e processual” do currículo, da interdependência entre sujeitos e 
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contextos, potencializa o caráter relacional de dispositivos socialmente construídos para dar 

vida e sentido à formação do pedagogo em questão.  

Sendo assim, o estágio torna-se responsável pela integração e pelo diálogo de 

conhecimentos e de recursos teórico-práticos necessários para a mobilização de atividades do 

pedagogo no campo da formação e no futuro campo profissional; mobilização que impõe, 

para o desenvolvimento psicossocial dos sujeitos implicados e para a efetividade de 

aprendizagens múltiplas e complexas, a compreensão e a atuação no processo. Entendemos a 

formação pela compreensão como um [...] “modo de atenção construído no entre-dois, nas 

relações, no entre nós comunitário. Desse modo, um fenômeno complexo de denso sentido 

existencial e político em ato” (MACEDO, 2010, p. 31).  

A partir desse contexto relacional, identificamos duas perspectivas relacionadas à 

formação do pedagogo da UFMA, ilustradas, em parte, no que cita Macedo (2010, p. 106): 

“Não é porque a formação se realiza no sujeito” que não devemos considerar nas relações que 

estabelece aqueles processos organizacionais institucionalizados de qualidade ética, 

epistemológica e pedagógica. Por outro lado, não temos que transformar “os sujeitos da 

formação num produto de uma determinada resolução, lei, ou sistema informacional”. Tais 

perspectivas detalham o caráter complexo e multifacetado desse fenômeno humano e que 

envolve a gestão do currículo, atualmente. 

Outro aspecto das perspectivas destacadas que chama a atenção é o embate 

fragmentário entre organizadores/legitimadores legais da formação e formadores 

compromissados com “aprendizagens formativas”, prática que enfraquece o aspecto 

relacional e salutar de qualquer formação humana. O diálogo, às vezes malsucedido, pode ser 

localizado em dois flagrantes apontados por Macedo (2010, p. 107): “Um relacionado aos [...] 

sistemas organizacionais, em geral, rígidos, lineares” e o outro sobre o modo como “[...] 

alguns educadores inovadores demonstram uma má vontade incompreensível com a 

necessidade de as coisas da educação serem organizadas” institucionalmente e a partir de 

critérios e obrigações sociais. 

Mesmo reconhecendo que na organização e na legitimação da formação do pedagogo 

da UFMA existem posturas distintas, no que concerne ao aspecto legal e às mobilizações em 

processo, enfatizamos que, ao se fazer dos relatórios de estágio um instrumento de reflexão da 

ação docente (PAIXÃO, 2012), contribuímos para que muitos cursos de formação de 

pedagogos extrapolem a oferta da formação teórica e deixem ao professor a possibilidade de 

(re)construírem-se por meio da observação, da análise, da discussão e da experimentação, 

tomando como referência sua prática e a de seus pares. Vale destacar que a concepção de 
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estágio supervisionado favorável ao trânsito sugerido aqui, para efetivar tanto a investigação 

quanto a escrita na perspectiva crítica, singular e formativa, não é aquela sugerida e 

desenvolvida muitas vezes nas Instituições de Ensino Superior, aquela como reprodução de 

modelos em que as atividades se resumem a observar, preencher fichas, fazer gráficos e 

escrever planos sem compreensão e sem a devida relação com os estruturantes. 

A concepção e a prática de estágio supervisionado que sinalizam para a formação e 

para a ação no sentido contrário à acima mencionada são aquelas que se definem como um 

campo de produção e apropriação de conhecimentos que ganha um estatuto epistemológico ao 

superar a tradicional prática de redução à cópia, à imitação de práticas ou ao desenvolvimento 

de técnicas sem críticas pertinentes. Nesse contexto, negam a prática instrumental, aquela que 

se reduz a mostrar que teorias são consistentes com observações, servindo para predizer, 

explicar e controlar experiências. 

O sentido do estágio que supera a dicotomia espaçotemporal entre teoria e prática 

toma por princípio a práxis revelada no processo formativo através de um pensar e de um agir 

que primam pela interação intersubjetiva e pela realização de rupturas e continuidades 

necessárias para a construção de conhecimentos e para a formalização do saber-aprender. A 

acepção é complementada quando o desenho curricular dos cursos caminha em acordo com as 

práticas sociais gerais, com a atividade de investigação rigorosa na pesquisa, no ensino e na 

extensão, sendo esta última entendida como processo educativo, cultural e científico. Quanto 

à prática pedagógica, contempla elementos que contribuem para as elaborações teóricas e para 

a construção de conceitos. Estes, por sua vez, ajudam a entender a prática primeira e a 

transformá-la quando necessário, resultando daí o motivo da relação no sentido da prática-

teoria-prática e a recriação (PICONEZ, 2010). O processo de inovação nessa dinâmica tem 

seu início com a tentativa de desvelamento da realidade por meio das inúmeras abstrações e 

da ação potencializada na relação entre elas. A relação se completa quando há uma sintonia 

entre a atitude de desvelar ou se aproximar do real e a atitude favorável à transformação dessa 

realidade por meio da percepção das relações existentes na investigação, no processo 

formativo que envolve a produção escrita.  

A mediação docente, como mediação pedagógica, transforma-se em estratégia 

formativa ou em uma relação de aprendizagem quando desafia os sujeitos indiciados a 

desenvolverem uma postura de compreensão e intervenção didático-pedagógica favorável ao 

aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a partilhar (DELORS, 1998) e 

a viver com outros externos e com aqueles que habitam em nós. 
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Uma vez identificados alguns conceitos de texto e os cenários em que se firmam as 

discussões acerca do nosso objeto de pesquisa, faz-se necessário situar o leitor sobre a nossa 

implicação com a investigação e com os ambientes em que esta é desenvolvida. É o que 

faremos a seguir. Do mesmo modo, ao longo deste estudo, temos presente a questão central 

que tentamos responder: quais sentidos formativos são atribuídos à escrita do relatório no 

ESO pelos docentes do curso de Pedagogia da UFMA? A busca de resposta nos conduz à 

escolha de princípios na definição da metodologia e à escolha de dispositivos de organização 

de análise, objetivo do capítulo que segue. De igual modo, abordaremos, no final do capítulo, 

a estrutura da tese. Nela, organizamos as análises desenvolvidas em seis capítulos, sendo uma 

parte introdutória e outra que contempla as relações, as mediações pedagógicas e os sentidos 

atribuídos pelos docentes à produção escrita no ESO. 

Na reflexão realizada neste capítulo, buscamos explicitar elementos elucidativos que 

nos permitiram inferir que a escrita do relatório na universidade e os processos formativos não 

dependem apenas de aspectos subjetivos ou internos aos sujeitos, como, por exemplo, desejo, 

vontade, conhecimento, necessidade, estratégias pessoais ou crenças; dependem também de 

fatores objetivos ou externos ao sujeito ou que pertencem ao mundo social, intersubjetivo, 

com suas instituições e suas práticas.  
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2 PERCURSO TEÓRICO-METODOLÓGICO: princípios e modos de fazer na pesquisa 

Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu uma 
linha clara. E foi passando-a devagar entre os fios, delicado 
traço de luz, que a manhã repetiu na linha do horizonte (Marina 
Colasanti. A moça Tecelã). 

A escrita apresentada nos relatórios de estágio supervisionado é um saber objetivado 

em portadores textuais variados. É um saber resultado de inúmeras conexões e intervenções, 

caracterizando as implicações como relações. Essa característica faz um alerta para a relação 

entre pesquisador e objeto de pesquisa e, assim, iniciamos este capítulo com o 

reconhecimento do princípio da implicação na construção do objeto deste estudo. A 

implicação se dá por uma lógica de trocas e interferências em que as posições identificadas 

mesclam opiniões, percepções de uma realidade social. Por ser uma relação, precisamos 

abordar a interpretação das interferências e das interações em ato, sem substantivá-la.  

Para Lourau (1975), a implicação é uma relação que estabelecemos com diferentes 

instituições que nos constituem e nos atravessam de forma espontânea: “[...] estar implicado 

[...] é ao fim de tudo admitir que eu sou objetivado por aquilo que pretendo objetivar” 

(LOURAU, 1975, p. 88). Desse modo, reconhecemos que as escolhas e proposições neste e 

em todo trabalho de pesquisa exemplificam, de imediato, a implicação do pesquisador, dos 

envolvidos, na medida em que elas são resultantes de uma trajetória pessoal, marcada por 

referenciais que orientam e permitem objetivar um sentir, um pensar, um dizer e um fazer 

pessoal e profissional. Assumimos nossa implicação no reconhecimento da dependência da 

ação profissional nos esquemas de pensamento e de ação elaborados em espaços de tensão 

(BARBIER, 1985). 

Nosso interesse pelas questões da escrita do relatório no ESO está ligado às 

experiências de vida pessoal, profissional e, por conseguinte, de discussão e estudo 

acadêmico. Trata-se de um contexto em que estão imbricados os nossos pertencimentos como 

produtores de escritas em situações de autoformação e na contínua atividade como formadora 

na academia, precisamente, no curso de Pedagogia e no ESO. Revelamos, assim, que, ao 

iniciarmos o trabalho, tivemos preocupações e medos comuns a todos os pesquisadores, 

principalmente, pela implicação com o objeto da investigação – ser professora de estágio no 

curso e estar em contato com os colegas docentes como interlocutores.  

Reconhecer nossas implicações é dispor-se a ver e deixar ver e rever como acontecem 

nossas intervenções e de outros, trazendo para a análise os sentimentos, as percepções e as 

atividades. Esse pertencimento é revelado em fragmentos das falas de interlocutores no 
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momento em que respondem ao seguinte questionamento: “Como se sente como professora 

de estágio, no curso de Pedagogia da UFMA?”: “[...] você sabe”; “[...] você conhece, não 

é?”D2. Por meio dessa frase, compreendemos que há o indicativo de uma “natural” 

cumplicidade, uma vez que há situações compartilhadas e, assim, nossa implicação com o 

grupo é por partilhar situações em comum. 

Afinal, como explicitamos ao final do capítulo anterior, “[...] estar implicado [...] é ao 

fim de tudo admitir que eu sou objetivado por aquilo que pretendo objetivar” (LOURAU 

1975, p. 88). Perguntávamo-nos, ao iniciar esta pesquisa, acerca dos teóricos que 

dialogaríamos e das leituras que deveríamos fazer para selecionarmos as lentes para 

interpretar, explicar e iniciar teorizações. Neste capítulo, temos o objetivo de apresentar ao 

leitor os princípios observados nesta pesquisa, nossa opção teórico-metodológica pela 

Entrevista Compreensiva, bem como a forma como organizamos os dados, o uso de 

estratégias. 

O princípio central adotado nesta pesquisa corresponde à postura epistemológica 

multirreferencial, pois, por meio dele, reconhecemos (uma vez que assumimos) que existe um 

caráter plural que engloba os fenômenos e está presente nas relações sociais. Na explicitação 

de Ardoino (1998, p. 7), a abordagem multirreferencial é “[...] muito mais que uma posição 

metodológica, trata-se de uma decisão epistemológica”. O caráter plural de ver e interpretar as 

situações, em especial, o fenômeno educativo, gera possibilidades e aproximações com as 

atividades e as ações educativas de modo não fragmentado e não cartesiano. Na nossa 

compreensão, trata-se de um paradigma que pretende não deixar de fora, da lógica da vida dos 

sujeitos, o complexo enquanto hipótese de significação e sentido do fenômeno educativo e 

seus estruturantes formativos e de ação. O recorte metodológico, na perspectiva 

multirreferencial, permite a transgressão metodológica no sentido de inventar elementos 

persuasivos e plurais que induzem a dar respostas na língua em que é perguntada. Nesse caso, 

a tolerância discursiva torna-se um imperativo para que a intencionalidade seja concretizada.  

Esse modo de lidar com o conhecimento e com a docência tem como característica 

fundante a dialogicidade entre quem interpreta e quem é interpretado, entre quem educa e 

quem é educado. Os primeiros se ressignificam ao elaborarem impressões sobre o outro, 

quando propõem sentido aos outros, isso porque, por sua condição, “[...] o homem é um 

ausente de si mesmo [...] é uma presença fora de si” (CHARLOT, 2000, p. 52-53), que se 

constrói nas relações sociais. Dessa forma, consideramos que cada conceito escolhido e 

utilizado na investigação, por derivar dos ou se relacionar a pressupostos nos diferentes 

estágios e contextos, carrega em sua composição campos de estudos distintos e induz o 
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pesquisador a lidar com rupturas e conjugações para organizá-lo, porque, combinados, os 

conceitos ajudam a realizar “a leitura em positivo” e a leitura plural do objeto em estudo e a 

concretizar uma finalidade específica da pesquisa. Afinal, os conceitos são relacionais, 

históricos e encontram-se imbricados na tessitura teórica, no que atravessam e são 

atravessados.  

Nesta pesquisa, a transversalidade, os entrecruzamentos, as pertenças e as referências 

de todas as ordens estão nos sentidos e na formação docente. Os conceitos contemplam, em 

suas relações, conexões entre o espaço local e um espaço mais amplo ou global. Essa relação 

nos remete a Bourdieu (2001), que, ao defender uma sociologia reflexiva, convida-nos a 

pensar que, nas relações sociais, os conceitos são produzidos pelos sujeitos sociais em certos 

contextos e correlações de força, sem, contudo, serem trans-históricos ou verdades absolutas 

e, por serem construções sociais, relacionais e históricas, precisam da compreensão, no 

contexto em que são produzidos ou mobilizados.  

A Entrevista Compreensiva corresponde a uma forma de construir um objeto de estudo 

que opta “[...] por uma sociologia dos processos que se mantenha firmemente ligada à 

‘invenção teórica’” (KAUFMANN, 2013, p. 36). Apreender os processos e estratégias 

subjacentes a partir da abordagem sociológica utilizada pelo sociólogo Jean Claude Kaufmann 

(1996, 2013) se constituiu como um desafio e, ao mesmo tempo, um convite ao leitor para 

seguir a trajetória pensada e desenvolvida a partir de pressupostos gestados no campo – as 

falas registradas de 8 (oito) docentes do curso de Pedagogia da UFMA.  

Essa metodologia, por seus fundamentos, pressupostos e suas características, 

apresenta-se, a exemplo do que explica Bourdieu (2001) acerca da forma de comunicação na 

entrevista, como sendo ao mesmo tempo inteligível, tranquilizadora e atraente. Portanto, é 

necessário evidenciar os princípios e as formas de fazer por meio de dispositivos que 

organizam nosso olhar interpretativo em uma abordagem que se configura dentro de uma 

lógica interpretativa, em uma nova hermenêutica (KAUFMANN, 2013). Para tanto, 

ressaltamos, nos tópicos que seguem, as dimensões que se entremeiam na apresentação dos 

princípios teórico-metodológicos. 

2.1 Articulação do Campo com o Objeto de Estudo 

A metodologia da Entrevista Compreensiva nos auxilia no processo ao estabelecer 

uma relação a mais estreita possível entre os dados do campo e as teorias e ao admitir a 

dimensão artesanal na pesquisa: “[...] na prática, elas se mantêm fundamentadas num 
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conhecimento artesanal, numa arte discreta da bricolagem” (KAUFMANN, 2013, p. 25). Para 

a realização da investigação, o pensar e o fazer são nutridos por um espírito investigativo, 

leve, flexível e curioso, em que o pesquisador se assemelha à figura de um artesão, mas de um 

artesão intelectual (MILLS, 1986), por construir, ele próprio, sua teoria e seu método. Essa 

posição do pesquisador, modelo ideal definido por Wright Mills, é atribuída àquele que na 

condução da pesquisa sabe dominar os instrumentos, que são o método e a teoria.  

O campo da pesquisa não é mais um espaço de averiguação e comparação de hipóteses 

relacionadas à problematização da pesquisa, “[...] mas o ponto de partida dessa 

problematização, do forjar das questões, de índices, de categorias de unidades de sentido” 

(SILVA, 2006 p. 7). O pesquisador como “artesão intelectual” tenta construir seu trabalho 

tecendo com os outros e consigo mesmo o objeto da investigação e buscando dominar e 

personalizar os instrumentos, elaborando a teoria.  

Kaufmann (2013, p. 36) elucida que a entrevista nas ciências humanas e nas ciências 

sociais apresenta uma história longa e com origem múltipla: “pesquisas sociais do século XX, 

trabalho de campo dos etnólogos, entrevistas clínicas da psicologia”. Defende que cada 

pesquisa produz uma construção particular do objeto científico e uma utilização adaptada dos 

instrumentos, por isso, a entrevista não deve ser empregada exatamente da mesma forma em 

todas as pesquisas, devendo seguir protocolos diferentes e em conformidade com a intenção 

da pesquisa. Nesta pesquisa, a entrevista é reduzida ao domínio da compreensão, que, 

enquanto “suporte de exploração”, torna-se um “instrumento flexível nas mãos de um 

pesquisador atraído pela riqueza do material que está descobrindo” (KAUFMANN, 2013, p. 

37).  

A postura do entrevistador na condução desse tipo de entrevista é a de participar 

ativamente nas questões para provocar o envolvimento do entrevistado. O entrevistador 

rompe com certas hierarquias, instaurando um tom muito mais próximo de uma conversa 

entre pares. Atitudes como simpatia, gentileza, receptividade e acolhimento são necessárias 

para combater qualquer forma de intolerância sobre o que é dito pelo informante. Esse 

movimento em nossa pesquisa foi cercado de cuidados, zelo e escuta atenta, porque as 

entrevistadas e a entrevistadora mantêm uma relação de proximidade e fazem parte de um 

mesmo grupo de trabalho. Na condução da entrevista, ao discorrermos sobre os eixos 

temáticos, cuidamos para que fosse aberto um diálogo, e não uma inquisição. 

O pesquisador busca, então, descobrir a lógica do conjunto dos sentidos, antes do 

emprego separado das unidades de sentido. O campo se constitui como o ponto de partida da 

problemática (KAUFMANN, 2013) e podemos afirmar que, se forem consideradas as 
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maneiras habituais de realizar investigações, a metodologia da Entrevista Compreensiva se 

distingue pelo modo inverso de construção do objeto, sem desconsiderar as leituras iniciais ou 

o estado da arte do objeto de estudo. Assim, o objeto de estudo é desvelado aos poucos e o 

processo de elaboração teórica é ampliado conforme as descobertas do campo de pesquisa 

(SILVA, 2006), fato que implica atenção e sensibilidade do pesquisador. 

Além da articulação do campo com o objeto de estudo, outra dimensão é a que 

corresponde à sensibilidade do pesquisador em relação ao ponto de vista do outro, o que 

significa que deve haver atenção e abertura para captar e procurar ou perceber sentidos 

(valores e valorações), preferencialmente, nas falas e demais ações dos sujeitos implicados na 

pesquisa. Na metodologia da Entrevista Compreensiva, as hipóteses e os conceitos emergem 

pouco a pouco dos dados expressos na fala dos interlocutores, constituindo-se a escuta como 

um componente essencial na construção da teoria. Tentamos ficar atentas e abertas para 

apreender, aproveitar as pistas emitidas e/ou escondidas nas entrelinhas dos discursos, o que 

significa discernir os sentidos, tendo como referência o ponto de vista do outro.  

Nessa direção, refletimos a partir de Bourdieu, ao explicar: o pesquisador se “[...] situa 

em pensamento no lugar que o pesquisado ocupa no espaço social para necessitar a partir 

desse ponto e para decidir-se de alguma maneira por ele” (BOURDIEU, 2001, p. 699). Essa 

observação revela-se plena de sentido ao lermos que a explicação dos sentidos, partindo do 

ponto de vista do outro, considera que as ideias e as realidades relacionam-se intrinsecamente 

e que a construção da interpretação se dá numa relação dialética e no contínuo entre o 

próximo e o distante, entre o local e o global, entre o simples e o complexo. Sendo assim, a 

fala do outro se constitui como um elemento de mediação importante entre o indivíduo e a 

realidade social, em que a palavra funciona na produção de sentidos. “[...] Implica no ir e vir 

dialético entre o mais local dos detalhes locais e o mais global das estruturas globais” 

(GEERTZ, 1989, p. 10). Nesses termos, inferimos com Geertz (1997, p. 107) que “[...] a 

compreensão depende de uma habilidade para analisar seus modos de expressão, aquilo que 

chamo de sistemas simbólicos [...]”. 

Esse caminhar admite que o pesquisador revele e organize, em unidades, os sentidos 

dados pelos sujeitos entrevistados e exige dele uma escuta apurada, cuidadosa e que ajude a 

desvelar o que é central e o que é periférico, o que ordinário e o que é extraordinário, o que é 

fundamental na atividade investigada e o que explicita diferenciações de interesses/motivos, 

pessoais ou coletivos. Desse modo, os discursos são compreendidos em uma perspectiva 

antropológica (GEERTZ, 1997), como reflexo de valores, valorações e de culturas, sujeitos a 

múltiplas interpretações. O discurso é uma produção cultural, um elemento mediador que se 
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põe entre o sujeito e a realidade social, em que a palavra é o vetor principal na produção de 

sentidos.  

Os sentidos se constituem “[...] na ocorrência essencial das relações simbolizadas e 

efetivas entre homens pertencentes em uma coletividade particular” (AUGÉ, 1999, p. 43). 

Falar de sentido, nesse contexto, é falar de sentido social, como explica Augé (1999, p. 123): 

“[...] sentido social, ou o conjunto de relações instituídas e simbolizadas (portanto admitidas e 

reconhecidas) entre uns e outros”. Assim, os sentidos se constituem por meio de eixos que 

compreendem as linguagens da identidade e da alteridade. De um lado, as docentes 

entrevistadas acumulam pertenças em processos identitários que englobam contextos em que 

os indivíduos podem se sentir incluídos em um departamento e excluídos da gestão 

acadêmica. Por outro lado, a linguagem da alteridade se remete às relações e às influências em 

que essas pessoas se encontram implicadas. Os processos são históricos, ambivalentes, 

ambíguos, contraditórios. São eixos que entrelaçam linguagens em que se relacionam 

individual/coletivo, si-mesmo/outro (AUGÉ, 1999). Esse emaranhado de relações conjuga um 

misto de significações que extrapolam o campo individual e subjetivo do ser professor, por 

trazer, em parte, um conjunto de posturas submersas em imagens coletivas, tanto de si-

mesmos como de outros que neles habitam. 

Em suma, o formato do olhar e de abordar o itinerário da pesquisa permite pensar que 

cada um desses sujeitos é parte de uma configuração que sofre e exerce influências, 

estabelecendo, dessa forma, uma rede de relações complexas, segundo a lógica do contexto. 

Essa reflexão nos conduz ao diálogo e à procura de bases, na compreensão da sociologia de 

Elias (1998) sobre o conceito de configuração. Enfatiza Elias (2006) que, ao se reportar às 

configurações que os humanos fazem uns com os outros, retratamos duas imagens: uma de 

um ser humano e outra de um instrumento conceitual coerente com o que denominamos de o 

social em ato, um pensamento sociológico que não separa indivíduo e sociedade e vice-versa. 

Nossas ações fazem parte de uma “[...] dinâmica configuracional que resulta da forma como 

os grupos humanos estão interligados” (ELIAS, 1998, p. 206). 

No processo, acontece uma rede de interdependência (ELIAS, 1998) relativa aos 

sujeitos e às atividades, expressas através de configurações de diferentes ordens, como a 

psicológica, a social, a institucional, a antropológica, a econômica, a política, a pedagógica ou 

a didática, de todas as relações instituídas ou instituintes do processo em discussão. Desse 

modo, em nosso entendimento, os sentidos e sua dinâmica são constructos sociais formados 

em configurações diversas, num jogo de interdependência em que se encontram implicados 

inúmeros sujeitos, contextos e abordagens. Os sentidos pretendidos e aqueles identificados, 
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por meio do que falam os docentes, compreendem o fundamento explicativo e a base social 

para definir a Entrevista Compreensiva como metodologia (KAUFMANN, 2013; SILVA, 

2006, 2012).  

2.2 Dispositivos da Metodologia: sobre o modo de fazer 

Na Entrevista Compreensiva, a unidade principal de referência é a palavra do 

interlocutor gravada. Os dados qualitativos são recolhidos de modo que a palavra registrada 

no gravador se torna o elemento central do dispositivo (KAUFMANN, 2013) e deve servir 

como guia para analisar os sentidos e as mediações docentes em situação de escrita nos 

estágios. Para tanto, a pesquisadora teve claro que podia fazer um exercício “[...] de se colocar 

intensamente na escuta” (KAUFMANN, 2013, p. 81) do que era dito pelas interlocutoras, 

refletindo a respeito enquanto falavam, para não correr o risco de, posteriormente, ter que 

fazer elaborações ricas com um material pobre ou cheio de lacunas. 

Trabalhamos com a construção de dispositivos, tais como a organização do quadro dos 

entrevistados e a definição dos eixos do roteiro de entrevista, cujas anotações são feitas em 

fichas de interpretação. Nesse processo de escuta e registro de unidades de sentidos, 

construímos os denominados como planos evolutivos. Na sequência, explicamos ao leitor esse 

processo de construção de tais dispositivos.  

As interlocutoras da pesquisa são 08 (oito) professoras do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Maranhão, dos dois departamentos de Educação, que realizam 

mediações no ESO.  

Definimos, inicialmente, os seguintes critérios: 

 Ser docente efetivo da universidade;  

 Ser docente do curso de Pedagogia e desenvolver atividades no Estágio 
Supervisionado Obrigatório;  

 Dois professores de cada tipo de estágio contemplado no curso: Educação Infantil, 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Formação de Formadores; Estágio em 
Gestão. 

Ao chegarmos ao campo para realizar as entrevistas, percebemos que poderíamos 

agregar outro elemento que poderia trazer pistas, talvez sutis, mas importantes, para o 

desenvolvimento e a interpretação do objeto. Assim, além dos critérios descritos, quando foi 

possível, unimos à atividade docente no estágio o desenvolvimento de atividades correlatas 
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que interferissem na tomada de decisões no curso e nas atividades de estágio, tais como 

coordenações e chefias.  

Tendo o local e os docentes definidos para a pesquisa, após um breve levantamento no 

curso, organizamos o primeiro dispositivo, que é o quadro de entrevistados (Quadro1). O 

quadro auxilia o pesquisador e o leitor a situarem os informantes quanto à localização 

espaçotemporal e à forma como se colocam no texto ou constroem seus discursos. Nele, 

identificamos as docentes com a inicial da palavra “docente”, em letra maiúscula, e, em 

seguida, acrescentamos um número, que representa o lugar da interlocutora em todo o texto, 

pela frequência de citação da fala de cada uma pela pesquisadora, preservando as identidades, 

uma vez que fazem parte de um grupo que pode ser, facilmente, localizado nos departamentos 

de Educação da universidade.  

Apresentamos também a entrada na universidade, a formação acadêmica, o tempo de 

serviço e atividades com o estágio, a situação em que a entrevista foi desenvolvida, outras 

atividades, além da docência no curso, na UFMA e em outros espaços educativos. O local e a 

data das entrevistas são diversos e sugeridos pelas docentes entrevistadas, que receberam o 

convite e se dispuseram a falar dentro das possibilidades e do entendimento para o momento. 

Nesse contexto, disponibilizamos do tempo necessário, respeitando o ritmo de cada uma.  

Ressaltamos que não tivemos dificuldades para agendar os encontros para a realização 

das entrevistas, mesmo com a infinidade de atribuições das docentes. Essa disponibilidade 

pode, dentre tantas justificativas pertinentes, ter sido um desejo explicitado, por diferentes 

interlocutoras, a respeito do presente trabalho, “vai dar uma grande contribuição para o 

curso”D1, “vai ajudar a refletir sobre as nossas práticas”D5, e uma fala bem mais cheia de 

expectativa: “o teu trabalho coloca possibilidades para sair dessa enrascada”D2. 

As perguntas que traçam o perfil do grupo não foram gravadas, mas registradas em um 

formulário (Anexo 1), estratégia usada para se evitar que a entrevista guardasse semelhança 

com o modo de aplicar um questionário. Apresentamos os docentes participantes no primeiro 

dispositivo, no que segue: 
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O segundo dispositivo usado foi o roteiro de entrevista (Quadro 2), que tem como 

característica a flexibilidade em relação à condução dos temas pelo pesquisador. O roteiro 

é formado por eixos centrais e pôde ser testado com a realização de duas entrevistas 

exploratórias. Após ouvir as duas entrevistas pilotos, foram feitos os ajustes nos 

dispositivos e nas possíveis interferências da pesquisadora que pudessem induzir a ações 

comunicativas, já que integra o grupo de professores do curso e conhece a realidade do 

campo selecionado. Reconhecidos e respeitados os limites e as interferências envolvidos 

no universo da entrevista, cabe ao pesquisador manter-se atento aos elementos importantes 

que atravessam o diálogo, ficando em total liberdade para excluir ou acrescentar pontos 

que favorecem uma melhor interpretação dos sentidos. 

A explicação vem da própria organização da fala e dos diálogos que estabelecemos, 

os quais não são lineares nem homogêneos, acontecendo de modo a comunicar e dar 

sentido aos enunciados e à realidade em pauta. O roteiro básico é elaborado para manter o 

foco, os temas centrais. Ele foi retomado quando entendemos que algum entrevistado, em 

virtude do pensar difuso, ultrapassou os objetivos da pesquisa. O roteiro base foi 

organizado a partir dos seguintes blocos temáticos: 
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Quadro 2: Roteiro da entrevista 

1. Ser professor de Estágio no curso de 
Pedagogia (pertença/história) 

1.1 Processo para ser professor no curso de 
Pedagogia (como se tornou professor no 
curso) 

1.2 Processo para ser professor de estágio 
1.3. Outras atividades, além de ser professor e 

professor de estágio 
1.4 Como se sente enquanto professor de estágio, 

no curso de Pedagogia  
1.5 Relação: ser professor da disciplina e 

orientador de estágio 
 
2.  Formação do pedagogo 
1.1. Relação com a escrita 
1.2. Atribuições de docentes e alunos no 

processo da escrita 
1.3. Características da escrita 
1.4. A escrita no currículo do curso 
 
3.  Diferenças entre: 
1.1. Espaço acadêmico e estar na escola 
1.2. A escrita durante a formação inicial e a 

escrita no estágio 

4. Dispositivos do Estágio 
1.1. Processos de organização – planos e 

projetos; diário de campo; portfólio, 
relatórios; outros 

1.2. Processos de avaliação 
1.3. Justificativa para o relatório no estágio 

(das atividades) 
   5. Definições e Concepções 

1.1. Estágio 
1.2. A escola como campo de estágio 
1.3. O estágio em outros campos educativos 
1.4. Formação 
1.5. Formação inicial 
1.6. Pedagogo 
1.7. Escrita no processo de estágio 
1.8. O professor como mediador da escrita no 

processo de estágio 
1.9. Avaliação da produção escrita no processo 

de estágio 
6. Dificuldades e possibilidades 
1.1. Da escrita e sua mediação, na formação do 

pedagogo 
1.2. Da orientação do estágio – espaço-tempo, 
1.3. Dos espaços educativos com universidade 
1.4. Da escrita no estágio obrigatório 

 

Fonte: Elaboração da autora. 

A palavra dos participantes, como ressaltamos, é de onde partem todos os 

desdobramentos que formam o conjunto, o que é central no desenvolvimento deste 

trabalho. Em acordo com a metodologia e por integrar os efeitos comunicativos dos 

discursos, são feitas, no final, ou mesmo no decorrer da entrevista (se não inibir ou 

interromper o diálogo), anotações pertinentes do tipo: silêncios, traquejos, hesitações, 

movimentos contínuos, lapsos, motivos de interrupções da entrevista, mudança na 

entonação em determinados momentos, desconversas em relação a alguns pontos, interesse 

ou não no perguntado ou no respondido ou comentários que, aparentemente, não têm 

relação com a entrevista. Temos claro também que os dados apreendidos nas falas são 

ricos e complexos e que a compreensão da totalidade é simplesmente impensável, seja qual 

for a técnica que tivermos utilizado.  
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Assim, o conjunto de perguntas foi organizado com variação de conteúdo e as 

questões foram conduzidas respeitando o ritmo de cada entrevistada e segundo o local em 

que podiam ficar mais confortáveis. As perguntas foram elaboradas de acordo com os 

temas ou eixos escolhidos. Os eixos tomaram como norte a questão de partida, o 

pressuposto e o objetivo central da investigação. Procuramos hierarquizá-las, mas também 

formulamos as perguntas centrais um pouco deslocadas, por apostar que as tidas como 

periféricas também poderiam ser decisivas na condução do diálogo e na formulação da 

arquitetura conceitual.  

Outro fato que nos conduziu a deslocar ou recolocar algumas questões sobre a 

escrita e seu sentido diz respeito às respostas dadas pelas entrevistadas ao questionarmos 

sobre determinados temas. A postura, de certa forma, nos levou a modificar, no roteiro, a 

ordem de algumas questões e a tornar outras mais próximas das experiências das 

entrevistadas.  

Percebíamos que algumas falas eram representativas de “chavões” habituais nos 

discursos pedagógicos, outras estavam reproduzindo discursos teóricos legitimados na 

academia e algumas estavam distantes do significado pretendido. Esses eventos observados 

imprimiram uma dinâmica diferenciada e uma escuta ativa e metódica, para que, de fato, se 

pudesse instaurar o diálogo pretendido no tratamento do objeto, o qual foi possível graças a 

procedimentos científicos de objetivação que permitiram aliar o conhecimento comum, a 

percepção intersubjetiva e a explicação teórica.  

Explicamos as atitudes dos entrevistados com o auxílio de Bourdieu (2001) e de 

Kaufmann (2013), que tratam do ato do falar de si numa entrevista. Os autores citados 

concordam que isso nem sempre é fácil para os entrevistados, porque eles realizam uma 

atividade de explicar, para si e para os outros, questões que consideram exitosas, mas 

também aquelas experiências reservadas ou reprimidas. Responder sobre umas ou outras 

pode ser “um trabalho de explicitação, gratificante e doloroso ao mesmo tempo” 

(BOURDIEU, 2001, p. 704). 

Além disso, estávamos convencidos de que, a cada momento, poderíamos fazer 

outra pergunta, desde que atendesse à intenção da investigação e que aprofundasse “a 

pesquisa dentro da pesquisa”. Todo esse processo envolveu um jogo de três polos: 

pesquisador, informante e objeto de pesquisa. Este último se constitui para o primeiro 

como a problemática da pesquisa e para o segundo, como a sua vida pensada de modo não 

habitual, de modo refletido, em uma “reflexividade reflexa”D1. Pelo que diz a interlocutora, 
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é um modo de pensar sobre o que reflito sobre mim e sobre o que faço (BOURDIEU, 

2001). 

Após a realização da entrevista, passamos para a interpretação das falas, registrando 

em fichas aquilo que nos parece importante para o estudo. A escuta atenta e repetida das 

falas nos permite descobrir o que é essencial e o que é transversal na construção do texto, 

assim como ajuda a reescrever cada ponto importante na construção da tese. Da escuta 

atenta e continuada, são selecionadas as falas – presentes nas frases mais recorrentes ou 

nas mais banais, com suas contradições ou não, e posteriores núcleos de sentidos, 

fundamentais para “o tecer” da tese. À medida que aprofundamos a análise das falas dos 

entrevistados, buscamos apoio necessário a aportes teóricos para sustentar as 

interpretações, fazer fluir um discurso e ampliar as explicações, sobretudo, mantendo o 

diálogo com as interlocutoras, com o saber local. A construção teórica singular emerge da 

interação e do confronto entre o saber local e o saber global significado.  

Para realizar a análise compreensiva das falas gravadas, empreendemos sucessivas 

e atentas escutas com o auxílio das temáticas contempladas no roteiro da entrevista. Dessa 

escuta, iniciamos a elaboração do plano evolutivo (Quadro 3), que é outro instrumento cuja 

base de orientação para sua elaboração são as falas e sua escuta atenta e contínua. O plano, 

como o próprio nome indica, é evolutivo, é a materialização das sucessivas ideias e 

problematizações que exploramos para encontrar o fio condutor responsável pela 

estruturação de uma reflexão sistemática e, por conseguinte, de um conjunto de eixos 

inerentes à tese.  

O plano é ajustado e modificado na medida em que escutamos as falas e 

organizamos as hipóteses, a partir de ideias centrais, fato que implica a sensibilidade do 

pesquisador. Pela possibilidade de controle das hipóteses e da dispersão de dados, o plano 

serve de guia para o desenvolvimento de argumentações coerentes e necessárias no 

conjunto da obra. 

 A seguir, apresentamos três dos nove planos evolutivos organizados e que retratam 

o processo de ressignificação das ideias, no decorrer das escutas. A ilustração será feita 

com o primeiro, o quarto e o nono. 
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A mudança de um plano para outro tem como base um trabalho contínuo e 

crescente que envolve o pesquisador, os teóricos e os entrevistados, de forma que a 

construção passe a ser criada a partir do entrelaçamento desses três elementos. Os planos 

mudam e são ressignificados na medida em que algo novo surge das sucessivas análises do 

material oriundo do campo investigado.  

O plano evolutivo é utilizado, simultaneamente, com outro instrumento da 

metodologia: as fichas de interpretação (Quadro 4). Nelas, são esquematizados os 

pressupostos identificados no campo. O plano e as fichas sofrem e exercem interferências 

mútuas, num movimento de ir e vir entre os pressupostos elaborados na escuta das falas e a 

teoria. Esses instrumentos demandam do pesquisador uma abertura intelectual para um 

confronto particular e permanente entre o saber local ou categorias nativas e o saber global 

ou conceitos abstratos (KAUFMANN, 2013). 

Nas fichas, são registrados trechos das falas dos sujeitos entrevistados, as 

impressões do pesquisador a respeito desses trechos e as possibilidades teóricas 

correspondentes a ambos, que podem dinamizar as interpretações dos dados, fazendo 

emergir a teoria de uma ambiência concreta. A anotação das falas é feita conforme o 

interesse da pesquisa, cuja referência são as ideias centrais contempladas no plano 

evolutivo. O pesquisador não precisa registrá-las na íntegra.  

O registro é o resultado de um trabalho minucioso e atento de explorar as 

recorrências e as contradições por meio do menor detalhe nas frases, nos gestos ou nos 

silêncios, para deixar acontecer a “solda ideal”, aquela que “parte de um fato observado e 

relacionando-o a uma hipótese central transformando-a” (KAUFMANN, 2013, p. 135). 

Esse movimento de concentração intelectual aperfeiçoa os detalhes para que encontrem seu 

espaço no vai e vem entre o saber local e o saber global. Sendo assim, as fichas são 

estruturadas de modo que os registros são feitos separadamente. De um lado, são dispostos 

os fragmentos, extratos das falas devidamente identificados, e, do outro, anotação das 

observações e interpretações do pesquisador, em que esta última mantém conexão 

constante com referenciais teóricos lidos. Eis a seguir um exemplo de ficha construída 

neste trabalho.  
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As fichas foram importantes para a dinâmica da escrita do texto final da tese, não 

apenas pelo conteúdo de análises que antecederam a construção, mas também por se 

constituírem como um material em que foram firmadas as argumentações apresentadas no 

processo, porém, bem mais ampliadas e aprofundadas na versão final do texto. 

No decorrer da escrita do trabalho, ligamos as informações obtidas com a entrevista e 

demais dispositivos à consulta e à análise de documentos de domínio público que estabelecem 

normas e diretrizes para o curso de Pedagogia e para os estágios supervisionados obrigatórios, 

em nível nacional e da UFMA. A análise da lei, da norma, das diretrizes curriculares e do 

projeto pedagógico do curso auxiliou-nos no confronto e na discussão sobre a gestão de um 

currículo que agrega componentes, intenções e modos de fazer diversos e complexos.  

A decisão de aliar a consulta aludida às informações dos interlocutores foi pertinente 

ao nosso objetivo de pesquisa e permitiu não somente a compreensão dos sentidos dos 

docentes do curso de Pedagogia acerca da escrita no ESO, mas também a observação de como 

articulam e lidam com as possíveis divergências e influências na gestão do currículo, pois a 

associação das falas com o conteúdo dos documentos institucionais legais faz emergir uma 

multiplicidade de pontos e processos elucidativos, assim como mediações coerentes com as 

articulações e com as interações criadas. 

Todos os instrumentos e dispositivos mencionados (roteiro de entrevista, quadro de 

interlocutores, plano evolutivo, fichas interpretativas) foram conectados entre si e delinearam 

a estrutura sobre a qual organizamos o material de análise e nossa interpretação. Cada um 

deles, em particular, agregou possibilidades que nos permitiram a compreensão do conteúdo e 

as intencionalidades das falas e mediações dos sujeitos implicados.  

2.3 A Estrutura da Tese 

A análise das falas das docentes, nos planos evolutivos, deu origem ao sumário da tese 

e, por essa razão, ele será explicitado ao final da primeira parte deste relato. O processo de 

análise das falas nos conduziu aos temas que serão discutidos e apresentados na composição 

deste estudo, organizado em três partes, sendo a primeira introdutória, a segunda sobre as 

mediações e os sentidos e a terceira as considerações finais.  

Na primeira parte, “Introdução à pesquisa” – composta pelos capítulos 1 e 2 –, 

introduzimos a problemática, os conceitos-chaves, o cenário da pesquisa, a implicação com a 

pesquisa e o percurso teórico-metodológico.  

A segunda parte – composta dos capítulos 3, 4, 5 e 6 – reservamos para a discussão 

sobre a relação entre os sentidos atribuídos à gestão do currículo do curso de Pedagogia da 
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UFMA e a orientação da escrita dos relatórios no Estágio Supervisionado Obrigatório. O 

título da segunda parte é “Caminhos (Não) Planejados”, espaço em que abordamos as 

influências intersubjetivas nas ações mediadoras docentes e na produção dos sentidos, pela 

alegação de que os sentidos dados pelos docentes e demais sujeitos implicados na pesquisa 

são forjados no jogo de interdependências entre indivíduos, grupos e instituições com as quais 

os sujeitos da ação estão implicados.  

No capítulo 3, intitulado de “Ingresso e Vivência de um projeto”, fizemos algumas 

aproximações acerca das motivações, formas e configurações que levaram as docentes a 

ingressarem e a construírem uma trajetória na instituição. Ele inicia a segunda parte deste 

relato de pesquisa, em que tratamos das influências intersubjetivas nas interações docentes e 

na produção dos sentidos da escrita dos relatórios no Estágio Supervisionado Obrigatório da 

UFMA. Para compreender as vinculações que influenciam as ações pedagógicas e seus 

sentidos, no curso de Pedagogia da UFMA, abordamos como pontos centrais na análise 

questões associadas ao ingresso e à trajetória das docentes entrevistadas. A razão para a 

abordagem é a convergência de relações pontuadas na segunda parte de discussão da tese. 

O capítulo 4, denominado de “Posições em jogo na gestão de um currículo”, 

sistematiza e integra aspectos abordados em seções anteriores e seguintes, ligando o curso de 

Pedagogia da UFMA a uma história do presente e do passado, compreendendo o currículo 

como dimensão articuladora da formação. Na discussão, damos destaque para o currículo e 

sua gestão em relação com as intervenções didático-pedagógicas no estágio, especificamente, 

na orientação escrita dos relatórios. Na reflexão, ganham destaque aspectos como as 

dissonâncias na gestão de um currículo, as relações de poder e as posições dos sujeitos frente 

aos desafios vivenciados no curso, na intenção de situar aspectos materiais e simbólicos que 

efetivam o currículo em questão. 

No capítulo 5, cujo título é “A mediação da escrita em processos”, situamos a 

orientação da escrita e seus interesses. Afirmamos, na reflexão realizada, que a ação 

mediadora da escrita no curso acontece em instâncias diversas e com finalidades sociais e 

individuais. Ela está associada ao sentido atribuído à escrita, por isso, sinaliza, ora para 

produções identificadas como meras descrições superficiais, sem análises e reveladoras de 

ações que a associam a tarefas burocráticas, ora para o fato de que tanto as escritas como as 

orientações destas são vistas como possibilidades de reflexão crítica do processo formativo. 

Destacamos ainda que as estratégias docentes em processo priorizam a fala em detrimento da 

escrita.  
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No capítulo 6, intitulado “Trajetórias construídas em procedimentos mobilizados”, 

discutimos as interações e os sentidos da escrita no ESO do curso de Pedagogia da UFMA, 

destacando a finalidade dessa escrita, descrita na legislação e em contextos formativos. Na 

reflexão, identificamos os sujeitos responsáveis por sua figuração, assim como os 

posicionamentos das docentes no que diz respeito às posturas acoitadas para responder às 

exigências postas pela legislação e pela atual realidade curricular do curso.  

 Na última parte do estudo, apresentamos as considerações finais, nas quais 

discutiremos os resultados da investigação, enfatizando a sua relevância para outros estudos 

que discutem a gestão do currículo de formação do pedagogo e a sua implicação com a 

orientação dos relatórios no Estágio Supervisionado Obrigatório na universidade. Apontamos 

também as contribuições da pesquisa para nosso desenvolvimento como profissional docente 

na academia, em especial, como mediadora das atividades de escrita no estágio. 
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3 INGRESSO E VIVÊNCIA DE UM PROJETO 

A pior alienação não consiste em ser despossuído pelo outro, 
mas ser despossuído do outro [...] (M. HORKHEIMER. Teoria 
crítica). 

3.1 “Diferentes entre si...”D1 

Na segunda parte deste relato de pesquisa, abordamos as influências intersubjetivas 

nas mediações docentes e na produção dos sentidos. Lembramos ao leitor que a ação do 

docente na orientação do estágio, especialmente no que concerne à escrita do relatório – foco 

nesta pesquisa –, se constitui como uma prática social e cultural e que os sentidos atribuídos 

pelos docentes são tecidos no jogo de interdependências entre indivíduos, grupos e 

instituições. Indagamos sobre as vinculações que interferem na produção desses sentidos, 

considerando que estes são atravessados por pertenças e referenciais de diferentes ordens. 

Neste capítulo, temos o objetivo de compreender que vinculações docentes influenciam nas 

mediações da escrita no estágio supervisionado no curso de Pedagogia da UFMA. 

Com base nesse entendimento, enfatizamos que a relação de mão dupla entre a 

mediação docente e os sentidos se configura em um processo de interdependência funcional 

entre os sujeitos e a sua trajetória. Bem assim, afirmamos que, no jogo das relações, a 

trajetória dos sujeitos é marcada por uma dinâmica que compreende o que podemos chamar 

de regras fixas ou de orientação comum, como também por regras que, pela flexibilidade e 

processualidade, próprias das relações, podem ser entendidas como possibilidades de 

mudanças e personificação de sentidos. A exemplo disso, citamos a escrita do relatório no 

estágio, porque, ainda que exista uma exigência comum oriunda da legislação que ampara 

essa atividade curricular na UFMA, as mediações docentes e os sentidos correspondentes 

variam por materializarem as vinculações dos sujeitos e dos contextos em que essa atividade 

acontece. 

Na formação do pedagogo da UFMA, os sentidos atribuídos pelos docentes à escrita 

do relatório no ESO interferem nas mediações pedagógicas realizadas por eles e vice-versa. 

Se entendemos que os sentidos atribuídos à escrita dos relatórios são diversos, relacionais e 

filiam-se às condições em processo, fica claro que as intervenções nas atividades 

compreendem diferentes pertenças e também dessimetrias nos posicionamentos adotados. 

Sobre a mediação pedagógica no ESO, vejamos o que explica uma docente: “penso 

que na mediação [...] pelas estratégias e recursos que usamos nas salas de aula ou no estágio, 

aproximamos o aluno do conhecimento desejado”D4. O destaque feito pela docente para a 
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mediação pedagógica de atividades no processo formativo vincula o uso de determinadas 

estratégias docentes e de certos recursos didático-pedagógicos ao desenvolvimento de 

competências e modos de ação que qualificam as aprendizagens necessárias à formação em 

curso. Isso significa que é atribuído, pela interlocutora, um outro sentido de competência, 

aquele que rompe com a lógica da “produtividade-consumo-competitividade”, em que a 

competência restringe-se à dimensão individual.  

Neste trabalho, referimo-nos ao conhecimento específico do pedagogo no exercício da 

docência na universidade, no curso de Pedagogia e no ESO. Em nosso entendimento, o 

docente universitário, assim como docentes em qualquer nível de ensino, deve contemplar, na 

sua formação e na sua ação, competências específicas da sua área de formação e de atuação e 

aquelas que caracterizam a docência como profissão. Essa perspectiva ultrapassa os limites 

dos conteúdos disciplinares a serem ensinados por se entender que a profissão é uma atividade 

especializada que põe as pessoas em relações ou sistemas de relações (materiais e/ou 

imateriais) e em um nível de exigências relacionadas ao conhecimento técnico e científico 

(MARQUES, 1998).  

Como comentamos na Parte I da pesquisa, a mediação pedagógica é uma via pela qual 

temos possibilidade de transformar uma situação em outra, de ampliar aprendizagens pelo 

caráter relacional que comporta. Esse esclarecimento nos remete ao que declara uma docente 

ao ser questionada sobre a mediação da escrita no estágio. Ela explica: “nós como professores 

não devemos pensar a nossa mediação na formação do pedagogo fora de um lugar, fora do 

que pensam, sentem ou desejam as outras pessoas”. Depois, detalha: “É preciso pensar as 

interações, especialmente, entre nós e esses sujeitos da aprendizagem”D1. 

Essa alegação docente explicita que tanto a intervenção docente como o processo 

formativo de modo geral pressupõem sujeitos que, embora diferentes entre si, compartilham 

um contexto comum e mantêm uma relação dialética na dinâmica da formação. Ao especificar 

a formação, relacionando-a a estruturantes como o lugar, o pensar, o sentir e o desejar dos 

sujeitos implicados, deixa margem para se pensar essa formação docente a partir de processos 

e de interações intersubjetivas. 

Ainda que reconheçamos a existência do polo da autoformação (MACEDO, 2010) na 

formação humana, o estudo individual não invalida a existência do outro, ao contrário, 

pressupõe o outro para a realização de confrontos, para a ampliação do dito e/ou confirmação 

das elaborações pessoais, pelas experiências existentes. Por isso, a fala das interlocutoras e as 

mediações docentes demandam uma análise cuja base é a crença de que não há formação ou 
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mediação docente em movimento unilateral, mas em relação de interdependência, 

configurando-se como possibilidade de ressignificação de uma realidade.  

Pérez e Castillo (1999, p. 10) encontram na mediação pedagógica a possibilidade de 

abertura de relações positivas do aluno-docente com os materiais, com o contexto da 

formação, com os textos utilizados, com os parceiros de aprendizagem (incluindo aqui os 

docentes) e com as relações consigo e com aquilo que projeta como profissional e como 

pessoa. Certamente, não faz parte dessa mediação uma postura docente que, pela lógica do 

trajeto mais fácil e mais rápido, apresenta aos alunos-docentes temas ou conteúdos completos 

e prontos para a memorização e descrição quando exigidos em testes que desqualificam o 

processo formativo. 

O sentido contrário a essa postura docente, que valoriza a memorização mecânica e a 

descrição pela descrição, é aquele que põe em evidência a ação daqueles que aprendem, 

considerando-os como sujeitos do processo e corresponsáveis pela efetividade dos propósitos 

da sua formação profissional. Por esse motivo, e com base no que relata a docente – para 

quem “[...] a nossa experiência conta muito nos momentos que fazemos a mediação”D1 –, 

destacamos que a mediação pedagógica e os sentidos por ela refletidos englobam vários 

estruturantes de ordem interna e externa, em que a experiência do mediador aparece como um 

importante elemento constitutivo da sua formação e da sua atuação. 

Ressaltamos que, por meio da ação docente, em cursos definidos pela formação 

profissional para a docência, como o curso de Pedagogia, além dos conhecimentos didáticos e 

pedagógicos inerentes à sua formação, o docente universitário conjuga, na relação de 

processos formativos, outros conhecimentos. Esse aspecto corresponde a conhecimentos 

ligados ao currículo da Educação Básica – na Educação Infantil, nos anos inicias –, 

conhecimentos da gestão e da política educacional em vigor, da gestão escolar e outros 

conhecimentos e fundamentos específicos no currículo, que transversalizam o conjunto de 

atividades curriculares da formação inicial de pedagogos, como a produção escrita. Nesse 

sentido, uma docente chama a nossa atenção para a produção do seguinte modo: “[...] estamos 

falando da escrita acadêmica”D5. Mesmo reconhecendo, no que declaram as docentes, que 

“[...] no currículo do curso de Pedagogia da UFMA a mediação dessa escrita deixa muito a 

desejar”D2, não devemos omitir o mérito das realizações em curso. Da mesma forma, não 

devemos negar a sua necessidade na formação, pois, pelo contrário, continua em destaque. 

Reconhecer que os contextos e as experiências vividas pelos docentes não se apartam 

do modo como cada um pensa e age constitui-se uma decisão fundamental para a 

compreensão sobre as interferências nas escolhas para a efetivação das mediações docentes 
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em contextos formativos. Igualmente, na tentativa de figurar essa realidade, é imprescindível 

ponderarmos que as mediações docentes e os sentidos relacionados são motivados por fatores 

distintos, internos e externos aos docentes. Na busca do entendimento, é preciso 

considerarmos que as redes de interdependências em que os docentes estão envolvidos 

interferem, significativamente, nesse processo. 

Sendo assim, é necessário começarmos pela discussão das trajetórias docentes na 

instituição e no curso de Pedagogia, como mediadores no estágio obrigatório, e pelos 

processos de escolha para a realização de articulações distintas, em contexto comum. 

Portanto, o que nos orienta nessa discussão é o entendimento de que os processos de escolha 

dos docentes mantêm relação com a configuração na qual se encontram inseridos e com as 

experiências vividas, individualmente, por partilharmos a ideia de que nenhum “ser humano é 

um começo” (ELIAS, 2006, p. 31), mas sim um processo que traz em si a interdependência de 

seus pares e da sociedade e as suas figurações. Eis a razão de tomarmos como título desta 

discussão: mediações – relações – produção de sentidos.  

A partir do que falam as entrevistadas sobre “[...] mediações no ensino, na pesquisa e 

na extensão”D1, foi possível fazer algumas aproximações sobre motivações, formas e 

configurações que as levaram a esse ingresso, à construção de uma trajetória na instituição e 

no curso de Pedagogia e, consequentemente, à realização de mediações pedagógicas no 

estágio obrigatório. Nessa perspectiva, o conhecimento dos cenários envolvidos, das 

trajetórias no curso e das formas como as docentes relatam as suas experiências de vida se 

constitui como o primeiro passo para entender o que motivou essas docentes ao ingresso e ao 

desenvolvimento de determinadas posturas na sequência de atividades que requerem 

mediação da escrita no estágio. Por essa razão, é importante conhecer como se deu a entrada 

das interlocutoras na universidade e o envolvimento dessas profissionais no projeto curricular 

do curso.   

O conhecimento desses aspectos que compõem a trajetória e as experiências das 

docentes é um meio para a identificação de intervenientes que contribuíram e contribuem para 

a produção de sentidos e para a efetivação de mediações de atividades no estágio 

supervisionado. É sobre essas vinculações que influenciam as mediações docentes e seus 

sentidos, no curso de Pedagogia da UFMA, que abordamos a seguir. 
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3.2 Sobre O ingresso e a trajetória na UFMA 

Nessa trajetória, é possível reconhecer a integração das relações citadas com os 

diferentes estágios supervisionados obrigatórios que compõem o currículo do curso de 

Pedagogia e para as quais reservamos maior interesse nesta pesquisa. Dessa forma, é 

necessário começarmos pela discussão das trajetórias docentes na instituição e no curso de 

Pedagogia como mediadores de estágio e pelos processos de escolha para a realização de 

mediações distintas, mas em contexto comum. 

Compreendemos que os sentidos atribuídos pelos docentes da UFMA às atividades 

nos estágios, especialmente às de produção escrita, filiam-se a um processo de longo prazo, 

sendo assim, não são processos planejados individualmente. Sabemos que a atividade docente 

está ligada a processos que são gerados pelo entrelaçar de ações intencionais, planejadas por 

diferentes pessoas em diferentes contextos. Na explicação de Elias (1990, p. 50), significa que 

“[...] as formas de organização, estruturas e processos não podem ser deduzidas das 

características biológicas e psicológicas que constituem os indivíduos”.  

 Assim sendo, consideramos que as ações e as decisões dos docentes expressam seu 

lugar e seu tempo. Nesse caso, docentes do curso de Pedagogia da UFMA, componentes do 

grupo que orienta atividades nos estágios obrigatórios, têm a ver com as posições ocupadas 

nessa figuração e com as experiências individuais e coletivas desses docentes. Igualmente, 

observamos que a força das ações e das decisões destes tem como efeito político e pedagógico 

os sentidos produzidos e as intervenções realizadas nos distintos ambientes que envolvem 

essa formação. Por fim, percebemos que os docentes, embora componham o mesmo cenário 

de formação do pedagogo, individualmente, divergem nos motivos e nas formas de perceber e 

de agir nesse cenário. Apesar disso, as percepções e as atividades de cada um convergem para 

a figuração de uma totalidade institucional. 

3.2.1 Iguais na forma, diferentes na motivação 

O título acima indica a forma como as docentes ingressaram na universidade e no 

estágio supervisionado obrigatório. Ao ingresso descrito aqui se aliam os distintos motivos 

para a entrada desses docentes numa IES. No que se refere ao ingresso na universidade, todas 

as docentes entrevistadas, assim como os demais que realizam atividades formativas no curso, 

tiveram sua entrada por meio de concurso público. Nesse processo, uma das etapas da 

avaliação geral corresponde ao planejamento e ao desenvolvimento de uma aula, 

configurando-se como uma prova que permite observar como o candidato realiza a mediação 
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docente, denominada no concurso de avaliação ou prova didática. A forma de entrada e o 

regime de trabalho, dedicação exclusiva, igualizam as docentes entrevistadas, porém, o ponto 

de partida para o ingresso e os motivos pelos quais se tornaram docentes que desenvolvem as 

atividades de estágio são diferentes.  

É necessário enfatizar que, ao assumir a docência na universidade, o docente traz 

consigo uma história que comporta múltiplas experiências de ordem pessoal, profissional e de 

um campo de trabalho, todas pontuadas como condicionantes internos e externos que 

interferem nas mediações didático-pedagógicas objetivadas. Reconhecer tais experiências 

pressupõe que nas relações pedagógicas os envolvidos no processo formativo assumam 

também uma relação dialógica e comprometida com o social.  

É preciso deixar claro que, embora seja do nosso interesse considerar conhecimentos 

demandados por essa atuação e que assegurem a qualidade de aprendizagens pretendidas, 

igualmente, devemos destacar que se faz necessário conhecer, nesse momento, os motivos e 

os modos como as docentes do curso de Pedagogia também ingressaram nas atividades de 

ESO. Da mesma forma que é relevante discutir o ingresso na universidade, é pertinente 

conhecer os percursos acadêmicos que as docentes realizaram e que as conduziram às 

atividades de estágio. 

Observamos em todas as interlocutoras a satisfação em fazer parte do quadro docente. 

Percebemos isso pela postura, pelo tom da voz, quando mencionavam as atividades realizadas 

não só no estágio, mas também em todos os cursos, projetos e programas assinalados nas 

trajetórias individuais ou do coletivo do curso. Em compensação, o modo de chegada para 

concorrer à vaga oferecida em cada época diverge entre elas, sobressaindo-se essa distinção 

pelos motivos que relatam. As motivações dão origem a dois grupos, que são caracterizados 

como o grupo das docentes com maior tempo de efetivo exercício na docência, na 

universidade ou fora dela, e o grupo de docentes com menor tempo de efetivo exercício na 

UFMA. Essa constatação foi induzida quando da análise do quadro que compõe o perfil das 

entrevistadas (Quadro 1)3.  

O grupo que compõe o maior tempo de efetivo exercício no CP e na UFMA registra o 

seguinte: “A vida me levou [...] não desejava. Fiz o concurso por influência de um professor 

[...] não pensava ser professora do Ensino Superior”D6. Outra influência dessa natureza é 

indicada por uma docente com menor tempo na UFMA, porém com um tempo maior no 

efetivo exercício no magistério, tanto no nível médio como no Ensino Superior, em outras 

                                                 
3  Quadro que pode ser localizado no capítulo que aborda a metodologia da tese, p. 45. 
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instituições. Vejamos o que explica: “Vim sem ter projetado, fui incentivada por pessoas, 

amigos e professor”D3. Outra docente, seguindo a mesma lógica do motivo, esclarece que 

“[...] era aluna do projeto ‘Prata da Casa’”. Em seguida, acrescenta: “para ir para o mestrado 

[...] deixamos documento assinado para voltar e ser professor da UFMA [...], não tinha menor 

vontade de ser professor da universidade, eu era do Ensino Fundamental”D2.    

Corroborando as falas anteriores, outra docente relata: “Não fazia parte dos meus 

planos ser professora do Ensino Superior [...], eu não me preparei [...] ela que fez minha 

inscrição” (refere-se a uma amiga). Continua: “Aí, então, fui fazer a prova para não 

desapontar”D5. Como podemos perceber, a decisão de concorrer e preencher a vaga 

disponibilizada na UFMA, em cada época de entrada das docentes, varia conforme a 

explicação do grupo. Desse modo, a explicação ora aparece aliada à satisfação de outros 

(amigos, por exemplo), ora em respeito à indicação de um “professor da casa”D6, ora como 

compromisso assinado na instituição, via projeto de extensão para suprir necessidades 

formativas no departamento de educação, a justificativa da opção pelo concurso deve-se à 

“[...] escassez de mestres e doutores na UFMA na década de 90”D2, como afirma outra 

docente. 

De modo geral, as docentes que compõem o grupo acima citado ratificam que, 

atualmente, sentem-se à vontade e com habilidades necessárias para o exercício da profissão e 

de todas as atribuições que lhe conferem na universidade, embora de início façam questão de 

se lembrar das influências de terceiros para o ingresso na UFMA e de que essa entrada não 

fazia parte de seus projetos, pelo menos de modo consciente ou consentido para os outros. 

Com base na sustentação das docentes sobre as habilidades que possuem para o exercício da 

profissão, recordemos, com Pimenta (2005) e com Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), tais 

habilidades para o exercício da docência no Ensino Superior e os benefícios desse perfil 

profissional para a realização de mediações no curso e/ou na escrita no estágio 

supervisionado. 

 Pimenta (2005, p. 39) explica que o perfil profissional do docente na universidade 

será assinalado por “[...] um profissional preparado científico, técnica, tecnológica, 

pedagógica, cultural e humanamente. Um profissional que reflete sobre o seu fazer, 

pesquisando-o nos contextos nos quais ocorre”. A esse respeito, Ramalho, Nuñez e Gauthier 

(2003, p. 68) complementam afirmando que esse perfil é favorável ao desenvolvimento 

profissional, refere-se à “capacidade da autonomia profissional compartilhada e de gestão 

educativa dos professores no contexto de mudanças, baseado na reflexão, na pesquisa, na 

crítica dentre os grupos de trabalho profissional”, posicionamentos com os quais 
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concordamos. 

Na continuidade, vejamos o que registra outro grupo, aquele com o menor tempo de 

efetivo exercício no curso de Pedagogia e na UFMA: “Sempre quis ingressar no magistério 

superior, ser professora na UFMA; queria contribuir com o trabalho na ponta e ter contato 

com várias gerações de pedagogos”D8. Outra docente corrobora justificando a sua escolha da 

seguinte maneira: “Sempre fiz parte de espaços públicos como profissional e como estudante. 

Ao retornar do mestrado, tive a certeza que queria continuar na área e neste espaço, por isso 

decidi fazer o concurso”D4. O desejo de ser e de estar na profissão, mais especificamente na 

UFMA, é revelado também nesta fala: “Defendi a dissertação pela manhã e me escrevi no 

concurso à tarde, para a disciplina de gestão”D7. 

Pelas alegações analisadas, além do sentido que justifica a composição do grupo com 

menor tempo de efetivo exercício, encontramos como elemento comum a postura assumida 

pelas interlocutoras, em relação ao desejo de exercer a docência no Ensino Superior. 

Percebemos as expectativas para esse nível de ensino no planejamento da carreira profissional 

e na decisão de algumas docentes, após o contato com espaços que desenvolvem atividades 

similares. Além desse ponto, o desejo vem com destaque para o ingresso e exercício na 

UFMA.   

A decisão comum, de ingressar na carreira e exercer a docência no Ensino Superior, 

especialmente na UFMA, vem acompanhada de alegações docentes como: ter a oportunidade 

de desenvolver um trabalho na formação inicial de profissionais da educação; pertencer a um 

espaço público favorável à pesquisa na área da formação docente; e compor um espaço de 

encontro entre gerações que pensam e realizam mediações, no CP. 

Esse último grupo, como o anterior, sente-se à vontade e com competências 

específicas para desempenhar as atribuições que lhe competem na universidade, mas se 

diferencia do primeiro pelo modo como assume o seu ingresso na UFMA. Segundo esse 

grupo, o ingresso é uma resposta a um desejo pessoal de realizar mediações na formação 

docente por meio do envolvimento nos “ambientes de ensino, pesquisa e extensão”D1. As 

posturas assumidas refletem, de certo modo, a segurança a respeito das demandas e 

perspectivas inerentes ao papel do docente universitário. O contato com a formação 

acadêmica stricto sensu é um argumento óbvio identificado nas declarações das 

interlocutoras, o que, de certo modo, interfere nas decisões e posturas docentes 

implementadas nas diferentes atividades que realizam. 

 Além disso, se considerado o período bem recente de ingresso das docentes do 

segundo grupo, o período compreendido entre 2009 e 2013, podemos aliar à formação 
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acadêmica informada outra formação, decorrente da circulação e disponibilização de 

informações nas redes, por meios eletrônicos. Mesmo com a visibilidade das diferenças, 

tornam-se evidentes também, nas falas das docentes, aspectos comuns, como o valor atribuído 

à instituição da qual fazem parte e a responsabilidade ao se tornarem docentes no Ensino 

Superior, em uma universidade da esfera pública federal.  

Ainda sobre a questão da entrada na universidade, chamaram-nos atenção, nas falas, 

outros três aspectos que apareceram de modo subjacente a essa questão. Estes, de certo modo, 

manifestam sentidos atribuídos à UFMA, bem como explicitam como as docentes se 

percebem nesse ambiente. O primeiro aspecto refere-se aos antecedentes para a entrada na 

universidade, o segundo diz respeito a proposições para a vivência das atividades e o terceiro 

é a sugestão de um tipo de relação entre a UFMA e as demais instituições de Ensino Superior 

e entre a UFMA e as escolas-campo de estágio. No que se refere à última relação, 

esclarecemos que ela se constituiu como um eixo temático desenvolvido na entrevista, 

objetivando a compreensão de como os docentes percebem a relação entre a UFMA e as 

escolas-campo de estágio, do curso de Pedagogia. 

 O realce na fala que segue traz à tona relações contraditórias, principalmente quando 

associada a outro argumento pontuado pela mesma interlocutora: “A UFMA foi a minha 

primeira experiência no Ensino Superior, eu nunca tinha trabalhado nem como contratada no 

Ensino Superior”D1. De modo sutil, faz uma defesa para a entrada na universidade federal 

com probabilidade de sucesso em um concurso: “[...] é para os candidatos com experiências, 

neste nível de ensino, mesmo noutras esferas”D1. O êxito sugerido para a entrada na UFMA 

estaria associado ao exercício docente, antes do concurso, como contratado ou efetivado, em 

outras instituições de esfera não federal ou mesmo como contratado temporário (professor 

substituto) na UFMA. A defesa, mesmo identificada como contraditória, assenta-se: a) no 

julgamento de que, na universidade federal, é maior o grau de dificuldade para a gestão do 

ensino; e b) no desejo pessoal de identificação por meio da diferenciação, em relação àquilo 

que aponta como regra.  

De tal modo, ao enfatizar a experiência, “mesmo noutras esferas”, a docente destaca a 

particularidade do nível de ensino e, simultaneamente, supõe que o candidato a docente na 

UFMA conheça bem a profissão para a qual vai contribuir na formação. Conforme a 

exposição, é possível fazer a identificação da relação entre a UFMA e as demais instituições 

de Ensino Superior (IES) de outras esferas. O sentido da relação sugerida encontra-se no valor 

atribuído à universidade, por esta gozar de um maior reconhecimento social, se comparada às 

demais IES. 
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No conjunto que compõe a fala sobre a experiência anterior, interpretamos que as 

demais esferas e as suas instituições seriam espaços formativos que proporcionariam 

experiências e ampliariam o universo de conhecimentos dos docentes em questão. A 

proposição remete ao que defende Tardif e Raymond (2000), quando caracterizam os saberes 

docentes como plurais, heterogêneos e compósitos. Lembram-nos, especialmente, que, ao 

tratarem desses saberes, relacionam-nos com os ambientes em que os professores realizam 

atividades, com as organizações responsáveis por sua formação ou onde exercem a docência, 

com seus instrumentos de ofício e, enfim, com sua experiência profissional. Do mesmo modo, 

garantem que, se uma pessoa ensina por algum tempo, a “sua identidade carrega as marcas de 

sua própria atividade e uma boa parte de sua existência é caracterizada por sua atuação 

profissional” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 1). Deduzimos, nessa perspectiva, que a 

atuação profissional e a experiência decorrente desta contribuiriam para o ingresso na 

universidade.  

Outra docente alia-se ao pensamento, alegando: “fui fazer a prova, eu não tinha 

grandes expectativas, não criava, até para não me frustrar”D5. Esse argumento, como os 

anteriores, está baseado na crença de que a experiência no Ensino Fundamental não é 

suficiente para o ingresso numa IES. A mesma interlocutora certifica o ponto ao mencionar 

que a decisão pelo concurso lhe fez refletir: “[...] que, além de fundamentos comuns na 

formação docente, cada nível de ensino pede de nós, profissional docente, conhecimentos e 

procedimentos próprios ao nível”D5. Como percebemos, os dois relatos ratificam que a 

docência no Ensino Superior e no Ensino Fundamental possui especificidades a serem 

consideradas quando a intenção for o efetivo exercício da docência em um ou outro nível de 

ensino.  

Exemplificamos como especificidades dos níveis de ensino os alunos e as 

intencionalidades formativas. Percebemos que surgem delas as decisões sobre os conteúdos 

de aprendizagem de cada área, sobre as metodologias a serem utilizadas, sobre os objetivos de 

ensino e a respeito das formas de avaliação envolvidas em todo o processo. Como explica 

Garcia (1992, p. 9), “todo processo de ensino começa com uma reflexão e elaboração de 

propósitos, estrutura do conteúdo e desenvolvimento das ideias e relações com as 

possibilidades de estabelecer relações dentro da própria matéria e com outras disciplinas”. 

No nível superior, lembramos que o conhecimento da disciplina, agregado à profissão 

a que se dirige o curso, caracteriza a especificidade da docência na universidade. Logo, a 

docência, nesse nível, é marcada por aspectos comuns a qualquer docente e por outros, 

próprios do Ensino Superior, como o objetivo de formar profissionais e o fato de os alunos 
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serem adultos universitários. De acordo com Oliveira (2004), vale destacar que esse adulto é 

um aluno inserido na vida social, com acesso a diferentes linguagens e com apropriação de 

signos e modos de pensar, próprios da vida escolar, bem diferentes do adulto analfabeto ou 

pouco escolarizado, por exemplo. Sendo assim, os docentes, ao realizarem mediações de 

atividades de produção escrita, devem reconhecer a sua maior capacidade de reflexão sobre o 

conhecimento e seus processos de aprendizagem. 

 Além da especificidade a ser considerada no momento da mediação pedagógica no 

Ensino Superior, os relatos docentes evidenciam que há certa hierarquia entre os níveis de 

ensino. Esse enfoque apareceu em outra ocasião, ao indagarmos sobre a relação entre a 

universidade e o campo de estágio, que é a escola do Ensino Fundamental e da Educação 

Infantil. Na resposta, uma docente afirma que “[...] mesmo pensando de modo diferente, de 

certo, há uma ideia nas pessoas, que a escola do Ensino Fundamental e o trabalho das 

professoras lá é inferior ou é mais fácil”D1. Entendemos que, de modo indireto, é demonstrada 

a perspectiva da hierarquia entre os níveis de ensino. É importante destacar que, na fala 

docente, identificamos preocupação constante com a hierarquia quando se refere às 

habilidades para a realização de atividades, na universidade. 

Sobre as mediações pedagógicas na universidade, uma docente diz exigir do 

profissional docente dedicação exclusiva e competências específicas para atuar no Ensino 

Superior. Sobre esse aspecto, complementa: “Me decidi a fazer o concurso, mas sempre 

preocupada se daria conta, sabia que tinha que me dedicar. Larguei tudo!”D1. O grau de 

dificuldade abordado pela docente para o exercício da docência na universidade deve-se à 

defesa de que a instituição de Ensino Superior é uma realidade que pode estar para além das 

expectativas do docente, que vem exercendo suas atividades apenas no Ensino Fundamental. 

Pelas reflexões realizadas, podemos concluir que, com base nesse relato, é possível associar 

duas hipóteses: a) cada nível de ensino pressupõe uma formação com especificidades para o 

nível; e b) a docência no Ensino Fundamental não exige a mesma dedicação presumida para o 

exercício da docência no Ensino Superior. 

Da mesma forma que a entrada na universidade faz parte da trajetória das docentes 

implicadas nas mediações pedagógicas da escrita, o ingresso no CP para compor o quadro de 

docentes que realizam mediações no estágio supervisionado também tem seus motivos e as 

suas formas. Antes de explicar os percursos para o ingresso nas atividades de estágio, é 

oportuno lembrar como as docentes dizem se sentir enquanto mediadoras de estágio. Para 

demonstrar os sentimentos atuais, descrevem experiências anteriores consideradas por elas 

como exitosas e que permitiam maior aproximação do mediador com os alunos-docentes. 
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3.2.2 Um certo mal-estar x experiências exitosas 

Nos relatos, de modo geral, as docentes explicitam um certo mal-estar pelo 

comprometimento daquela prática que desejam realizar, no decorrer da mediação das 

atividades no ESO. Dentre os desejos, apontamos a reflexão teórico-prática necessária e o 

auxílio de parceiros mais experientes ou aqueles legitimados pela instituição para o 

desenvolvimento das mediações docentes.  

De tal modo, explicamos que comprometimento tem a ver com a insuficiência 

espaçotemporal no currículo oficial para o acompanhamento das produções dos alunos-

docentes no processo do estágio em atividades didáticas, “[...] que combina o diagnóstico, o 

planejamento, o desenvolvimento e a avaliação das atividades requeridas pelo estágio”D5. As 

interlocutoras elucidam que, por essas questões, a organização e a concretização curricular e a 

prática do estágio têm sido motivo de “[...] discussões nas reuniões departamentais e noutras 

reuniões”D2. 

Esse modo de expressão das docentes, por meio de sentimentos antagônicos para 

desvelar sentidos, nos faz refletir sobre o afeto como mediador da aprendizagem e sua 

importância nas relações humanas. O sentido anunciado pelas docentes quando falam dos 

sentimentos atuais sobre as mediações pedagógicas no estágio e quando expressam, mesmo 

assim, a satisfação em fazer parte do quadro docente, ainda que de forma antagônica, revela-

se complementar, pelo efeito que tais sentimentos produzem tanto no plano pessoal como no 

institucional. 

Reportar-se a um passado exitoso para criticar o presente mal-estar, como procederam 

as entrevistadas, remete-nos ao que aborda Macedo (2010), ao considerar como componentes 

de ambientes favoráveis às aprendizagens a afetividade, o contato e o sentimento de 

pertencimento dos sujeitos implicados nas relações. Isso significa que os ambientes que 

ultrapassam os distintos elementos físicos e são transformados em um lugar são aqueles onde 

os sujeitos estão inseridos e onde prevalecem interações afetivas (REIS-ALVES, 2007). 

Essas relações descritas em forma de sentimentos prevalecem tanto para a inserção 

como para o desempenho das atividades do ESO, no curso de Pedagogia da UFMA. Embora 

os relatos revelem o predomínio da experiência como pré-requisito para a inserção e para a 

mediação das atividades de estágio no CP, uma exceção se sobressai: a imprevisibilidade 

descrita na fala de uma interlocutora, que expõe: “A única opção que me deram para trabalhar 

com a gestão – disciplina para qual prestei concurso – foi o estágio em gestão”D7. Fica 

explícito nessa fala que pertencer ao grupo do estágio não foi uma opção nem uma 
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consequência da experiência da docente no Ensino Fundamental, tampouco uma justificativa, 

pelo fato de fazer parte de seus objetivos. Como constatamos, esse fato acontece como uma 

possibilidade de atuação profissional, por essa atividade fazer parte do currículo do curso e do 

conjunto de disciplinas do departamento, o qual a docente integra.  

 A interlocutora completa o relato justificando o porquê desse fato e diz: “porque os 

‘donos’ da disciplina [refere-se à disciplina de gestão] não gostam de trabalhar com 

estágio”D7, hipótese confirmada por outra interlocutora do mesmo departamento, ao explicar, 

de outro modo, em forma de crítica: “O povo do meu departamento não gosta de escola”D3. Os 

comentários de ambas manifestam novamente a hierarquia, já mencionada neste capítulo, 

entre os dois espaços de formação. As opiniões evidenciam também a hierarquia nas relações 

interpessoais no departamento, fenômeno fundamentado na marginalização ou eliminação do 

diálogo entre as pessoas do grupo e na promoção de uma prática não recomendada para os 

considerados diferentes ou com fragilidade de pertencimento no grupo.  

O início do trabalho com o estágio, nessa perspectiva, configura-se como uma “[...] 

imposição e não uma opção”D7. A mediação pedagógica no estágio como um caminho 

inesperado e o sentido desse acaso sem explicação aparente resultam em algo que admite essa 

“imprevisibilidade”, que, posteriormente, vai compor os percursos experienciais dessa 

docente. Compreendemos que a iniciativa empreendida a partir da imposição descrita é uma 

experiência de exploração por experimentar a mediação da atividade como provisória. Porém, 

constatamos também que essa experiência de exploração foi positiva, por isso, registramos a 

permanência da docente nas atividades de estágio até o momento que fora entrevistada. 

 De acordo com Huberman (1995), quando uma experimentação na docência é 

positiva, uma fase de estabilização passa a existir pela busca e curiosidade do docente em se 

apropriar das características da atividade e de exercer de forma mais ampla o que ela pode 

oferecer. Foi o que ocorreu nesse caso supracitado. Segundo a interlocutora, a atividade, 

atualmente, mesmo com as dificuldades curriculares que apresenta, continua sob sua 

orientação, inclusive, ela faz um trabalho em parceria com outra docente para organizar todas 

as etapas do estágio.  

Tardif e Lessard (2005) ajudam na compreensão dessa realidade por reconhecerem, 

nos professores, atores que atribuem sentido e significado às atividades que desenvolvem, por 

desempenharem sua função como uma experiência pessoal, construindo, desse modo, 

conhecimentos tácitos sobre a profissão. Dessa forma, a atividade de estágio é aqui entendida 

como uma construção social, nunca como uma atividade com um atributo previamente 

definido.  
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Nesse processo de entrada nas atividades de estágio, podemos perceber, além das 

perspectivas indicadas, outra que faz parte do conjunto de saberes da docência: o saber da 

experiência, como indica esta docente: “[...] nem prestei concurso para estágio, fui convidada 

pela demanda e porque tinha experiência com a Educação Básica (Educação Infantil e Ensino 

Fundamental), como gestora, como supervisora”D4. O saber da experiência é indicado em 

falas como essencial para a inserção dessas docentes em todos os estágios do curso de 

Pedagogia da UFMA. Amplia essa perspectiva apontada a explicação que segue: “Ingressei 

pela necessidade de supervisor de estágio no curso e também porque eu trabalhava tantos anos 

no Ensino Fundamental”D5.  

Nos posicionamentos anteriores, como fator de inserção, além da experiência, aparece 

também a demanda significativa de docentes para realizar mediações no estágio. A demanda 

aludida vincula-se às atribuições do Departamento de Educação I (DEI) em relação aos 

estágios do curso de Pedagogia da UFMA. O DEI é responsável por cinco modalidades de 

estágio4 obrigatórios. Essa responsabilidade, a depender do quantitativo de turmas em 

processo no curso, gera, no departamento, a necessidade de envolver a maior parte dos 

docentes na mediação das atividades desse componente curricular. Além dos docentes que 

prestam concurso para esse fim, observamos que o critério principal para a entrada no grupo 

de estágio obrigatório é a experiência com o Ensino Fundamental e com a Educação Infantil. 

Essa forma de entrada no ESO pela experiência no Ensino Fundamental faz-nos 

lembrar do que é defendido por Tardif e Raimond (2000), ao definirem os docentes como 

atores competentes e sujeitos ativos cuja prática não deve ser percebida como momento de 

aplicação teórica, mas como espaço de produção de saberes específicos procedentes da 

mesma prática. Diante da compreensão de que a experiência é formativa e fundamento para a 

mediação docente, inferimos que na experiência outros saberes provenientes de outras 

relações são mobilizados para concretizar a atividade pretendida. 

Além disso, ligado ou não à experiência com a Educação Infantil e com o Ensino 

Fundamental, ressaltamos o acesso ao estágio via legitimação pelo concurso prestado. Tal 

afirmação pode ser percebida de forma clara nesta fala: “[...] comecei no estágio pelo 

concurso. Claro que a gente tem experiência, contato, convívio com a Educação Básica, 

somos pedagogos”D8. O convívio, o contato mencionado pela docente, diz respeito a uma 

experiência extracurricular “com projetos assistenciais e comunitários” D8 desenvolvidos em 

parceria com a Secretaria de Assistência Social da rede municipal de São Luís/MA. O fato de 

                                                 
4  Conferir as modalidades de estágios apresentadas no Quadro 5, que se encontra na página 76 deste capítulo. 
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ser ex-aluna do curso de Pedagogia da UFMA e “a possibilidade de convívio com outros 

pedagogos”D8 oportunizam, segundo ela, a criação de imagens sobre um fazer e sobre um 

querer, principalmente, pelo convívio com aqueles docentes que servem de referência na 

profissão.  

Com base na exposição anterior e na seguinte, compreendemos que esse sentido está 

presente na instituição. “Fui indicada logo que cheguei na UFMA para ajudar uma professora 

experiente”D1. Essa sentença reitera que o convívio com outros parceiros mais experientes 

viabiliza a aprendizagem pelas interações e aproximações sucessivas que oportuniza. Assim, o 

fato de ser aluna ou ex-aluna é mais uma forma de aprender como efetivar as interações 

necessárias no ESO. A aprendizagem referida provém da observação do outro e, como 

defende Nóvoa (2009, p. 36), do ensinar a ser docente, desenvolvendo, por conseguinte, 

atividades diversas, a partir de “dentro da profissão”. Essa formação, em tal entendimento, é 

resultado da apropriação de uma cultura profissional em que os profissionais mais experientes 

exercem influência fundamental e diversa naqueles ainda em formação. 

Sintetizando a trajetória de entrada na instituição e nas atividades de estágio, assim 

como as posturas resultantes de grupos distintos, percebemos aspectos comuns no que tange 

ao compromisso e à competência para a realização de aprendizagens no curso de Pedagogia e 

no ESO. Constatamos também aspectos divergentes, como, por exemplo, na forma de 

ingresso no estágio e na decisão de realizar o concurso para compor o quadro de docentes, na 

UFMA. Finalmente, concluímos que a forma como os docentes ingressaram na universidade e 

no estágio identifica cada grupo e também marca formas de ser e de estar dos sujeitos 

implicados nas mediações das atividades de escrita no estágio supervisionado. 

3.2.3 Iguais na estrutura, diferentes na realização 

Esta seção pretende enfocar o modo como os docentes percebem e relacionam-se com 

o projeto pedagógico do curso de Pedagogia da UFMA. Do ponto de vista da estrutura do 

projeto, interpretamos que o conteúdo da proposta e as suas intencionalidades formativas são 

comuns a todos os docentes. Porém, com base nas percepções e na efetivação da proposta, 

destacamos que depende das condições disponibilizadas e das vivências tanto profissionais 

quanto pessoais de cada um em particular. 

Nessa direção, complementamos aspectos colocados na introdução deste texto5 em 

relação ao cenário em que se situam os docentes. A formação inicial de professores, em 

                                                 
5  Ver página 30 desta tese. 
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particular no curso de Pedagogia na UFMA, está regulamentada pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação (LDB n. 9394/1996) e pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia (DCN) – Resolução CNE/CP n. 1 –, aprovadas em 15 de maio de 

2006. Nas diretrizes do curso, no Art. 4º, a formação capacita para o exercício de funções do 

magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 

Ensino Médio, na modalidade Normal de Educação Profissional, na área de serviços e apoio 

escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos. 

O Projeto Curricular do Curso de Pedagogia da UFMA, aprovado pelo 

CONSUN/UFMA (2010), em cumprimento às determinações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, confere ao pedagogo uma formação que o capacita para a docência nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil, contemplando também sua 

qualificação para atuar na Gestão Democrática de Sistemas Educacionais e unidades 

escolares, na Educação Étnico-racial e Bilíngue, de Jovens e Adultos, na Educação Especial e 

do Campo. Para a realização, inclui disciplinas eletivas que possibilitam ao aluno optar por 

áreas de interesse individual e incorpora a iniciação científica, por meio de Projetos 

Educativos, desde o 3º semestre letivo, propiciando o contato do aluno com seu campo de 

trabalho. 

A última versão escrita do Projeto Pedagógico do Curso foi finalizada em 2007, porém 

a aprovação ocorreu somente em 2010. Ela já se encontra em estado de contestação no item 

espaço-tempo para a construção de situações de aprendizagem, conforme explica a docente 

entrevistada: “na execução do currículo aprovado se percebe a incompatibilidade espaço-

temporal do currículo”D4. De tal modo, o projeto atual tem a sua estrutura composta por eixos 

e subeixos calcados em princípios defendidos coletivamente, que, segundo Rosa (2010, p. 

71), “[...] lutam por uma formação docente, com aportes teóricos que atendam às necessidades 

e exigências da sociedade atual”. A afirmação contempla a defesa de que o curso tem uma 

organização curricular que avança no sentido de possibilitar maior integração entre as 

disciplinas que compõem os eixos formativos, pelo menos no que concerne às proposições 

apresentadas no texto do projeto curricular. 

Portanto, o curso tem como proposta a manutenção da dimensão da docência, 

acrescentando a Educação Profissional para o exercício nos níveis, modalidades e áreas em 

que estejam previstos conhecimentos pedagógicos. Na dimensão do Planejamento e Gestão de 

Sistemas Educacionais, o curso adiciona a ênfase no planejamento e na gestão em ambientes 

escolares e não escolares. Em relação à investigação, foi mantido, na íntegra, o texto 

contemplado no projeto anterior.  
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A convergência intencional dos dois últimos projetos (2002 e 2010) é a defesa do 

desenvolvimento de conhecimentos teórico-práticos e habilidades básicas para o exercício da 

profissão docente. Segundo os textos, trata-se da visão epistemológica, ético-política, ético-

profissional e didático-pedagógico do projeto curricular, cuja composição defende – mais que 

cumprir as exigências de uma arquitetura burocrática e de uma formação para o mercado de 

trabalho, conforme contemplado nos pressupostos e intencionalidade do documento – “[...] 

um currículo em movimento, como vida vivida numa rede de relações com desafios e 

proposições”D1. Pela defesa no texto e na fala da interlocutora, podemos inferir que há uma 

compreensão da formação pelos “atos do currículo”6, pelo entendimento de que “a formação 

se realiza através da processualidade curricular, via as ações de seus atores” (MACEDO, 

2010, p. 14). 

Semelhante à forma como os docentes ingressaram na universidade e no estágio 

obrigatório, a vivência desse projeto, que é político e pedagógico, de igual modo, interfere nos 

sentidos produzidos pelos docentes que orientam atividades de produção escrita nos estágios 

obrigatórios7 do curso de Pedagogia da UFMA. A interferência, por sua vez, não é unilateral.  

Pelo contrário, por se tratar de uma proposta pedagógica em ação, as influências são 

recíprocas e acontecem em virtude dos referenciais que a estruturam e põem-na em ação.  

Quando perguntamos sobre as possibilidades e dificuldades para a realização de 

mediações docentes no estágio supervisionado, no curso de Pedagogia da UFMA, com 

destaque para as mediações da produção escrita dos relatórios, as interlocutoras foram 

unânimes em confirmar o comprometimento de atividades didáticas e pedagógicas em função 

do descompasso entre o que está acordado na estrutura do texto do projeto pedagógico e o que 

é possível efetivar no contexto da formação do pedagogo. A esse respeito, a docente escreve: 

“Nem tudo do projeto é possível, fazemos o que podemos”D2. Abaixo, segue o diálogo da 

docente com uma justificativa para o não fazer descrito, conforme solicita: “[...] veja o que o 

texto diz e o que o contexto pede”D2. Para indicar que o fazer docente e a relação com o 

projeto não acontecem de forma igual no grupo, defende: “[...] cada um usa do seu saber, da 

sua experiência, das condições que tem para fazer essa mediação”D2. Para a docente, o sentido 

de mediação restringe-se à intervenção baseada numa lógica sob a qual a ação pedagógica 

independe da natureza coletiva necessária para criação e utilização de instrumentos – 

atividades de ensino – que criam novas operações e satisfazem as necessidades existentes. 

                                                 
6  Trataremos da gestão curricular no capítulo 4. 
7  Já citamos esses estágios no capítulo introdutório, especificamente, no item que trata dos estágios 

supervisionados obrigatórios. Conferir também no quadro que contém as disciplinas do curso na página 76. 
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Oportunamente, esclarecemos que o projeto pedagógico de uma universidade é um 

espaço com possibilidade de se explicitar a experiência curricular de forma autêntica e crítica 

por objetivar princípios, visões e opções de ações. Isso nos faz perceber, de acordo com 

Macedo (2002, p. 130), que um “projeto pedagógico deve ser resultante de uma história 

refletida ou de uma experiência institucional problematizada pela cultura educacional, suas 

tradições e finalidades”. A articulação docente para a problematização das propostas contidas 

no projeto e das próprias experiências desenvolvidas no curso é uma realidade, segundo o que 

relata esta docente: “[...] temos nos reunido – não com a frequência que gostaria – para 

discutirmos coisas desse projeto que tá emperrando o nosso trabalho, principalmente, no 

estágio”D6.  

Como se pode ver, existe uma preocupação, por parte dos docentes, em refletir com o 

grupo sobre “‘coisas’ desse projeto”D6 que aparecem como obstáculos para a realização de 

atividades no ESO, dentre elas, a produção escrita. A análise das falas anteriores leva a 

deduzir que as coisas são alusões aos princípios da formação e às visões de mundo, de escola, 

de educação, de mediação docente, de aluno, de tempo e espaços pedagógicos, contidos no 

Projeto Político-Pedagógico (PPP) desse curso. Pela importância dada à discussão coletiva 

sobre essas coisas, é possível inferir que há preocupação também com o desenvolvimento de 

posturas que venham contribuir para mudar esse estado de coisas presente no curso, 

especialmente nos estágios obrigatórios.  

       A reflexão acenada pela docente é essencial para a orientação do perfil 

profissional que o curso pretende formar e para a mediação de um currículo, se a intenção for 

“a gestão de um currículo para a formação humana”D1. Oposto a isso, o que não é o caso do 

curso de Pedagogia da UFMA, entendemos que se trata de currículo originário da prescrição 

de especialistas constituídos e sem desejos de discutir e/ou problematizar as interfaces do ato 

educativo. Dessa forma, é apropriado assinalar que a forma como é pensado e desenvolvido 

um projeto pedagógico, independentemente das orientações – seja para a prescrição de 

especialistas, seja para a problematização coletiva –, interfere na postura docente e nos 

sentidos atribuídos pelos sujeitos implicados nas mediações das atividades formativas no 

curso. 

As interlocutoras da pesquisa apresentam argumentos que nos permitem refletir sobre 

a relação texto-contexto, conteúdo-forma, sugeridos na estruturação do PPP do curso de 

Pedagogia da UFMA. Bem assim, para a objetivação das suas proposições, reportam-se, 

negativamente, à organização de espaços pedagógicos em função do tempo proposto para a 

realização de diferentes atividades no curso. Analisemos, então, o relato seguinte a respeito 
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dessa organização. A docente informa que a organização “[...] está dificultando o trabalho e as 

aprendizagens necessárias, no curso”D6. O relato critica o fato de o tempo legitimado no 

documento não ser favorável à realização satisfatória de atividades docentes no estágio e em 

outros espaços formativos do curso. Sobre isso, observamos uma discrepância entre o que 

propõe o texto do projeto (o plano8) e o tempo reservado para a concretização de atividades 

reconhecidas no projeto e pelos sujeitos como fundamentais para a formação do profissional 

docente. 

Parece-nos lacunar essa relação texto-contexto, conteúdo-forma, visto que as 

atividades propostas no seu plano, segundo a docente, não “cabem”D6 nos espaços formativos 

do curso e no seu tempo de finalização, em quatro anos. Essa lacuna pode ser confirmada, se 

forem comparados o número de atividades e de áreas sugeridas no projeto pedagógico, o 

tempo e os espaços reservados para esse fim. Entendemos que o espaço e o tempo da 

educação formal, que pretende uma formação profissional, não são neutros, mas definidos 

pelos determinantes dos modos de ensino e de aprendizagem, reservados nos cursos. Portanto, 

o espaço e o tempo são constituintes e constitutivos do processo formativo, por esse motivo, 

também educam e fazem parte da cultura das instituições formadoras. Assim, os cursos de 

uma instituição formadora são divididos e estruturados em tempos e espaços determinados 

para atender a uma proposta de formação.  

Dito de outro modo, a formação humana é uma construção histórica, por isso, a 

garantia do tempo e espaços necessários para que se efetive com aplicações de sucesso é 

condição primeira. Uma postura oposta reforça a ideia de o que importa é o presente, além de 

camuflar as condições negadas, as vozes ausentes e aquelas que legitimam as condições 

dadas. Além disso, aliar competências profissionais a parcos espaços de tempo, em condições 

descomprometidas com o social e com o histórico, significa transferir para a responsabilidade 

individual problemas de ordens múltiplas e complexas, como, por exemplo, as condições 

objetivas para o exercício da profissão. Esse ideário carrega a pretensão de naturalizar o que é 

cultural e individualizar o que é social. 

Para esquematizar o descompasso aludido pelas docentes, apresentamos um quadro 

com os eixos, os subeixos e as respectivas áreas de conhecimentos contemplados neles. O 

quantitativo de áreas de conhecimento é desenvolvido num período de quatro anos, 

distribuídos em oito ou nove semestres letivos e num único horário: vespertino ou noturno. As 

                                                 
8 Estamos definindo como plano a materialização, a documentação de planejamentos individuais ou coletivos, 

visto que o planejamento é um pensar individual ou coletivo sobre o que fazer, como fazer, quando fazer, com 
quem, por que e para que fazer. 
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áreas selecionadas são de responsabilidade dos dois departamentos de educação, com exceção 

de algumas áreas, dos estudos diversificados. 

Vejamos o quadro que seguir: 

Quadro 5 – Eixos, subeixos e disciplinas do curso de Pedagogia da UFMA 

EIXOS FORMATIVOS SUBEIXOS DISCIPLINAS 

 
FUNDAMENTOS SÓCIO-
HISTÓRICOS E POLÍTICO-
CULTURAIS DA EDUCAÇÃO 

 Filosofia da Educação (I e II); Psicologia da 
Educação (I e II); Sociologia da Educação (I e II); 
História da Educação; História da Educação 
Brasileira; Fundamentos Antropológicos da 
Educação; Fundamentos Econômicos da 
Educação; Estudos comparados de Educação; 
Fundamentos da Educação Infantil: História, 
Política e Cultura da Infância e Estado; Movimentos 
Sociais e Cultura. 

 
POLÍTICA E GESTÃO DE 
SISTEMAS EDUCACIONAIS, 
ESCOLA E ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
Gestão de Sistemas 
Educacionais 

Gestão e Organização de Sistemas Educacionais (I
e II); Currículo; Didática I; Política e Planejamento 
Educacional; Avaliação de Políticas Públicas e 
Instituições Educacionais; Estatística Aplicada à 
Educação.  

  
Formação para a Docência 

Didática II; Fundamentos e Metodologias da 
Alfabetização; Fundamentos e Metodologias da 
Língua Portuguesa; Fundamentos e Metodologias 
da Matemática; Fundamentos e Metodologias de 
Ensino Ciências; Fundamentos e Metodologias de 
Ensino da História; Fundamentos e Metodologias 
de Ensino da Geografia; Metodologias da 
Educação Infantil; Estudos e Arte e Cultura 
Popular; Informática Aplicada à Educação; 
Educação Especial; Libras. 

  
Práticas Educativas Integradoras 

Metodologia da Pesquisa Educacional; Pesquisa
Educacional (I, II e III); Estágio em Gestão de 
Trabalho Docente (I e II); Estágio em Educação 
Infantil; Estágio em Docência de Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental; Estágio em Formação de 
Formadores; Estágio em Gestão e Organização de 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental; 
Estágio em Gestão de Sistemas Educacionais e 
Instituição de Ensino Médio; Monografia.  

 
ESTUDOS DIVERSIFICADOS E 
APROFUNDAMENTO EM ÁREAS 
ESPECÍFICAS 

 
Aprofundamento em Núcleos 
Temáticos 

Educação Étnico-Racial e Bilíngue; Educação 
Especial; Educação de Jovens e Adultos; 
Educação, Comunicação e Tecnologia; Educação 
do Campo. 

 
Estudos Diversificados 

Criatividade e novas Metodologias; Educação
Ambiental; Educação e políticas de Ação Afirmativa 
para negros; Educação e a mulher; Educação para 
a Saúde; Educação e Diversidade cultural; 
Educação e Terceira Idade; Educação e Literatura; 
Educação Trabalho e Tecnologia; Educação do 
campo; Educação Não Escolar; Etnometodologias 
e Prática da Educação Indígena; História da 
Educação Maranhense; Historiografia da Educação 
Brasileira; Linguística e Alfabetização; 
Fundamentos da Educação Infantil; Fundamentos 
da Educação de Jovens e Adultos; Fundamentos 
da Comunicação Educacional; História e Política da 
Educação Especial; Literatura Infantojuvenil; 
Sociologia do Cotidiano; Braile; Língua Estrangeira 
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EIXOS FORMATIVOS SUBEIXOS DISCIPLINAS 

 
FUNDAMENTOS SÓCIO-
HISTÓRICOS E POLÍTICO-
CULTURAIS DA EDUCAÇÃO 

 Filosofia da Educação (I e II); Psicologia da 
Educação (I e II); Sociologia da Educação (I e II); 
História da Educação; História da Educação 
Brasileira; Fundamentos Antropológicos da 
Educação; Fundamentos Econômicos da 
Educação; Estudos comparados de Educação; 
Fundamentos da Educação Infantil: História, 
Política e Cultura da Infância e Estado; Movimentos 
Sociais e Cultura. 

 
POLÍTICA E GESTÃO DE 
SISTEMAS EDUCACIONAIS, 
ESCOLA E ORGANIZAÇÃO DO 
TRABALHO PEDAGÓGICO 

 
Gestão de Sistemas 
Educacionais 

Gestão e Organização de Sistemas Educacionais (I
e II); Currículo; Didática I; Política e Planejamento 
Educacional; Avaliação de Políticas Públicas e 
Instituições Educacionais; Estatística Aplicada à 
Educação.  

  
Formação para a Docência 

Didática II; Fundamentos e Metodologias da 
Alfabetização; Fundamentos e Metodologias da 
Língua Portuguesa; Fundamentos e Metodologias 
da Matemática; Fundamentos e Metodologias de 
Ensino Ciências; Fundamentos e Metodologias de 
Ensino da História; Fundamentos e Metodologias 
de Ensino da Geografia; Metodologias da 
Educação Infantil; Estudos e Arte e Cultura 
Popular; Informática Aplicada à Educação; 
Educação Especial; Libras. 

  
Práticas Educativas Integradoras 

Metodologia da Pesquisa Educacional; Pesquisa
Educacional (I, II e III); Estágio em Gestão de 
Trabalho Docente (I e II); Estágio em Educação 
Infantil; Estágio em Docência de Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental; Estágio em Formação de 
Formadores; Estágio em Gestão e Organização de 
Educação Infantil e do Ensino Fundamental; 
Estágio em Gestão de Sistemas Educacionais e 
Instituição de Ensino Médio; Monografia.  

Moderna: Inglês Instrumental (I e II); Língua
Estrangeira Moderna: Espanhol Instrumental (I e II); 
Educação Lúdica e Psicomotricidade; Poder, 
Controle Social e Prática Educativa. 

 
Estudos Independentes 

Estudos e Atividades Teórico-práticos de Educação
com aprofundamento em Áreas Específicas por 
meio de: Iniciação Científica, Extensão 
Universitária, Monitoria, Congressos, Cursos e 
Eventos Científicos. 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Com base no Projeto (UFMA, 2010), o seu primeiro eixo, o único que não possui 

subeixo, contempla a carga horária de duas mil, quinhentos e trinta e cinco horas (2.535), bem 

como reúne conhecimentos sobre os fundamentos filosóficos, históricos, políticos, 

econômicos, sociológicos e antropológicos que favorecem a compreensão e a explicação do 

fenômeno educativo. As disciplinas são de responsabilidade do Departamento de Educação II 

(DEII). O segundo é composto por duas mil e cento e quinze horas (2.115h) e pretende 

garantir o domínio dos conhecimentos teórico-metodológicos para o desenvolvimento de 
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diferentes dimensões da atividade pedagógica nos sistemas educacionais e na escola, numa 

perspectiva de integração, ampliando a compreensão das relações sociais que se desenvolvem 

nesses espaços. As disciplinas que compõem o eixo são de responsabilidade do Departamento 

de Educação I (DEI). 

Finalmente, o terceiro eixo, de responsabilidade dos dois departamentos, contém 

quatrocentas e vinte horas (420h) e tem uma dinâmica de participação diferenciada dos 

anteriores. Deve atender o princípio da flexibilidade, comportando escolhas dos alunos, 

conforme seus interesses e necessidades individuais no curso. Nesse eixo, os alunos devem 

cumprir a carga horária exigida no projeto para cada subeixo, que são três: Aprofundamento 

em núcleos temáticos, com cento e oitenta horas (180h); Estudos diversificados; e Estudos 

independentes, com cento e vinte horas cada um (120h).  

O quantitativo de disciplinas, assim como a repetição ou fragmentação de algumas 

áreas, é também um retrato da disputa e da correlação de forças entre os dois Departamentos 

de Educação que decidem sobre o curso. Sobre esse aspecto, a docente revela: “[...] essa 

disputa é conhecida. Ela é histórica, nesse curso”D3. Entendemos que esse é um recurso usado 

para equilibrar o poder de decisão, naquelas questões que pressupõem a intervenção dos dois 

departamentos. A distribuição mais ou menos igualitária de disciplinas demarca presenças, 

mas, de certo modo, incompatibiliza o discurso da formação docente divulgado no projeto 

com a organização privilegiada para a sua concretização.  

Como meio para retomar a discussão sobre o tempo e o espaço da formação do 

pedagogo da UFMA, ambos questionados pelos docentes, acrescentamos uma reflexão sobre 

o processo formativo vinculado à organização curricular do projeto pedagógico em pauta. 

Para iniciar, buscamos uma reflexão realizada por Gómez (2004), na qual critica a 

organização do tempo na composição do calendário escolar. A reflexão realizada por esse 

autor nos ajuda a pensar que essa organização do projeto sinaliza uma estrutura espacial e 

temporal que dificulta a criatividade, o trabalho coletivo e a vivência sociocultural. 

Acordamos por entender que tempo é continuidade (COELHO, 2002).  

Sendo assim, contrário ao tempo pedagógico posto em questão no quadro apresentado, 

o tempo pedagógico e curricular explícito em qualquer projeto não se reduz à apreensão de 

conteúdos escolarizados. Entendido o tempo como continuidade, os conteúdos da formação 

desse pedagogo precisam estar para além desse contexto, pela ampliação de conhecimentos e 

de atividades, convergindo para uma formação profissional crítica e reflexiva. Dessa forma, a 

partir do que analisamos até aqui, apreendemos que o tempo pedagógico considera, além das 
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atividades decorrentes das áreas de conhecimentos, todas as atividades curriculares 

necessárias à formação docente.  

Ao relacionarmos os aspectos acima com o tema central deste capítulo, a mediação 

docente, esclarecemos que os arranjos de tempo e de espaço não podem se constituir como 

ações isoladas de alguns, em particular. Devem ser vinculados a organizações e reflexões do 

grupo que desenvolve as atividades no curso, como o grupo do estágio, por exemplo, todos 

visando à aprendizagem dos sujeitos implicados na formação. Essa afirmação nos remete ao 

que explica Arroyo (2000) sobre a docência repetitiva de saberes fechados, na medida em que 

cita como consequências dessa docência a ausência de pesquisa, de leitura e de embates que 

qualificam o processo formativo. Os arranjos de tempo e de espaços vinculados à atuação 

docente, no nosso entender, devem favorecer a discussão, a reflexão e a aprendizagem com os 

outros, mas nunca a fragmentação de conhecimentos nem o automatismo de atividades, 

especialmente, as de escrita. 

As docentes compartilham que a saída para dirimir a problemática da 

incompatibilidade entre o tempo e o conjunto de atividades e áreas selecionadas no projeto 

seria “a mobilidade dos alunos para o contraturno ou demais turnos”D6. Nesse caso específico, 

a possibilidade de mobilidade dos alunos, para cursar as disciplinas em outros turnos e para 

realizar atividades de estágio, por exemplo, vem acompanhada de um agravante, a saber: 

“muitos alunos, principalmente, do turno noturno, encontram-se inseridos no mercado de 

trabalho, via contratos temporários ou fixos”D2. Pelo fato de trabalharem, em muitos casos, 

como contratados, a flexibilização de horários fica mais difícil. No ESO, que, legalmente, não 

admite ausências, fica ainda mais complicado. A saída encontrada para dirimir problemas 

beneficia alguns, mas penaliza outros. Alguns alunos-docentes que trabalham são 

prejudicados, conforme detalha outra docente: “[...] algumas vezes, os alunos para realizar 

estágios ou para terminar o curso e se formar, chegam a abandonar os trabalhos, mesmo 

precisando”D6. Portanto, tais arranjos consentidos na organização de atividades no estágio, 

definidos como saídas para alguns, constituem-se, entretanto, para outros, como uma 

problemática. 

A julgar pelos depoimentos das interlocutoras e pelo registro no texto do projeto 

pedagógico, é possível perceber contradições entre o tempo legitimado e seu rearranjo no 

cotidiano do curso para efetivar o conjunto de atividades do estágio obrigatório requeridas 

pela formação do pedagogo. Além dessa contradição, encontramos outra relacionada ao 

tempo, se forem comparados o texto e o contexto da formação. No atual projeto, encontra-se 

escrito que as atividades no curso de Pedagogia estão comprometidas com a formação de 
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profissionais para atuarem em instituições formais da Educação Básica e em espaços não 

escolares. Até aqui, a afirmação só corrobora a orientação das Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de Pedagogia (BRASIL, 2006). Ao pedagogo compete observar, 

analisar, executar e avaliar o ato docente e as repercussões com a aprendizagem. A mesma 

competência equivale aos sistemas de avaliação em contextos escolares, para a orientação de 

práticas e para a gestão de processos educativos não escolares. 

Ainda sobre as atividades, é assegurado no texto do projeto que elas fazem parte de 

um currículo que visa garantir na base da formação profissional do pedagogo a docência, o 

planejamento, a gestão de sistemas educacionais e a investigação (UFMA, 2010). É possível 

perceber, no conjunto de depoimentos das interlocutoras, que o tempo é um bloqueio para a 

realização de mediações que viabilizem as reflexões e as aprendizagens dos sujeitos no curso, 

por não garantir que alguns alunos-docentes (aqueles que não podem ser atendidos em 

contraturnos), futuros profissionais, desenvolvam com qualidade social o que lhes compete. 

No ESO, como esclarece a docente, “[...] o tempo para a realização das mediações, seja na 

escrita ou noutra atividade, e mesmo para fazermos as reflexões com os alunos, é o nosso 

maior problema”. Ainda complementa: “Imagina só, um único dia na escola com os alunos, 

não dá tempo pra nada”D3. Deduzimos, pelas informações, que o tempo se constitui como um 

grande desafio a ser superado para que as atividades promovidas, em diferentes contextos 

formativos, efetivem-se a contento. Desse modo, a produção dos relatórios, que é a escrita 

legítima nos estágios do curso, por ser uma atividade obrigatória na avaliação de desempenho 

acadêmico, apresenta ainda maior dificuldade. 

A gravidade que mencionamos é porque compreendemos que a escrita e a sua 

orientação devem acompanhar todo o processo formativo no curso e sua legitimidade precisa 

ser garantida nas proposições do projeto e normas afins. Mesmo reconhecendo que a escrita 

transversaliza todas as áreas de conhecimentos e grande parte das atividades desenvolvidas, 

uma docente informa que no ESO “[...] não temos orientações comuns para a escrita, nem 

para o relatório de estágio”D3. Outra docente explica que as únicas disciplinas que “trabalham 

um pouco mais a escrita é aquela que trabalha com projeto, com monografia e com 

alfabetização”D6. Em seguida, esclarece: “Mas a de alfabetização trabalha com a escrita, mas 

não de alunos da universidade”D6. 

Compreendemos que a orientação da escrita, nas áreas destacadas pela docente, em 

alguns casos, fica limitada ao ensino do código ou como sinônimo de textos, sem a devida 

atenção para as formações discursivas, para o uso efetivo em práticas sociais na universidade 

ou para as atuais demandas, que são peculiares à carreira docente. Além disso, podemos 
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constatar, com a análise do projeto, que não são explicitadas nas ementas ou na bibliografia 

indicada das únicas disciplinas que dão destaque à escrita – como, por exemplo, as disciplinas 

projeto educativo (I, II e III), linguística e alfabetização e monografia – orientações para a 

realização e para a mediação dessa escrita, de modo que alunos-docentes e docentes discutam-

na como dispositivo de formação e de construção de conhecimento na universidade.  

Nessa perspectiva, a escrita é entendida como “objeto social produto de uma prática 

individual” (LEONTIEV, 2004, p. 4), capaz de ser meio ou organizador de meios que 

viabilizam a formação do pedagogo nos diferentes momentos e espaços da formação. É 

inegável que o favorecimento depende muito mais da interação docente individualizada, do 

conhecimento e da experiência de cada docente do que da existência de elementos 

curriculares com critérios e fundamentos comuns para a realização da escrita enquanto 

conteúdo curricular focalizado e de expressão de singularidades. 

O texto do projeto (UFMA, 2010, p. 7) admite o problema e já sinaliza uma saída para 

resolver o impasse entre os desejos da organização formal do projeto e o alcance dos objetivos 

propostos: “confia-se, pois, no apoio institucional e no compromisso e empenho de 

professores e alunos do curso, mobilizando esforços no sentido de reconstruir 

permanentemente este projeto que, com certeza, não se acha acabado”. Admitimos que 

qualquer projeto é passível de alterações e que a incompletude é uma realidade quando se 

trata de projeto pedagógico. A vivência no cotidiano da instituição formadora indica 

adequações, acréscimos, retiradas e ajustes, necessários se este pretender incluir no ciclo 

dialógico e dialético o pensar-fazer-avaliar-refazer.  

Sobre o empenho solicitado dos “professores”, vejamos o que responde a docente: 

“Com as condições que vivemos, e por tantas atribuições na universidade e no curso, temos 

que tirar as cartas da manga e se virar nos trinta”D2. Novamente, vem à tona por meio da 

expressão “se virar nos trinta” a questão da insuficiência do tempo para desempenhar funções 

no curso e na universidade. Do mesmo modo, esse tempo afeta o desempenho docente, que 

demanda ampliações ou modificações no processo de desenvolvimento do projeto 

pedagógico. Ao declarar que precisa “tirar as cartas da manga”, informa-nos que os docentes 

agem com as condições de tempo que têm e em função dos conhecimentos tácitos que 

possuem. Na fala, localizamos uma realidade comprometida com intervenções didáticas que 

respeitam as modificações por perceberem-nas como próprias de situações relativas à natureza 

humana e à sua formação profissional. 

Por outro lado, quando um projeto pedagógico encontra-se comprometido pela 

existência de assimetrias, mantendo um fosso entre o desejado e o realizável, conforme as 
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declarações nomeadas pelas docentes “como relação texto-contexto”D2, é preciso investigar as 

consequências práticas e as proposições encontradas pelo grupo para resolvê-las ou dirimi-las. 

As assimetrias podem ser identificadas no projeto curricular em vigor na incoerência entre o 

quantitativo-qualitativo de atividades que compõem o currículo e o espaço-tempo garantidos 

no curso para a efetivação com a qualidade exigida pelos sujeitos implicados na formação.  

Ao escutarmos a frase da docente denotando espanto: “Nós aprovamos esse PPP 

mesmo?”D2, pressupomos de imediato que alguns docentes, além de reconhecerem os 

problemas apontados na organização do projeto pedagógico, percebem a responsabilidade do 

grupo com a proposta de formação contida no projeto, por ser ele pensado e aprovado pelos 

docentes. Em função da declaração, compreendemos ser da competência docente o 

planejamento e a aprovação do PPP desse curso. Tal atribuição na universidade, por sua vez, 

corresponde ao envolvimento dos docentes na gestão de uma das instâncias organizativas 

dela: o colegiado do curso de Pedagogia. 

 Em contrapartida, outros docentes parecem não conhecer ou não aceitar o 

envolvimento na gestão do curso. Essa percepção é reforçada naquilo que uma interlocutora 

menciona: “O currículo está descompensado e ninguém tá preocupado em resolver os 

problemas dessa proposta”D3. Ao relatar que “ninguém está preocupado”, admite inclusive 

que não reconhece sua participação no projeto e na resolução de seus eventuais problemas. 

Por não se responsabilizar com a gestão, usa como estratégia a terceirização de 

responsabilidades, quando se refere às problemáticas do projeto. Na declaração fica explícito 

que, para superar os problemas, a docente remete o comprometimento para terceiros, para 

outros distantes de si.  

A atenção merecida para a declaração acima é que esse grupo que reivindica as 

mudanças e critica a organização espaçotemporal é o mesmo ou, em grande parte, aquele que 

pensou e propôs o projeto de formação. A escuta das críticas, sem a conexão com a 

historicidade do processo e sem a devida relação com os sujeitos e as figurações envolvidas, 

leva a acreditar que se trata de uma crítica de sujeitos externos e sem preocupação com a 

formação. Destarte, a postura desse coletivo caracteriza-se como uma tendência à 

terceirização de responsabilidades e delegação de atribuições que também são suas. 

Os posicionamentos e as críticas docentes revelam a ligação deles com o projeto 

pedagógico do curso nos aspectos seguintes: demonstram responsabilidade com a formação 

profissional, não reduzindo o seu papel a alguém que apenas ministra disciplinas de modo 

fragmentado e desarticulado das demais que compõe o currículo; revelam que conhecem ou 

querem conhecer o perfil profissional definido, institucionalmente, para propor; mostram 
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interesse em colaborar para uma cultura do diálogo e do trabalho coletivo. Finalmente, na 

ausência dessa cultura, esses docentes se dispõem a repensar suas participações e ações na 

instituição, de modo que as mediações e as práticas interajam com as demais. 

Observamos que a localização de interações e de práticas recorrentes facilita o 

entendimento sobre quais dificuldades e sobre quais possibilidades se assentam as mediações 

da escrita do relatório no curso e a formação do pedagogo da UFMA. A justificativa é a de 

que a formação se organiza em torno do que é proposto no currículo consubstanciado em 

forma de projeto curricular, que envolve sujeitos no processo de elaboração, implementação e 

avaliação. Por essa razão, entendemos que a gestão do currículo envolve a participação 

docente e que é necessária a análise de alguns elementos relacionados aos pressupostos da 

formação associados a essa gestão, tendo em vista a profissionalização docente objetivada no 

curso. 
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4 POSIÇÕES EM JOGO NA GESTÃO DE UM CURRÍCULO 

Ato de currículo [...] emerge nos explicando, acima de tudo, 
que políticas e implementações curriculares não podem ser 
experenciadas como uma condenação sociopedagógica ou 
socioeducacional (MACEDO et al., 2012, p. 14). 

4.1 “O jogo está sendo jogado”D1 

Neste capítulo, temos como objetivo discutir o currículo como principal articulador da 

formação profissional do pedagogo da UFMA, relacionando a gestão do currículo com as 

mediações de atividades implementadas em distintos ambientes da formação. Em 

consideração aos relatos contidos no capítulo anterior e nos seguintes, discutir  a gestão do 

currículo no curso de Pedagogia da UFMA e a relação desta com a mediação de atividades de 

produção escrita no estágio supervisionado obrigatório torna-se fundamental. No processo de 

análise do conjunto das falas de nossas interlocutoras, indagávamos acerca dos aspectos 

materiais e simbólicos que objetivam o currículo de Pedagogia na UFMA – Campus da Ilha 

de São Luís. Percebíamos que a organização curricular de um curso e as ações empreendidas 

pelos segmentos que o compõem externam os valores e os sentidos defendidos pelo grupo 

envolvido na gestão do currículo.  

Para tratar do currículo e da sua gestão em relação com a ação docente, tomamos 

fontes que comportam pontos convergentes, pontos divergentes e dimensões diferenciadas, 

configurando um currículo em ação ou um “jogo que está sendo jogado”, tal como afirma 

uma das docentes entrevistadas. Na reflexão, aspectos do currículo são evidenciados, a 

exemplo das dissonâncias da gestão, das relações de poder e das posições dos sujeitos frente a 

desafios vivenciados pelos docentes do curso. 

Como desafios no curso relacionados à lógica da gestão do currículo, as interlocutoras 

sugerem dois principais, quais sejam: os implicados podem ser sujeitos do currículo ou podem 

ser apenas objetos das práticas curriculares. A localização de tais desafios na dinâmica do CP, 

precisamente na gestão do currículo, ocorre pela admissão e materialização de duas saídas 

igualmente difíceis, haja vista a natureza desse curso e as complexas relações que comporta. 

Nessa configuração, a interdependência dos sujeitos implicados pode ser de aliados ou de 

ausentes, como podemos constatar nas seções subsequentes. 

 A primeira saída indicada – com a qual concordamos – se “[...] harmoniza muito com 

a complexa rede de dependência” (ELIAS, 1994, p. 124), além de vislumbrar a possibilidade 

de desenvolvimento de atitudes – entendidas aqui como disponibilidade para um agir – em 

favor da redução das diferenças de poder entre grupos ou entre os sujeitos no grupo, todos 
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implicados na gestão do currículo. A segunda saída convive com a prática do imobilismo, 

conforme denuncia uma docente, a “[...] do deixa como estar para ver como é que fica”D3. 

Nessa perspectiva, com frequência, o sentimento de “[...] estar envolvido se mistura com o de 

estar descomprometido, desligado” (ELIAS, 1994, p. 124). 

Sobre a atitude de sujeitos implicados na gestão do currículo, Macedo (2005, p. 115) 

lembra que a gestão do currículo não deve “[...] apenas pleitear o traçado de uma trajetória 

organizacional a partir de um pensamento calçado na lógica cartesiana”. Em sentido contrário, 

fomenta outra forma de gestão do currículo, “[...] onde atores e autores educativos possam 

constituir-se com autonomia, autorizando-se como sujeitos do currículo” (MACEDO, 2005, p. 

115). 

 Desse modo, para a discussão da gestão do currículo, especialmente nas atividades de 

produção escrita no ESO, acrescentamos que os desafios mencionados comportam 

interferências distintas, expressas do seguinte modo: pode se constituir como obstáculo para a 

realização de atividades de escrita no CP, mas pode ser uma oportunidade com potenciais de 

mudanças ou para a superação das dificuldades. Oportunamente, ressaltamos que as 

interferências registradas integram posturas como a passividade docente mediante as 

dificuldades e a realização de atividades como possibilidades de superação de possíveis 

dificuldades inerentes ao processo da gestão do currículo.  

A gestão do currículo e a mediação da escrita no curso de Pedagogia da UFMA 

configuram-se por interferências de mão dupla, aliando a tríade eu-outro-mundo (CHARLOT, 

2000) numa relação de saber como produto de um fazer individual e, ao mesmo tempo, 

coletivo. Assim, a gestão do currículo, no que tange à orientação do relatório no ESO, 

encontra-se imersa em movimentos distintos e complementares. Em consquência disso, tanto 

a gestão do currículo como a ação docente, simultaneamente, agregam em si potenciais de 

bloqueios e potenciais de mudanças (ELIAS, 1998).  

 Convém informar ao leitor qual o nosso entendimento a respeito do conceito de 

currículo, o que é necessário por viabilizar articulações e discussões pretendidas nesse espaço 

da tese. Compreendemos que esse conceito pode tomar diferentes contornos, ora ligado ao 

sentido etimológico, ora associado às teorias do currículo com respectivos representantes.  

No sentido etimológico, a ideia de currículo está vinculada a cursos, trajetórias de 

estudos, organização sequenciada de assuntos, conhecimentos, e, mais precisamente, ao que 

deve ser aprendido segundo o que está organizado em um plano. Entretanto, ao ser vinculado 

a uma realidade histórica e social para se materializar em atividades desenvolvidas na 

instituição formativa, o currículo tem o sentido de “[...] construção social complexa, por ser 
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um macro conceito de natureza eminentemente inclusiva e como tal, um campo instituinte e 

atratator de relações, isto é, um fenômeno denso de articulações” (MACEDO, 2005, p. 127).  

As observações realizadas, quando da análise do projeto curricular do curso, sobre o 

modelo de gestão nos fizeram perceber que o currículo é objetivo e subjetivo, instituído e 

instituinte, teoria e prática. Essas observações permitiram-nos lembrar Silva (1996, p. 23), 

quando define o currículo como “[...] um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e 

poder, representação e domínio, discurso e regulação”. Percebemos que é no currículo que se 

condensam relações de poder que são cruciais para o processo de formação de subjetividades 

sociais e profissionais. Isso significa que currículo, poder e identidades sociais estão 

dialeticamente implicados, uma vez que o primeiro “[...] corporifica relações sociais” 

(SILVA, 1996, p. 23). 

De acordo com Gimeno Sacristán (2000), o currículo comporta a possibilidade de ser 

definido como projeto seletivo de cultura, por isso é cultural, social e, administrativamente, 

condicionado. Essa interpretação nos permite inferir que “[...] o currículo é uma construção de 

atores e atrizes educativos de natureza plural e encarnada” (MACEDO, 2005, p. 128). Por 

esse motivo, forma um processo identitário das práticas formativas de uma instituição, como 

ação cotidiana perpassada por mediações internas e externas. Desse modo, destacamos que o 

currículo do curso de Pedagogia da UFMA, como materialidade pensada por um coletivo 

composto por autores-atores sociopedagógicos, apresenta um formato organizativo que se 

consolida e ganha existência a partir dos atos dos sujeitos que o protagonizam e o põem em 

andamento.  

Esses atos que tornam o currículo9 menos abstrato aproximam-no da realidade do 

curso, possibilitam vivenciá-lo, associam-no a situações concretas. Nesse sentido, 

concordamos com Macedo (2007), quando esclarece que os atos de currículo envolvem desde 

a criação de políticas oficiais de currículo até as ações socioeducacionais constitutivas de uma 

aula ou de qualquer ação educativo-formativa, como as mediações da produção escrita no 

estágio, por exemplo, visto que o cerne desse ato é a formação. Com base nesse entendimento, 

afirmamos que a organização e a gestão curricular compreendem complexas e distintas 

instâncias e dimensões, sendo estas de ordem material e simbólica. Na tessitura da 

organização e da gestão, essas instâncias ou dimensões sofrem as interferências diretas ou 

indiretas em sua significação.  

                                                 
9 Definição no capítulo3. 
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Registramos que as influências de ordem externa  – contrárias à influência interna – 

estão para além da vontade ou decisão das pessoas que formam o conjunto dos participantes 

do processo da gestão. Ao mesmo tempo, ilustramos, tomando por base a explicação de Elias 

(1998), que os fatores externos são aqueles que existem independentemente da nossa vontade. 

São exemplos desses fatores a dinâmica institucional, a social e a política, da qual esses 

sujeitos fazem parte. Quanto aos fatores internos, destacamos aqui os desejos, as valorações, 

as experiências e as motivações pessoais. Pela complexidade da discussão, devemos nos 

limitar a discorrer sobre o currículo e sua gestão, atravessados por sentidos e práticas em 

tempos distintos, mas de forma não linear. As demandas oriundas das relações identificadas e 

vinculadas à ação docente configuram o maior desafio vivenciado pelos docentes no seu local 

de trabalho e podem influenciar nos sentidos atribuídos por eles a essa docência e às 

mediações realizadas no estágio. 

Tal afirmação chama nossa atenção para a natureza das interferências em duas 

dimensões do currículo assinaladas por uma docente no curso de Pedagogia da UFMA: “No 

curso temos o currículo prescrito e currículo em ação”D1. Ao utilizar essa expressão, essa 

docente pretende que os interlocutores tenham o entendimento de que, no processo formativo, 

nem tudo que está descrito ou prescrito no plano, no documento oficializado, é seguido. Pelo 

contrário, quer demonstrar um ato de resistência no contexto da formação, principalmente no 

desenvolvimento da formação no ESO. Na oportunidade, esclarecemos que o currículo 

prescrito é uma referência ou um ponto de partida formal apresentado aos docentes e alunos-

docentes, traduzindo o significado institucional e o conteúdo selecionado para a efetivação da 

formação de sujeitos na educação formal. 

Nossa preocupação se concentra em saber qual é, pois, o ponto de partida, a ordem de 

conteúdos e de intencionalidades que precisa ser seguida para que aconteçam as 

aprendizagens necessárias no curso de Pedagogia da UFMA. Sobre as dimensões descritas, 

Macedo (2002) as considera ao relacioná-las ao currículo na cultura da educação formal. Esse 

autor explica que o currículo “[...] é o documento que legitima a própria existência escolar, 

mesmo sabendo-se que o currículo real transcende [...] muito, por ser um fenômeno 

construído eminentemente nos fluxos das interações cotidianas” (MACEDO, 2002, p. 171).  

Na interpretação do que expõe a docente sobre as dimensões do currículo, observamos 

que a resistência se constitui como espaço-tempo de criação e recriação de possibilidades, das 

mutações desejadas, o que Apple (2008, p. 20) denomina de “disputas pela política do 

conhecimento”. Essa abordagem nos leva a refletir sobre a resistência como ato de currículo. 

Esse ato, como qualquer outro, acontece numa “[...] situação concreta organizada em torno de 
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práticas sociais e históricas que limitam as possibilidades de atos e formas de realização de 

atos [...]” (SOBRAL, 2008, p. 228).                                                                                                                                                                         

Compreendemos que na gestão de um currículo se expressam as expectativas sociais e 

individuais da formação. Desssa forma, podemos dizer, resumidamente, que todo o pensar e 

todo o agir são respaldados em ideias, princípios e valores socialmente construídos e 

divulgados no espaço-tempo em que acontecem os eventos formativos. Nesse sentido, são 

aspectos que se tornam relevantes nessa discussão: a organização curricular e as dimensões, o 

modelo de gestão do currículo e as posições dos sujeitos nas relações estabelecidas no curso 

de Pedagogia da UFMA. Sendo assim, este capítulo está organizado a partir do seguinte eixo 

temático: impressões sobre a gestão de um currículo com ênfase nas dissonâncias refletidas e 

nas posições-decisões dos sujeitos frente às dificuldades encontradas no curso, tanto em 

relação à gestão do currículo quanto no momento da realização de mediações docentes. 

4.2 Impressões sobre a Gestão de um Currículo 

Convém agora examinar o modelo de gestão curricular descrito no texto do projeto e 

no desejo das docentes entrevistadas. Tanto o projeto como as falas, em consonância com o 

que ditam atualmente a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), a Lei n. 9.394/96, afirmam ser a gestão democrática aquela requerida para a 

formação do pedagogo da UFMA e para a gestão do currículo.  

Sobre esse modelo de gestão democrática e participativa, podemos afirmar que o 

poder não está situado em níveis hierárquicos. Por ser a gestão fundamentada na concepção de 

educação como inclusão sociodemocrática dos seus componentes, o poder encontra-se em 

diferentes esferas, garantindo que as relações entre os sujeitos resguardem o direito da 

igualdade e da diferença, simultaneamente. A diferença não significa verticalidade das 

funções, superioridade de ações ou de atribuições. A diferença de funções e de atribuições é 

vista como uma possibilidade de pensar e desenvolver ações a partir dos diferentes segmentos 

envolvidos na gestão, na qual todos dirigem e são dirigidos, todos avaliam e são avaliados. 

Essa realidade é denominada por uma docente como “ação colegiada ou tomada de decisões a 

partir de todos os segmentos”D4.  

Ainda que o projeto e o desejo dos docentes revelem uma gestão democrática, são as 

observações das docentes entrevistadas que nos ajudam a pensar sobre a gestão do currículo, a 

princípio. No momento em que dialogamos a respeito das possibilidades e das dificuldades 

para a realização de mediações da escrita no estágio, as docentes reconheceram na gestão do 

currículo dissonâncias favoráveis aos bloqueios e às mudanças. 
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4.2.1 Diferenças refletidas 

Ao expressar-se sobre as possibilidades e as dificuldades docentes para a realização de 

mediações no curso de Pedagogia da UFMA, uma docente associa de imediato ambas ao 

currículo, bem como este com a formação. A esse respeito, relata a docente: “O currículo do 

curso reflete na formação, e te digo não tem harmonia”D2. A harmonia referida ou a ausência 

desta no curso correspondem ao grande dilema discutido no capítulo anterior, na análise da 

relação entre o texto do projeto curricular e o contexto de desenvolvimento das ações 

docentes. Nos relatos, as docentes criticam a incompatibilidade entre o que é proposto no 

projeto curricular, como atividades formativas e as condições espaçotemporais reservadas 

para a realização das mediações docentes no curso. 

 O reforço ao dito é observado na continuidade da fala da interlocutora para 

caracterizar a desarmonia: “Não temos tempo para desenvolver as atividades como 

deveria”D2. A pertinência da observação da interlocutora a respeito do reflexo do currículo na 

formação do pedagogo, com destaque para as incompatibilidades entre os discursos do plano 

e a prática cotidiana, sinaliza a contradição entre o modelo de gestão proposto e/ou desejado e 

a realidade curricular em ação, no projeto pedagógico em curso. Dessa forma, acreditamos 

que uma organização curricular autenticamente democrática depende da ação dialógica dos 

seus componentes, “[...] pelo trabalho associativo e interativo mediante uma reciprocidade 

que cria um processo de totalização, orientado por uma vontade de um coletivo social 

implicado a princípios éticos e políticos igualitários” (MACEDO, 2005, p. 116). 

A gestão assumida no currículo do curso de Pedagogia da UFMA é aquela em que as 

decisões são compartilhadas pelos segmentos e componentes vinculados, cujo fundamento é 

“a ação colegiada”D4. Caracterizamos o fundamento como dissonante, pela incoerência entre o 

discurso e o modelo de gestão em ação. A incoerência encontra-se na incompatibilidade 

descrita pelas docentes, tendo em vista que, sendo a gestão democrática, a participação em 

processos decisórios e as decisões em acordo são reais e seminais para a materialização desse 

tipo de gestão. 

Essa situação descrita pelas interlocutoras prevê consequências e atos dos sujeitos, 

como descreve a docente: “O curso não para, não é?! Temos que agir tirando as cartas que 

temos na manga”D2. Tirar as cartas da manga é uma resposta ao que é solicitado pelo corpo do 

projeto e ao reconhecido desequilíbrio entre o que foi pensado e o que é vivido no curso. 

Docentes e alunos-docentes se propõem a encontrar saídas emergenciais para driblar as 

dificuldades que aparecem no processo em que se dá o período da formação. O anúncio da 
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docente constitui-se como uma forma pouco recomendada para lidar com uma questão 

fundamental da vida das pessoas: a formação profissional, posto que essa formação inicial 

“deve ser uma formação básica para exercer uma profissão. É ela que dá legitimidade para 

tomada de decisões, para fazer escolhas no contexto da ação”D1.  

A formação inicial, como corrobora outra docente, “é a primeira etapa da formação 

profissional, primeiro momento em que dedicamos a estudos e atividades, específicos de 

determinada área profissional”D5. Os argumentos docentes nos remetem ao que declara 

Dominicé (2012, p. 20): “para pensar a formação, é importante saber reconfigurar 

conjuntamente nossas heranças intelectuais e inscrever nossa reflexão nas questões que 

vivemos”. O autor complementa seu argumento (com o qual concordamos) afirmando que a 

formação de modo geral, cuidando da diversidade de seus componentes, “[...] comporta, 

evidentemente, outros significados quando ela toma uma dimensão coletiva” (DOMINICÉ, 

2012, p. 22). 

Os argumentos conceituais sobre a formação inicial e profissional do pedagogo, como 

de qualquer profissional, alertam para o perigo de tratar momentos importantes dessa 

formação baseando-se no inusitado e na improvisação. Todavia, apostar na criatividade, nas 

formulações e nas mediações pessoais-profissionais individualizadas, comprometidas ou não 

com o projeto, com o perfil profissional, com as suas intenções e inquietações, se constitui 

“um desafio para todos, principalmente, no fazer muito nas condições de tempo, atualmente, 

aqui na Pedagogia”D2.  

Não negamos que essa lógica da improvisação, em determinadas circunstâncias, 

permite pôr em jogo aprendizagens para criar o novo, o singular, mas, se consistir em uma 

rotina, pode danificar a consistência das práxis e das aprendizagens, causando, de certo modo, 

desconfianças a respeito do aprofundamento e das competências desenvolvidas, as quais 

podem ser mobilizadas por esse pedagogo em espaços que exijam dele intervenção direta ou 

indireta. 

 Esse modo operante denuncia a incoerência entre a intensa vontade de fazer acontecer 

o que é desejado no projeto curricular e as condições necessárias ou disponíveis para a 

realização. Esse modo de pensar é o efeito de uma defesa atual em relação à gestão da 

educação: “produzir mais com menos”. Em contrapartida, tal posicionamento nos convida a 

pensar para além do local, pensar o que é uma sociedade democrática e uma educação 

democrática, pensar em igualdade formal ou substancial via o conceito da desigualdade.  

O fazer mais com menos incita otimização de tempo, aumento da produtividade via 

competitividade e individualismo, comprometendo a horizontalidade das relações na 
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conquista e posse de direitos. Esse é um discurso assimétrico caraterístico do gerencialismo, 

que aumenta o fosso entre os sujeitos e o acesso a direitos sociais. Como analisa Ball (2005), 

o gerencialismo tem sido um meio pelo qual a esturura e a cultura do serviço público são 

reformadas. Com isso, são introduzidas novas orientações, remodelam-se as relaçoes de 

poder, incidindo no como e onde são feitas as opções. O gerencialismo, segundo o autor 

referenciado, representa a inserção, no setor público, de uma nova forma de poder, por servir 

de instrumento criador de uma cultura empresarial competitiva. 

Nessa perspectiva, Ball (2005) observa que o papel do docente se transforma para 

adequar-se a essa nova conjuntura. Os compromissos humanísticos, como a ética do serviço, 

são substituídos pela visão do profissional técnico – o gerente. Para Ball (2005, p. 548), “[…] 

essa mudança na consciência e na identidade do professor apoia-se e ramifica-se pela 

introdução, na preparação do professor, de formas novas de treinamento não intelectualizado, 

baseado na competência”. Ensinar e realizar mediações docentes, portanto, constitui apenas 

uma atividade que pressupõe um conjunto de competências a serem adquiridas para serem 

usadas. 

O discurso gerencial, na análise de Shiroma e Campos (2006, p. 232), institui uma 

nova linguagem para promover a mudança na cultura escolar. Esse discurso, “embasado na 

ideologia técnico-bucrocrática, incorpora o léxico da reengenharia, o discurso participativo da 

transformação, do empreendedorismo, do cidadão pró-ativo [...]”. Assim sendo, essa 

linguagem é a forma encontrada para fragilizar o sentido político do fazer pedagógico, pela 

inserção asséptica da técnica, visando estabelecer, de maneira intencional, uma nova cultura 

no campo da formação para controlar e otimizar os recursos condizentes com a instalação e a 

configuração do Estado mínimo. 

O discurso gerencial com reforço para o individualismo foi observado em uma fala, 

pela alegação de que existem no curso “orientações diversas” e disputas de “poder nos 

segmentos da instituição”D1. Por ser a universidade uma instituição de natureza social, 

entendemos que não pode haver harmonia em uma prática cujo motor é o individualismo ou a 

competição desigual entre os seus pares. O individualismo e a competição estão submersos no 

desejo de superação. Nesse sentido, uma docente esclarece: “a solução seria se 

conseguíssemos nos articular melhor”D5. A articulação entre os pares e entre os segmentos 

responsáveis pela gestão do currículo do curso de Pedagogia da UFMA aparece então como 

proposta e como alternativa possível de anular, simultaneamente, o individualismo e a 

competição.   
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Parece-nos que, inevitavelmente, mais uma vez, é demonstrada a diferença entre os 

membros mediadores do currículo, com destaque para a inquietação em torno das decisões e 

dos fins da formação do pedagogo. A inquietação associa-se à intencionalidade e à qualidade 

das atividades pedagógicas desenvolvidas, assim como às relações estabelecidas no interior 

do curso. A qualidade é assinalada como resultado dos sentidos e das significações que os 

sujeitos atribuem à formação e, individualmente, ao lugar que ocupam nessa formação. 

Quanto à democracia sugerida na fala, é aquela resultante da combinação e do diálogo entre 

os sujeitos, na tentativa de superar uma prática corriqueira no Ensino Superior, as “[...] ações 

do corpo docente, [...] em geral, são marcadamente individualizadas” (MASETTO, 2003, p. 

69).  

Diferentemente do que podemos inferir, ao interpretarmos, no curso em análise, a 

coerência das relações estabelecidas entre os indivíduos e entre os grupos em diferentes 

figurações e fronteiras observadas, podemos verificar que a democracia só tende a se 

processar se as pessoas imbricadas nas relações se dispuserem a desenvolver atividades nas 

quais o deslocamento e a distribuição de poder sejam um dispositivo para adentrar e 

reivindicar posições de poder. Isso ocorre porque a “[...] democratização significa que o 

equilíbrio do poder se inclinou até certo ponto a favor daqueles que anteriormente” (ELIAS, 

1990, p. 68) eram excluídos do centro das decisões.  

É grande o desafio que se coloca para o processo de democratização no curso de 

Pedagogia da UFMA e na gestão do seu currículo, o qual traz em seu bojo o repto de construir 

novos equilíbrios de poder se a intenção for consolidar a gestão democrática. Mudanças locais 

e globais devem acontecer para viabilizar a reconfiguração do poder entre os segmentos, entre 

os grupos ou entre as pessoas. Por essa compreensão, defendemos que a construção da 

democracia pressupõe uma transformação que envolve mudanças globais, mas também 

pessoais, individuais. 

Uma fala nos permite mais uma vez situar o modelo de gestão do currículo no CP. 

Nela, uma docente exemplifica o modelo, relacionando-o a uma forma de controle, via 

Resolução de estágio, ao indicar: “As Resoluções são feitas por pessoas que desconhecem ou 

negam princípios formativos fundamentais no curso. [...] E pior, legitimam uma gestão 

institucional autoritária e de controle”D1. Percebemos que as mudanças desejadas no curso e 

até nas atividades docentes, às vezes, são conduzidas por estratégias de orientação 

descendente, na tentativa de transformar os docentes e os alunos-docentes em meros 

aplicadores – na periferia – das decisões pensadas por gestores da dimensão administrativa 

ligados aos aspectos administrativos e afins.  



                                                                                     

 

93

A gestão autoritária e de controle nos lembra, de certo modo, uma afirmação de Rui 

Canário (2006) acerca da relação democracia-educação formal. Com um olhar sociológico, 

esse autor explicita como se configura tal relação, definindo como incompatíveis os dois 

elementos no arranjo atual, porque as ações e muitas intenções que configuram a relação não 

formam para a democracia, mas para o controle social.  

Percebemos que reside um paradoxo nesse modelo de gestão: há uma intenção de 

ensinar os docentes na universidade e demais sujeitos da formação a serem criativos e 

inovadores. Porém, as estratégias em desenvolvimento, em vez de superarem, reforçam o 

caráter excludente das práticas formativas, gerando a divisão do grupo entre aqueles que, em 

respeito à dimensão ético-política da profissão, encontram alternativas para dizer e fazer de 

outro modo e aqueles que, mesmo conhecendo as dimensões envolvidas no projeto, limitam-

se ao princípio do “deixa como está para ver como é que fica”. Tal fato é confirmado por uma 

docente, ao descrever atitudes frente aos desafios no CP: “[...] alguns encontram saídas para 

qualificar o trabalho, mas tem outros que não se consomem e fazem o que dá, atendendo 

apenas a legislação”D1. 

Além da prática acima definida, encontramos outro modelo de gestão do currículo, 

aquela defendida como uma construção social e dinâmica. Tal possibilidade é constatada no 

curso de Pedagogia, nas saídas encontradas por um grupo de docentes, pelos enfrentamentos 

efetivados para pensar os processos de distribuição de poder via ações e reações aos conflitos 

e às tensões existentes nesse curso. Do mesmo modo, declaramos que, para pensar os 

processos de distribuição de poder, é necessário tomar o contexto da formação do pedagogo e 

da gestão do currículo como  “[...] redes de seres humanos” (ELIAS, 2006, p. 156), e não 

apenas como um “[...] emaranhado de ações incorpóreas” (ELIAS, 2006, p. 156). Para tanto, 

essa gestão precisa ser decidida numa perspectiva que “[...] se consubstancia numa noção de 

gestão de saberes para o desenvolvimento humano, visando à qualidade da vida na e pela 

educação” (MACEDO, 2005, p. 114). 

Esse percurso da gestão curricular privilegia procedimentos em que os implicados 

mudam ao mesmo tempo, através de uma ação transformadora que assume a forma de um 

processo coletivo de aprendizagem. Ainda que não discuta o Ensino Superior, localizamos 

esse enfoque no que analisa Freire (2006), ao explicar que a democracia, antes de ser uma 

forma política, é uma forma de vida caracterizada pela transitividade de consciência no 

comportamento das pessoas, via dialogicidade. 

A gestão curricular do curso de Pedagogia da UFMA acena para uma questão que 

merece atenção, que é a diferença de posturas dos sujeitos implicados na objetivação do 
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processo formativo. As distintas posturas identificadas referem-se às decisões e às ações dos 

sujeitos implicados na objetivação do processo formativo. As diferenças explicadas pelas 

pertenças dos sujeitos surgem mesmo nos aspectos comuns ou de identificação observados na 

gestão do currículo, tais como: a defesa dos princípios pedagógicos e de gestão democrática, o 

desejo em favor de melhores e maiores oportunidades formativas, o desejo de manter certa 

coerência entre o prescrito e o vivido e entre a formação e as demandas do seu tempo. Desse 

modo, o deslocamento ou equilíbrio do poder, nesse contexto, vai depender das relações 

simbolizadas e materializadas nas mediações realizadas pelos sujeitos em momentos 

vinculados à formação.  

É oportuno explicar que as pertenças em suas relações são guardiães de uma história 

cheia de valores e valorações reconhecidas e admitidas, caracterizando a diferença não apenas 

como produto de um processo, mas também como processo pelo qual tanto a identidade como 

a alteridade são produzidas e mutuamente determinadas. Justificamos a afirmação por 

partilhar da ideia de que a linguagem da identidade é ambivalente por acumular qualidades 

diversas em concordância com a herança histórico-espacial que agrega. Nessa perspectiva, os 

sentidos explorados no currículo e nas atividades docentes conjugam variáveis de 

pertencimento dos sujeitos implicados na gestão curricular e do ensino. As relações instituídas 

e simbolizadas nessa gestão medeiam a compreensão do social por meio das linguagens da 

identidade e da alteridade (AUGÉ, 1999).  

Nesse sentido, encontramos nas relações estabelecidas no curso marcas das distinções, 

das disputas e das divergências no que fala uma docente, ao se referir às animosidades 

frequentes entre os dois departamentos de educação e entre membros do mesmo 

departamento: “[...] tudo seria diferente e até mais leve se as pessoas dialogassem mais no 

curso e reforçassem menos rixas históricas”D3. A docente avulta com veemência e indignação 

um aspecto nocivo do poder nas relações sociais, a não dialogicidade, fazendo perceber que, 

como a fonte do poder são as relações humanas, esta pode assumir contornos diversos, tendo a 

possibilidade de ocorrer entre grupos rivais e entre indivíduos de um mesmo grupo. A 

referência mencionada mostra que as disputas ou correlações de força podem “[...] existir de 

modo latente, durante longos períodos, como um conflito permanente inerente à estrutura 

[...]” (ELIAS, 1990, p. 85). 

Nesse caso particular, o curso de Pedagogia da UFMA, especificamente, os dois 

departamentos de educação envolvidos na gestão do currículo manifestam as relações de 

poder pelas diferenças que agregam e pelos padrões estabelecidos nas relações entre grupos e 

entre os sujeitos. A ausência de diálogo e a permanência de rixas entre o DEI e o DEII e, até 
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mesmo, entre pessoas do curso, conforme a exposição da interlocutora, simultaneamente, 

padronizam as relações na gestão do currículo com estigmas e vinculação de informações 

depreciativas. Tal padrão bloqueia a superação e a transgressão de um estado incômodo e 

comum a todos no cotidiano do CP, que é a incoerência entre o desejado para a formação do 

pedagogo e as condições espaçotemporais para a realização.  

Porém, conforme mencionamos no início do capítulo, todo processo dilemático vem 

acompanhado de movimentos conflituosos, com potenciais de bloqueios e mudanças. Sendo 

assim, a possibilidade de superação emerge das características do cotidiano das relações 

humanas em que acontece a gestão do currículo: numa instituição formativa com sua 

sociabilidade, polissemia e heterogeneidade. Emerge também pela natureza social da 

atividade docente e pelo contexto científico, que, com base nas inquietações e nas 

contradições da realidade, é levado a dar respostas e propor pela crítica e pela produção de 

conhecimentos.   

Tanto os argumentos sociais quanto os científicos veiculados à dinâmica do curso de 

Pedagogia da UFMA possibilitam a qualificação curricular em todas suas manifestações, de 

caráter teórico-prático, por ter como veio de sustentação o posicionamento científico e social 

de pessoas que mantêm o controle e o deslocamento do poder pela legitimidade social dos 

argumentos que lhes servem de instrumento. O contraponto é o de que esses argumentos não 

emergem do diálogo, do confronto de ideias entre os membros de uma comunidade, mas 

como panaceia individual para resolver deformações sociais. 

A via de superação de problemas encontrada no interior do curso, em parte, é 

compatível com o modo de gestão sugerido, implicitamente, no currículo: fazer o máximo em 

pouco tempo, jogando com a individualização de ações, com as regras do inusitado e com a 

responsabilização particular, objetivando satisfação imediata de patrocinadores, sejam eles 

internos, sejam eles externos. Sobre a individualização das ações, entramos em acordo com 

uma participante da pesquisa, por entendermos que “no campo da individualidade será feito 

muito pouco”D4.  

Outra dissonância explica a mesma lógica pela Resolução de Estágio, n 1175-

CONSEP/2014. A esse respeito, relata uma das entrevistadas: “A Resolução de Estágio atual 

não aceita ele como disciplina”D2. A explicação refere-se à otimização do tempo profissional 

contemplado na Resolução de Estágio da UFMA, a resolução acima citada, que diminui a 

carga horária dos estágios e a estada dos professores no campo para acompanhar e orientar as 

atividades correlatas. A diminuição da carga horária e do tempo de acompanhamento dos 

alunos-docentes no campo, sob a alegação de não ser o estágio uma disciplina, facilita a 
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organização da mediação no curso, de modo que os docentes, simultaneamente, passam a 

desenvolver as duas atividades curriculares: ministrar disciplinas e responsabilizar-se pelos 

estágios. 

A exclusão do estágio da condição de disciplina contraria ou desrespeita a alusão feita 

pela Resolução em dois artigos (Art. 97; Art. 95), pois, ao mesmo tempo que diz ser o estágio 

um trabalho de orientação docente que consolida a formação, nega seu registro como 

disciplina, rebaixando-o a um nível inferior ou que deva ser entregue aos cuidados do acaso. 

Mais uma contradição pode ser observada no texto: o entendimento do que seja uma 

disciplina: “um conjunto sistematizado de conhecimentos ministrados como aulas” (Art. 80), 

com uma carga horária definida em um período letivo que contempla “questões teóricas e 

práticas”.  

A concepção de aula e de formação segue os padrões da racionalidade técnica, aquela 

que se baseia no treinamento de habilidades docentes, em que docentes e alunos-docentes são 

vistos como reprodutores de ideias planejadas por especialistas legais, que desconhecem ou 

ignoram os anseios e as necessidades nos cursos de formação para a docência. A concepção 

reafirma, de certo modo, a estratégia cuja intenção central é a consolidação dos deslocamentos 

planejados, a manutenção do poder dos estabelecidos e a exclusão daqueles com 

possibilidades de bloqueios das intenções citadas. 

Essas questões organizam-se em torno de dimensões propostas no curso que incidem 

sobre alguns pressupostos da formação do pedagogo, tendo em vista a profissionalização. 

Quer dizer que se torna relevante a exposição de como são materializadas, no CP, as duas 

dimensões do currículo apresentadas no início dessa reflexão, o currículo prescrito e o 

currículo em ação. 

A primeira dimensão de currículo parece-nos ser aquela encontrada nesta fala: “Aqui 

cada um define o que será ensinado nas disciplinas, o aluno que se desdobre para relacioná-

los”D2. Nessa dimensão, o currículo é identificado como um conjunto de disciplinas que 

agregam conhecimentos necessários à formação profissional, as quais, na maioria dos casos, 

estão justapostas nos semestres e nos anos do curso, conferindo legitimidade para a formatura 

profissional. Essa máxima é sustentada por uma docente, ao revelar que no currículo atual de 

Pedagogia da UFMA “cada um faz sua parte, isoladamente, depois passa para frente para 

outro sequenciar”D1. A preocupação aqui reside no fato de se é ou como é feita essa 

integração, sendo esse espaço, segundo as docentes, comprometido ou dissonante, no que 

concerne à relação entre o tempo disposto no curso e a demanda das atividades curriculares 

para a formação do pedagogo. Quem nos esclarece sobre esse fator é outra docente: “Hoje é 
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exigida de nós a participação para além da sala de aula, principalmente, na condição de 

doutores”D2. Mais uma indagação é pertinente nesse sentido: caso não seja feita a integração a 

contento, importa saber como será a conclusão do curso e que esforços os alunos-docentes 

terão que desprender para ingressar no campo de trabalho e para o exercício daquilo que 

pleiteia a profissão atualmente. 

O currículo em ação é a segunda dimensão que o docente, pelas mediações na sala de 

aula ou nos demais ambientes de aprendizagem, faz com que aconteça atividades formativas, 

sem que esteja explícito na proposta formal dos departamentos ou no currículo prescrito. 

Detectamos essa dimensão do currículo ao identificarmos as saídas encontradas pelos 

docentes para romper com um currículo que limita a ação deles nas atividades de ESO.  

Nesse sentido, as vias para a superação são localizadas nas ações mediadoras 

relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão, todas explícitas em trabalhos acadêmicos 

escritos e demais atividades implementadas na universidade e nos espaços do estágio. Dentre 

os espaços de estágio encontram-se as escolas de Educação Infantil, do Ensino Fundamental e 

os espaços não escolares, como é o caso do “estágio desenvolvido no Hospital Universitário 

(HU)”D1 com crianças internadas sem possibilidade de frequentar as escolas onde estão 

matriculadas. 

Para a realização do estágio nos modos descritos, docentes e alunos-docentes 

encontram saídas e estratégias sem ignorar ou alhear-se das negações e dos conflitos 

existentes no curso. Essa prática é “para que possam perceber o vivido, pensar o ensino na 

academia, para conseguir romper com determinadas realidades e interagir, produtivamente”D6. 

Conjuntamente, mediadores e alunos-docentes encontram alternativas para discutirem e 

implementarem estratégias geradoras de orientação e confronto.  

Quais seriam então as estratégias mais comuns e recomendadas nas falas? A principal 

estratégia, inclusive em ação no curso, é aquela em que os docentes e os alunos-docentes 

encontram-se em outros horários, além daquele amparado na organização dos horários do 

curso, para “conversar sobre a dinâmica de realização das atividades e para discutirem sobre 

as dificuldades e possibilidades relativas às mesmas”D6. Além disso, os encontros servem 

também para atender estagiários de forma individualizada: “aqueles alunos, que, por motivos 

diversos – trabalho, sobrecarga de disciplinas e de atividades acadêmicas no curso –, não 

conseguem adaptar-se ao horário extra sugerido pelos docentes ou pela maioria do grupo”D6.  

Essa situação, em que pese atender a todos nessas condições, para que sejam 

adaptados e incluídos na dinâmica requerida pelo estágio, tem onerado as orientações e 

trazido muitos conflitos para as atividades, como destaca uma docente entrevistada: “estou 
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tocando a disciplina com dignidade, registro tudo, filmando, mostro para turma, pegando 

carona daquilo que a escola faz, estou me adaptando à realidade: está desconfortável”D1. A 

docente mostra-se saudosa e descontente ao comparar a realidade atual com atividades 

realizadas, anteriormente, à Resolução em vigor. A interlocutora comenta o seguinte: “hoje já 

não posso fazer os alunos me acompanharem numa linha de pensamento, ou num ritmo de 

atividades [...] não vai chegar no resultado que eu esperava, isso me faz muito mal”D1. 

Ainda assim, mesmo com o saudosismo, a docente, ao retratar o trabalho com a 

preocupação de realizar adaptações conforme o contexto real, privilegia como eixo norteador 

do currículo o desenvolvimento humano. Essa perspectiva também é registrada no projeto 

curricular do CP, nos eixos científicos, culturais, que objetivam o desenvolvimento de 

experiências formativas e “formar profissionais-cidadãos com o domínio de conhecimentos, 

procedimentos e atitudes considerados relevantes” (UFMA, 2010, p. 17). Trata-se de eixos 

formativos10 que possibilitam maior amplitude no atendimento a interesses e necessidades 

profissionais, por assumirem as disciplinas como elementos integrados a eles, e não como 

algo isolado, com fim em si mesmo. 

Nesse modo de perceber o currículo, as disciplinas são, portanto, componentes 

curriculares que criam oportunidades ou opção por estudos de aprofundamento em áreas 

específicas de atuação pedagógica, permitindo o enriquecimento e a ampliação de temáticas 

que complementam a formação. Isso significa que os alunos-docentes têm maior autonomia 

para participar, integrar-se na construção e ampliação do currículo do seu curso. Nesse 

entendimento, especialistas e docentes definem o que será ensinado no curso, por terem como 

pressuposto que o currículo não se restringe, exclusivamente, à realidade da universidade, 

devendo interagir com as demandas anteriores e de seu tempo, em nível local e global. 

Em qualquer dos casos, o currículo têm vinculação direta com os docentes em todas as 

etapas que o constituem: planejamento, implantação e avaliação. Todavia, como constatado 

nas análises anteriores, não é o que se efetiva na dinâmica da maioria dos cursos de formação 

docente. No curso de Pedagogia da UFMA, a explicação para esse fato encontra-se neste 

depoimento: “Às vezes, tem professor que nem conhece o projeto pedagógico do curso: 

porque são descomprometidos ou aqueles que se acham autossuficientes, ministram as aulas 

alheios ao currículo”D3. Essa postura citada ratifica uma prática recorrente na universidade, a 

qual, na compreensão de Masetto (2003), tem ligação com o modo como é iniciada a vida 

acadêmica pelos docentes: são contratados para lecionar uma disciplina conforme a 

                                                 
10 Os eixos mencionados estão descritos no quadro demonstrativo no capítulo 3 desta tese. 
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competência em determinada área de conhecimento, as experiências de que dispõem e a 

titulação da qual são portadores. Nesse sentido, uma vez contratado, são disponibilizados ao 

docente um programa da disciplina, uma bibliografia como sugestão, um horário e um diário. 

Na UFMA, atualmente, precisamente no CP, todo o processo de documentação é feito via 

SIGAA, exceto as ementas das disciplinas com as respectivas referências, as quais são 

disponibilizadas no site da intituição, onde se encontra publicado o projeto pedagógico do 

curso. 

Perante as constatações, parece-nos importante assinalar que cabe aos docentes atuar 

no curso como conceptores e gestores do currículo, dispondo-se a debater, a dialogar com 

seus pares em torno das atividades e finalidades da formação profissional, a defender a 

integração entre as disciplinas e as respectivas atividades, tanto a integração vertical 

(disciplinas e atividades dos períodos antecedentes e consequentes) quanto a horizontal (entre 

as disciplinas e atividades, do mesmo período), ponto já destacado, de outro modo, nas falas 

das interlocutoras e na justificativa proverbiada pela docente: “Uma andorinha só não faz 

verão”D2. 

4.2.2 Decisões: “Estou no lugar que escolhi ficar”D1 

Para compreendermos as figurações citadas na análise que segue, buscamos apoio em 

Elias (1994) e em Elias e Scotson (2000), por levantarem questões instigadoras sobre os 

aspectos do poder no cotidiano das pessoas, nas relações que estabelecem, quer como 

integrantes de agrupamentos sociais diferentes, quer entre componentes de um mesmo grupo 

social, com fins de exclusão ou de autopromoção. O poder, em Elias, é um predicado das 

relações sociais e resulta da relação entre os indivíduos e das suas ações contínuas nos campos 

cognitivo, político, econômico, cultural, linguístico e outros que vinculem relações humanas. 

 Dessa forma, o poder se transforma em uma relação entre grupos ou entre pessoas de 

um mesmo grupo. Desse modo, ele é um atributo dessas relações, que se mantêm numa 

correlação de forças e se efetivam no cotidiano dos grupos, caracterizando-se como “a 

maneira como um grupo de pessoas é capaz de monopolizar as oportunidades de poder e 

utilizá-las para marginalizar e estigmatizar membros de outro grupo muito semelhante” 

(ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 13) e também “uma característica estrutural das relações 

humanas – de todas as relações humanas” (ELIAS, 1990, p. 81), não um amuleto que apenas 

um indivíduo ou grupo possui.  

A postura de pessoas e grupos sociais é explicada por Elias e Scotson (2000), os quais 

afirmam que a atitude de pessoas e grupos sociais, diante do que fazem ou dizem os outros 
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diferentes de si, depende do referencial de poder. Se o poder e o monopólio forem grandes, os 

estabelecidos são indiferentes ao que pensam aqueles que chamam de outsiders (excluídos), 

mas raramente ou nunca ao que pensam ou fazem seus pares, porque a autoimagem e a 

autoestima dos indivíduos estão associadas ao que seus pares pensam e expressam. Além 

disso, é pertinente acrescentar que o ciclo de vida do profissional docente depende também do 

reconhecimento de seus pares e das respostas que dá às exigências de produtividade e de 

proatividade na instituição formadora. 

Concordamos com o que defende Brito (2014), ao tratar do ciclo de vida na profissão 

ou modo de pensar e desenvolver a carreira docente na universidade. Com suas conquistas e 

imprecisões, esse ciclo é definido como um contínuo ampliado numa relação geométrica, ou 

em forma de espiral, transversalizada por aquilo que podemos chamar de linhas de força. As 

linhas coexistem nos momentos de transição de uma fase para outra, contribuindo para que 

ocorram, a todo momento, as mudanças de fases em nossas vidas e “[...] experiências de toda 

a natureza, que nos impõe escolhas, mudanças de comportamento, tudo isso compõe as nossas 

relações, sejam elas dialéticas ou dialógicas, diante da vida” (BRITO, 2014, p. 14-15). 

É interessante destacar que, “onde quer que haja uma interdependência funcional entre 

pessoas” (ELIAS, 1990, p. 81), as relações de poder e o seu equilíbrio estão sempre presentes, 

não como um plano deliberado de agir, dessa ou daquela forma, “trata-se de uma reação 

involuntária a uma situação específica, conforme a estrutura, toda a tradição e visão de mundo 

da comunidade [...]” (ELIAS; SCOTSON, 2000, p. 65). Sendo assim, tomam formas distintas, 

caracterizando a situação específica que contemplam, formando as figurações identificáveis 

na relação. 

Igualmente, indagamos sobre as figurações de domínio que podem ser encontradas no 

jogo das relações sociais que contemplam variações relativas, por constatar que é mais fácil 

lidar com os problemas típicos das relações funcionais “se os reorganizamos em termos de 

equilíbrio mais que em termos reificantes” (ELIAS, 1990, p. 81). As respostas à indagação 

seguem a matriz explicativa do seu pressuposto, dando vazão para as linguagens da identidade 

e da alteridade, inerentes ao sentido social das escolhas e das manifestações apresentadas. 

No jogo das relações no currículo do curso de Pedagogia da UFMA, identificamos 

formas distintas de exercício e equilíbrio de poder. Inicialmente, destacamos a forma 

encontrada na frase: “Hoje cada um faz como pode, segundo sua competência, eu faço e os 

outros estão fazendo? Não sei!”D2. A frase, apesar de explicitar a fragmentação de um 

trabalho ou demonstrar a falta de diálogo para a construção da sua unidade interna e para a 

superação de conflitos, é um modo de dizer de alguém que fala de um lugar, por isso, é uma 
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construção personalizada de sentido em que, na compreensão de sua lógica, constatamos ser 

um modo indireto de falar de si, da autorrepresentação de alguém em relação aos demais, pelo 

histórico de pertencimento e pela posição que ocupa na instituição; é uma estratégia pessoal 

de diferenciação.  

Outro modo que se impõe é a autorrepresentação associada à autoafirmação, 

identificadas nesta fala: “O que me marcou em termos de gestão foi a chefia de departamento, 

significa ocupar um lugar que me permitiu aprender muito; são lugares estratégicos para 

aprender e se colocar, em termos de representação”D1. A autorrepresentação e a autoafirmação 

são amparadas pelo argumento social elogioso e pela posição ocupada na estrutura das 

relações sociais admitidas como estratégicas para distinguir posições incorporadas pelas 

experiências no ciclo da docência na universidade. 

Observamos também como argumento social, aquele que se centra no controle das 

ações de alguns na presença de seus pares, cujo objetivo é o exercício ou o equilíbrio do poder 

por meio da mudança nos padrões de comportamentos. Esse argumento é registrado por uma 

docente, ao denominar “de conversinhas maldosas, burburinhos de corredor”D2. A 

interlocutora descreve uma experiência no estágio em que, nas palavras dela, as atividades 

não foram desenvolvidas como deveriam, como previsto, pelo calendário atípico da 

universidade. Ressente-se, pois, mesmo com essa interferência, alega que alguns de seus pares 

se encarregaram de divulgar a prática desenvolvida de forma maldosa e depreciativa.  

Vale ressaltar que a atitude depreciativa é ressonante em lugares marcados pela falta 

de coesão no grupo. Alguns componentes, por desejarem autopromoção e reconhecimento 

daqueles que legitimam posturas, fazem uso do expediente em contextos nos quais 

desenvolvem suas atividades, nesse caso, trata-se da atividade docente na universidade e em 

lugares que comportam o ESO. 

 O contraditório na ação e na intenção de pessoas que fazem uso de discursos com fins 

de promoção e convencimento de sujeitos convenientes, pelo poder de argumentação, é que 

privilegiam uma postura docente que bebe com parcimônia da história das atividades dos 

sujeitos depreciados e “ignora a necessidade de sentido que aqueles a quem se dirige não 

param, no entanto, de expressar” (AUGÉ, 1997, p. 123). 

No mesmo curso, enxergamos mais um modo de diferenciação, a estratégia de 

diferenciação de grupo. Esse modo de diferenciação, na pessoa dos integrantes, não percebe 

nenhum valor na relação escola-universidade. Na definição de uma docente, são “os cientistas 

de gabinete”D7. Os integrantes desse grupo, por não encontrarem sentido funcional na relação 

e, em alguns casos, por defenderem que a relação é pragmática, delegam a experiência para 
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aqueles docentes que compõem “o grupo das ‘práticas e das didáticas’”D3. A delegação – 

naquilo que pudemos perceber nos modos de falar, nos gestos associados ao tom irônico – 

ocorre por atribuírem a esse grupo um valor inferior, por perceberem a hierarquia como 

parâmetro avaliativo do diferente de si.  

A atividade dicotômica das áreas evidenciadas pela docente supracitadaD3 é postulada 

pela diferenciação hierárquica entre as ditas disciplinas teóricas e as disciplinas práticas. 

Outrossim, no curso de Pedagogia da UFMA, a diferenciação e a dicotomia são verificáveis 

pela forma como se estruturam as disciplinas para atender essa licenciatura e as demais. As 

disciplinas da área pedagógica são separadas por dois departamentos de educação: o 

Departamento de Educação I e o Departamento de Educação II.  

Quem descreve os modos de atuação e os sentidos atribuídos para o exercício da 

docência é uma docente, ao explicar que “[...] existe um departamento para teoria e um para a 

prática, o povo do primeiro (da teoria) nem gosta de falar de ensino”D3. O departamento para 

a teoria, do qual trata, é o DEII e o departamento da prática é o DEI. Essa afirmação ratifica o 

parâmetro hierárquico no curso pelo modo como são posicionadas as áreas de conhecimentos 

responsáveis pela formação pedagógica. 

Do mesmo modo, a informação confirma o menor valor dispensado, principalmente 

pelo DEII, para as disciplinas ou atividades responsáveis pela relação entre teoria e prática no 

curso, como é o caso do ESO. Essa vertente reforça a prática dicotômica entre o pensar e o 

fazer no estágio e se constitui como um obstáculo no desenvolvimento das atividades nesse 

espaço formativo, principalmente por encontrar legitimidade na sua Resolução, a de n. 1.175 

– CONSEPE/2014. A hierarquia entre as atividades docentes responsáveis pela mediação 

pedagógica no estágio é outro obstáculo autorizado pela Resolução n. 161 – CONSAD/2014, 

que regulamenta os procedimentos do processo de avaliação de desempenho acadêmico da 

Carreira de Magistério Superior na UFMA. Conforme esta Resolução, as atividades do 

estágio obrigatório gozam de menor valor na pontuação de desempenho na carreira docente, 

se comparadas às demais atividades de ensino, pesquisa e extensão vinculadas ao curso de 

Pedagogia11. 

Em contrapeso a esse posicionamento, outra docente sai em defesa da relação 

dialógica, afirmando o seguinte: “Não consigo entender como tem professor aqui que não 

sente falta do chão da escola”D4. Essa manifestação se ressente pela forma hierárquica como 

alguns docentes tratam dois espaços da formação do pedago: a universidade e a escola da 

                                                 
11 Sobre as vinculações citadas, tratamos no capítulo introdutório, ao fazermos a descrição dos cenários, 

precisamente, ao situarmos o curso de Pedagogia da UFMA. 



                                                                                     

 

103

Educação Básica. A fala critica uma concepção referente a áreas do conhecimento, 

reconhecidas e simbolizadas como disciplinas teóricas – as áreas dos fundamentos, das 

políticas e da gestão –, com destaque para aquelas elaborações independentes de uma vivência 

no campo ou relacionadas a uma prática social. 

Para justificar o posicionamento revogado, outra docente acrescenta: “Essas áreas 

quase não orientam na graduação, porque são pouco acessíveis, estão no início do curso”D8. A 

professora tenta explicar a pequena orientação e a aproximação com questões que favorecem 

o exercício da docência pela localização das áreas de conhecimento, no desenvolvimento 

curricular, nos primeiros períodos do curso. O que não percebe é que, de modo implícito, 

reforça que as áreas são elaborações com fins em si mesmas – “não tem conexão com o curso 

e com a formação do aluno”D7 – cuja finalidade é “mercadológica” e serve para dar satisfação 

a avaliadores de desempenho na academia, via currículo Lattes. 

A crença no tempo de oferta das áreas das políticas, da gestão e dos fundamentos 

revela que não há reconhecimento ou ressonância positiva dessas áreas na formação desejada, 

induzindo a aproximação dos alunos com discussões que viabilizem a reflexão na ação, por 

envolverem questões mais próximas da realidade do pedagogo e do cotidiano de seus espaços 

de atuação. O comentário de outra participante da pesquisa comprova: “Essas áreas quase não 

orientam na graduação, porque são pouco acessíveis, estão no início do curso”D8. Essa 

docente é no mínimo diplomática ou pretende encobrir a falta de vinculação das questões 

apresentadas nas áreas dos fundamentos, da gestão e das políticas com o cotidiano do 

pedagogo, pelo distanciamento entre a universidade e demais espaços formativos, pelo 

consentimento da superioridade de um sobre o outro. 

Pelo quadro que delineia o perfil das entrevistadas e pela interpretação de algumas 

falas, percebemos a subdivisão do grupo de docentes e as respectivas atividades mobilizadas 

para resolver o descompasso identificado no currículo. Por meio da individualização de 

atividades e da diferenciação de posturas, as docentes explicitam relações cotidianas do curso 

e formas diferenciadas de manifestar, exercer e equilibrar o poder.  

No curso de Pedagogia, como a diferenciação se dá menos pela exclusão-

marginalização e mais pelo argumento social depreciativo ou elogioso de uns sobre os outros, 

a despeito de algumas atividades e mobilizações, os indivíduos gozam do direito de escolher 

em relação a qual lado vincular-se, como reflexo do interesse pelas opiniões e formas de 

pensar de seus pares. Esse aspecto é perceptível nas distintas mediações docentes no curso, 

nas atividades de estágio.   
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Um modo encontrado para amenizar o clima de disputas e animosidades no grupo e 

externar a existência de outra relação, mesmo que num tempo remoto, é o que alega esta 

docente: “Como essas pessoas eram próximas, hoje nada ficou; as pessoas acham que se 

bastam sozinhas”D1. Em forma de saudosismo, retoma no relato um tempo de proximidade e 

colegialidade no departamento do qual faz parte. Reitera também que já houve parcerias e 

que, no momento, há uma arrogância epistemológica da parte de alguns mediadores do 

currículo do CP. Esse modo de representar a gestão de um currículo e as relações que se 

entrecruzam nos remete a estabelecer uma relação com formas distintas de gestão 

desenvolvidas no desenrolar da história da educação brasileira, em instâncias locais ou 

globais.  

4.3 Síntese Integradora 

Efetivando uma integração entre os dois primeiros capítulos da segunda parte da tese 

(caminhos (não) planejados), procuramos destacar a relação de mão dupla entre a ação 

mediadora docente e a produção de sentidos. Objetivamos, nesses capítulos, distinguir e 

apresentar pertenças docentes diversas e também dessimetrias nos posicionamentos adotados 

na realização de intervenções pedagógicas, pelo argumento segundo o qual a relação entre a 

ação docente e a produção de sentidos no ESO configura-se em um processo de 

interdependência funcional entre os sujeitos e sua trajetória pessoal-profissional. Nesses 

termos, partimos de uma questão principal: que vinculações interferem na produção desses 

sentidos, considerando que, ao serem produzidos, vêm atravessados por pertenças e por 

referenciais diferentes? 

No primeiro capítulo desta Parte II (Ingresso e Vivência de um Projeto), na tentativa 

de compreender as vinculações docentes que influenciam nas orientações da escrita no estágio 

supervisionado no curso de Pedagogia da UFMA, percebemos distintas motivações, formas e 

configurações que influenciaram as docentes a ingressarem e a construírem uma trajetória de 

atividades didático-pedagógicas nessa instituição. A constatação é um reforço à proposição de 

que as opções e as ações dos sujeitos nesse curso não dependem apenas da vontade individual, 

mas estão relacionadas às vivências e às forças intersubjetivas exercidas por um determinado 

contexto. Nesse entendimento, afiançamos que as ações mediadoras e os sentidos 

relacionados são motivados por fatores internos e externos aos docentes. 

Com o objetivo de entender os motivos docentes para o ingresso e o desenvolvimento 

de posturas em atividades que ensejam a produção escrita no estágio obrigatório, refletimos 

acerca dos cenários envolvidos, das trajetórias no curso e das formas como as docentes 
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relatam suas experiências de vida. Destacamos também como acontecem a entrada dessas 

docentes na universidade e o seu envolvimento no projeto curricular do curso. Sendo assim, 

apreendemos que os docentes, mesmo fazendo parte de um cenário de formação comum, 

individualmente, buscam os motivos e as formas de perceber e de agir nesse cenário. 

Outrossim, as percepções e as ações convergem para a figuração de uma identidade 

institucional ambígua e ambivalente. 

Os relatos, de modo geral, demonstram certo mal-estar em relação a questões 

institucionais que dificultam a mediação pedagógica no ESO, a exemplo daquelas que 

demandam maior tempo e auxílio regular de parceiros mais experientes. Mesmo assim, as 

docentes declaram sentir-se à vontade e com competências específicas para desempenhar as 

atribuições que lhe competem na universidade, no curso de Pedagogia e nas atividades de 

produção escrita no estágio. 

No segundo capítulo desta Parte (Posições em jogo na gestão de um currículo), 

discutimos o currículo como principal articulador da formação profissional do pedagogo da 

UFMA, relacionando sua gestão às orientações de atividades de escrita, que são 

implementadas em distintos ambientes da formação e no estágio, em particular. A discussão 

nos fez entender que o currículo é objetivo e subjetivo, instituído e instituinte, teoria e prática. 

Por isso, condensa relações de poder fundamentais para o processo de formação de 

subjetividades sociais e profissionais. 

Compreendemos que na gestão de um currículo expectativas sociais e individuais para 

a formação e para a mediação pedagógica são explicitadas no espaço-tempo em que 

acontecem os eventos formativos. Além disso, observamos que o projeto e o desejo dos 

docentes revelam uma gestão democrática, mas os relatos criticam o modelo em curso. Em 

alguns aspectos, caracterizam-na como uma gestão em que segmentos como docentes e 

alunos-docentes, pela improvisação ou planejamentos particularizados, propõem-se a 

encontrar saídas emergenciais para desafios presentes no processo da formação. 

Diante desse contexto, ressaltamos que é grande o desafio no curso de Pedagogia da 

UFMA, se a intenção for a gestão de um processo democrático, o qual tem no seu interior o 

desafio de construir novos equilíbrios de poder e, por isso, deve efetivar mudanças pessoais e 

na instituição. 

No jogo das relações dessa organização curricular, identificamos formas distintas de 

exercício e equilíbrio de poder, a saber: autoafirmação, autorrepresentação, autopromoção, 

estratégia de diferenciação e promoção do diálogo, sendo o critério para tal escolha a 

qualidade do pertencimento de um ou outro no grupo. No curso de Pedagogia, a diferenciação 
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dá-se mais pelo argumento social de uns sobre os outros e os indivíduos gozam do direito de 

escolher em relação a qual lado vincular-se.    
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5 A MEDIAÇÃO DA ESCRITA EM PROCESSOS 

A sintaxe é uma questão de uso, não de princípios. Escrever 
bem é escrever claro, não necessariamente certo. Por exemplo: 
dizer “escrever claro” não é certo, mas é claro, certo? (Érico 
Veríssimo. O gigolô das palavras). 

5.1 “Falamos mais do que escrevemos”D6 

Neste capítulo, situamos os processos da mediação pedagógica da produção escrita e 

seus interesses, pressupondo que, enquanto dispositivos de formação no curso de Pedagogia 

da UFMA, acontecem englobando dimensões ou instâncias diferenciadas12. Esse processo 

encontra-se associado ao sentido da escrita dado pelas nossas interlocutoras. Entre as 

instâncias apontadas, os sentidos cumprem a função de explicitar finalidades que vão das mais 

imediatas, mais pessoais, até aquelas mais amplas e com funcionalidade institucional. Sobre 

as finalidades, podemos citar o uso da escrita como extensão da nossa memória, como um 

instrumento intermediário entre nós mesmos, quando usada em anotações ou diários, por 

exemplo, e/ou como ponte entre nós e os outros: de outros mais próximos ou outros mais 

distantes. 

Enfatizamos que, ao indagarmos acerca da comunicação verbal como estratégia 

predominante na mediação docente, refletíamos a respeito do que nos fala uma docente 

quando questionamos sobre o que é feito “ora mais, ora menos” para a realização da 

comunicação. No que cita a docente, que “falamos mais do que escrevemos no curso”D6, 

percebemos que a fala durante todo o curso é a principal forma de comunicação utilizada nas 

interações docentes. À escrita, ainda que reconhecida sua importância no processo formativo, 

são reservados espaços pontuais, garantidos no Projeto Pedagógico do Curso ou na legislação 

de estágio. 

Do mesmo modo, nas instâncias e finalidades mencionadas, entendemos que a escrita 

pode ser considerada reprodutora de ideias concebidas, como esclarece outra interlocutora: 

“Essas escritas são cópias com fins em si mesmos”D3; ou pode ganhar um sentido social, por 

meio da produção do singular, cujo atributo em predomínio é “a análise, a reflexão e a 

intervenção dos sujeitos autores”D5. As docentes alegam também que é tímida a orientação da 

produção escrita com funcionalidade social. A esse respeito, uma das entrevistadas assegura: 

“Penso que ainda é pouco o que temos feito para ajudar nesse tipo de escrita no curso”D2. 

                                                 
12  As instâncias pensadas relacionam-se aos diversos ambientes na universidade que fazem uso da escrita, 

principalmente nas atividades de pesquisa, de ensino e de extensão. 
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Cumpre frisar que o fio argumentativo dessa escrita é a pretensão de sistematizar informações 

e convencer pela lógica dos encadeamentos internos adotados para retratar uma realidade.  

Lembramos ao leitor que a compreensão do que seja a mediação docente no processo 

de produção da escrita nas atividades de estágio é a inquietação principal desta reflexão. 

Assim, reforçamos que a mediação docente se constitui como o nexo entre o sujeito que 

aprende e o objeto do processo de aprendizagem. Reforçamos ainda que, a depender do que é 

e para que serve a escrita em desenvolvimento no curso de Pedagogia e no ESO, esta promove 

situações de estudo com interações e com engajamentos dos sujeitos implicados nas 

atividades de aprendizagem. Ressaltamos que a escrita na universidade, especificamente no 

estágio obrigatório, guarda uma peculiaridade por nascer do campo, conjugando elaborações 

teóricas e experiências de um contexto profissional. Diferentemente da linguagem oral, que 

está sujeita a interferências convencionais da língua e do contexto solicitante, a escrita não 

permite certas imprecisões e naturalidades características da oralidade, cuja explicação para 

essa singularidade está na distância física entre o receptor e o emissor e por ela viabilizar a 

relação entre o sujeito e o mundo, organizando o pensamento humano e a comunicação social. 

Com base nesse entendimento, a função de mediadores da escrita vem permeada por 

um conjunto de fatores complexos, cujo percurso passa pelas intencionalidades didáticas e 

pedagógicas, pelo local de trabalho, por experiências teórico-práticas e por posições 

ideológicas até o ponto de chegada, que é a produção escrita, tida pelos sujeitos envolvidos 

como versão final. Aqui as produções são avaliadas pelos docentes e pelos alunos-docentes 

como versões ligadas a propósitos distintos, por isso a reescrita ganha sentido por melhorar a 

qualidade do produto e resgatar a discursividade do autor, propicia a ampliação de sua 

capacidade de elaboração ou reelaboração do discurso em situação concreta.  

Podemos associar o primeiro sentido da produção escrita ou aquele que revela 

atividades burocráticas ao dilema vivido em certas produções universitárias, o dilema do grau 

de neutralidade exigido para elas, principalmente na graduação. Em nosso entendimento, o 

dilema do grau de neutralidade corresponde a uma opção de produção e de orientação da 

produção escrita em que os sujeitos não se assumem no processo da produção por elegerem 

outros para dizer por si. O dilema, nesse contexto, inscreve-se no fato de a neutralidade 

demandar, do sujeito produtor da escrita e do sujeito realizador das mediações pedagógicas, 

um posicionamento na esfera da imparcialidade. Isso significa exigir que os sujeitos se tornem 

ausentes de si, por meio da dissociação dos valores e das valorações tão importantes na 

realização das escolhas, tanto individuais quanto coletivas, que são inerentes às atividades 

formativas.   
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 Assim, no curso de Pedagogia da UFMA, citamos, como exemplo, aquela escrita que 

traz consigo duas exigências, em especial: a primeira exigência é a de que “os relatórios de 

estágios e demais escritas sejam escritos de modo impessoal, eles sejam impessoais”D8; e a 

segunda é a de que as produções, para serem “válidas, devem, a cada ideia, virem associadas a 

pesquisas já realizadas”D1. Nessa direção, a mesma interlocutora relaciona essas exigências 

com certas ações que resguardam o dilema, tendo em vista que “os alunos são incentivados a 

se excluir da sua produção”D1. Compreendemos que tal postura é uma resposta a determinadas 

exigências, no curso ou na universidade, que classificam as produções – dos alunos-docentes 

e/ou dos mediadores da produção – como acadêmicas ou não, em função das ilustrações 

usadas ou dos referenciais legitimadores escolhidos para a ilustração. 

Além do exposto acima, a docente critica o dilema por um fato óbvio: “[...] as 

obrigações da academia, certas regras acadêmicas não permitem que você escreva com a alma 

[...] essa exigência acaba com a poesis”D1. Se relacionarmos o dilema citado com 

determinadas posturas descritas nas falas, podemos inferir que, às vezes, a saída mais óbvia 

para o docente, diante desse dilema, da concepção de formação que legitima e das condições 

em que atua, é se conformar com determinadas exigências e com escritas que se servem da 

repetição do que outros já escreveram, da cópia, às vezes disfarçada por inúmeras citações.  

Concordamos que não existe escrita sem leituras, pois nenhuma produção ou tema 

tratado nesta é radicalmente novo e nenhum produtor ou mediador deve ter a pretensão de 

avançar sem o capital dos conhecimentos adquiridos em determinada área de estudos. O que 

resguardamos aqui é que o produtor e o mediador da escrita não precisam se contentar com a 

leitura de alguns textos, de livros ou com algum achado geral da internet para usar apenas 

como ilustração dos seus escritos nem com alguns referenciais legitimadores na bibliografia. 

Devem, sim, realizar leituras com “curiosidade e apetite, para desenvolver uma troca 

enriquecida com seu próprio trabalho de campo” (KAUFMANN, 2013, p. 66). 

A prática da citação pela citação e de referenciais legitimadores de uma escrita é 

justificada pelo modo como são incentivadas algumas produções na academia. Vejamos o que 

informa esta docente: “Os alunos estão acostumados a descrever sem análise. Para disfarçar, 

escrevem algumas frases e enchem de citações de autores conhecidos deles”D5. A alegação da 

docente, na primeira afirmação, reforça que a produção escrita se vincula a um modo de fazer 

que modela um padrão de hábitos. Essa perspectiva nos faz lembrar o que ressalta Elias 

(1994, p. 95) a esse respeito, que acostumar é propor um “[...] padrão de hábitos ao indivíduo” 

por meio de um argumento social. Considerando a fala da docente, temos um argumento 
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pedagógico cujo propósito é a transformação de comportamentos, via controle social e 

incorporação de exigências e de hábitos pelos sujeitos envolvidos na atividade.                                            

Melo (2011) apresenta outra alternativa interpretativa para a transformação reclamada 

e para a ajuda não satisfatória por parte das docentes. A interpretação vem pelo comentário de 

que, assim como os alunos-docentes, os docentes sofrem interferências e compartilham de 

características semelhantes aos tradicionais gêneros acadêmicos. No processo da escrita, a 

interferência pode ser observada quando o docente espera que na escrita dos relatórios, por 

exemplo, “os alunos-docentes articulem as teorias acadêmicas estudadas no curso com as 

atividades práticas vivenciadas”D5.  

A interpretação das informações relatadas na observação das interlocutoras, 

juntamente com outras informações obtidas do quadro que compõe o perfil destas, permite-

nos deduzir que o fundamento para a argumentação das docentes citadas encontra-se nas 

atividades de pesquisa, de extensão e de ensino que desenvolvem. Consideramos que, 

atualmente, na universidade, além da relação com a escrita no estágio, algumas docentes 

(cinco das entrevistadas) integram grupos, nos quais pesquisam a leitura e a escrita na 

Educação Básica.  

Todavia, destacamos que, além de conhecimentos devidamente ressignificados, as 

entrevistadas lançam mão de conhecimentos acerca de questões específicas do trabalho, de 

especificidades da turma, de capacidades e desejos, de disponibilidade de recursos da 

comunidade inserida no contexto formativo. Os conhecimentos e as ações destacados, implica 

cada vez mais mobilização do saber sobre o objeto de estudo, os sujeitos e suas culturas e 

sobre possibilidades de aprendizagens. 

No que segue, organizamos, em núcleos de sentidos, as relações que desvelamos a 

partir das falas das docentes a respeito da relação entre mediação pedagógica e formação do 

pedagogo. Chegamos assim à ideia de um referencial específico para uma prática que integra 

elementos de referência necessários para a compreensão dessa situação, assim como aqueles 

que podem justificar a identidade da prática no curso de Pedagogia da UFMA.  
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5.2 Ser protagonista no processo 

Ao fazermos a opção pela mediação pedagógica no processo de produção da escrita 

amparada nas interações sociais ou recodificada para ser dispositivo de formação no estágio, 

desejamos que o sujeito na relação com o aprender adote o protagonismo no processo de 

produção de conhecimentos através da mobilização cognitiva e por meio da interlocução com 

o outro e com o mundo, todos mediados pela linguagem verbal, seja oral, seja escrita. 

Percebemos que o protagonismo pode ser definido como um processo que resguarda um lugar 

específico para aluno-docente. Trata-se de um processo em que o aluno-docente torna-se, ao 

mesmo tempo, sujeito e objeto nas mobilizações relacionadas às aprendizagens e no uso da 

escrita em situações variadas. 

Esse processo conjuga, simultaneamente, duas posições: a de sujeito e a de objeto, 

assim, tanto as escritas como as orientações destas apresentam-se como possibilidades de 

reflexão crítica em que a escrita é definida como “dispositivo de investigação e de 

sistematização de conhecimentos teórico-práticos, necessários na formação do pedagogo”D4. 

As possibilidades acenadas em acordo com a definição da escrita dada pela docente pontuam 

como interseção o envolvimento das dimensões teórica e prática na reflexão crítica do e no 

processo formativo. Como podemos observar, essa reflexão combina ações e registros 

resultantes de um pensar e de um agir individual e coletivo sobre momentos que integram a 

formação (reflexão no processo) e sobre o processo, como um todo. 

Antes de empreender a reflexão acerca do sentido da escrita amparada nas interações 

sociais e na perspectiva da reflexão crítica, é útil pontuar relações e estruturantes existentes 

nesse sentido, quer integrados, quer postos em questão aqui. De certo modo, as relações 

confiadas retratam, progressivamente, a oportunidade de assinalar, nas partes que seguem, as 

posturas e funções dos sujeitos implicados no sentido que lhes assinalam como protagonistas 

no processo formativo, especificamente em situações de escrita no estágio. 

5.2.1 A mediação como compromisso de todos os docentes 

Um aspecto pertinente nesta reflexão e que pode ajudar a explicar a escrita no CP e 

nas atividades do ESO diz respeito à proximidade e à regularidade de uso da linguagem oral 

no cotidiano das pessoas implicadas na formação. Percebemos que a proximidade e a 

regularidade de uso da linguagem oral criam certa segurança e confiabilidade para aqueles 

que fazem uso dela, nesse caso, os mediadores das atividades didático-pedagógicas. 

Observamos que o lugar ocupado pela linguagem oral nas atividades, como estratégia 
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recorrente para a realização de reflexões e críticas, acerca de temáticas em ambientes da 

formação, está associado à familiaridade, à segurança, à otimização de tempo e à 

confiabilidade nessa modalidade de uso da língua.  

Um dado curioso a esse respeito é revelado por uma das docentes que criticou a 

prática como recorte didático prioritário: “Eu estou te falando sobre isso aqui, mas eu mesma 

escrevo pouco e solicito dos alunos a produção escrita bem menos, e com a qualidade que 

gostaria”D2. Essa fala contradiz a crítica por partir de um mesmo sujeito, mas, por outro lado, 

denuncia que o fato de se reconhecer e mesmo se pesquisar determinada problemática no 

curso e em outros espaços não significa que as elaborações teóricas realizadas incidam de 

imediato ou diretamente na prática, configurando, nesse caso, um fosso entre o que é 

proferido sobre ela e as atividades de escrita efetivadas no campo da formação do pedagogo 

da UFMA.  

A escrita no CP é percebida como componente transversal e “[...] de responsabilidade 

de todas as áreas de conhecimento do curso”D6, por isso, implicitamente, conforme já 

indicamos, está a ideia de que a sua mediação deve ser compromisso de todos os docentes 

(NEVES, 2006). Entretanto, a ausência de diretrizes no curso e nas resoluções dos estágios, 

para a produção nos relatórios, reforça, negativamente, a tese anterior. Com a ausência dessas 

diretrizes, os docentes efetivam-na no estágio de acordo com as opções, os conhecimentos e 

as experiências que possuem. Essa ocorrência contribui para que os sentidos e as perspectivas 

adotadas pelos sujeitos da produção sejam diversos no curso de Pedagogia. 

Como explicitado acima e constatado na análise do conjunto de disciplinas e 

atividades contempladas no PPC, a organização curricular do CP é desfavorável a uma prática 

regular da escrita no conjunto das atividades didáticas e pedagógicas desenvolvidas nele. A 

organização curricular dispõe de tempos e espaços legitimados para as produções escritas e 

para a intervenção nestas, mas inferiores, se comparados aos destinados a outros conteúdos 

considerados importantes na formação em discussão. Com base nessa análise, perguntamos às 

interlocutoras da pesquisa sobre o lugar da escrita no curso de Pedagogia da UFMA.  

As docentes sustentaram que esse lugar é inferior ao necessário no curso, dada a 

importância da escrita na formação do pedagogo e de qualquer profissional da educação. Uma 

das docentes afirma que “as áreas em que a escrita é um pouco mais assistida são as de 

pesquisa educacional e dos estágios”D6. A participante da pesquisa fez questão de assinalar o 

uso da escrita nas mediações didáticas com a expressão “um pouco mais assistidas”, visto 

que, como ela mesma afirma, “as atividades no curso são mais orais e com raras orientações 

para as sistematizações escritas”D6. 



                                                                                     

 

113

Notamos que, mesmo com o reconhecimento da importância da produção escrita na 

formação do pedagogo e da fragilidade desse componente curricular no curso, torna-se 

perceptível a distância entre o que é pensado (mesmo por quem estuda, pesquisa e ensina) e 

aquilo que é concretizado na docência. Quanto à predominância das atividades orais, em 

detrimento da produção escrita, deduzimos que a predominância de tal prática, de certo modo, 

vincula-se ao uso regular da linguagem oral no cotidiano das docentes e dos alunos-docentes. 

Além disso, lembramos ao leitor que a situação espaçotemporal, adotada no currículo do 

curso e que compromete o desenvolvimento de atividades de escrita, é um modo de fazer que 

prioriza a oralidade para a implementação de discussões e socialização de conhecimentos 

necessários à formação.  

Observamos, todavia, constituir-se como um modus faciendi adotado para contornar a 

situação e deixar mais seguras e confortáveis as discussões e a socialização de conhecimentos 

em momentos distintos do processo formativo. É oportuno, assim, ressaltar que as duas 

linguagens são complementares, porém são diferentes na elaboração e na utilização, 

principalmente ao serem usadas em contextos acadêmico-formativos. Os efeitos e as 

atribuições nas mediações também são diferenciados, haja vista que as intervenções de uma e 

de outra obedecem a recursos e à especificidade de cada uma e objetivam aprendizagens 

distintas, mesmo que tenham como centro a comunicação. Ainda, a escrita não reflete a fala 

individual e de nenhum agrupamento social, assim, por não ser a escrita um espelho da fala, 

ela ocasiona certa autonomia na produção e no domínio como dispositivo no ESO, resultando 

daí um esforço daquele que a produz.  

De nossa parte, preocupa-nos, pois, assinalar que o discurso e a sua reelaboração na 

produção escrita, no ESO, ganham relevância porque, nele, o sentido não existe em si mesmo, 

sendo uma expressão das posições ideológicas postas em jogo no processo socioideológico, 

em que as palavras são produzidas e colocadas nos enunciados componentes dos textos que 

formam um todo coerente. Além disso, a reelaboração dos discursos e a reescrita das 

produções, que se caracterizam como versões, envolvem mediações de docentes cuja razão de 

existência é a formação docente, mais especificamente, a formação do pedagogo. 

O uso da língua como discurso, condição primeira para que se faça uso social da 

escrita, com fins na formação docente, exige que os alunos-docentes e docentes, na condição 

de agentes de letramento, conheçam e mobilizem saberes, leituras, textos, representações, 

estratégias de uso da escrita que viabilizarão, de fato, a inserção nas práticas sociais. Assim, 

tal uso, ao ser focalizado para o local de trabalho, exige a percepção de diferentes variáveis e 

a mobilização de conhecimentos distintos (KLEIMAN, 2006).  
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Tal afirmação significa que, além de conhecimentos das áreas e de ambientes, 

devidamente ressignificados, precisa ser considerada a compreensão sobre questões 

específicas do trabalho e das turmas envolvidas nas mediações pedagógicas. Entendemos que 

essa consideração é condição para que o protagonismo no processo da produção, no curso de 

Pedagogia da UFMA, aconteça. A respeito dos ambientes implicados na formação, é 

pertinente salientar como constituintes e importantes na sua dinâmica as capacidades e 

desejos dos sujeitos e a disponibilidade de recursos diversos inseridos no contexto formativo. 

Percebemos que os aspectos explicitados, se devidamente considerados, convergem 

progressivamente para a ampliação de aprendizagens inerentes e necessárias à formação desse 

pedagogo. 

Assim, observamos que, no processo de elaboração escrita, a relação entre o conteúdo 

sistematizado – conhecimento científico, formal, abstrato – e o conteúdo da prática social da 

escola e da academia viabiliza conhecer e pensar acerca do processo formativo e das ações 

coerentes com as demandas postas pelo local de trabalho e pela formação. Além disso, há um 

enriquecimento das dimensões teóricas e práticas através do movimento prática-teoria-prática 

(PICONEZ, 2010). Essa assertiva nos leva a entender que, para encontrar os sentidos 

imbricados no ato da escrita como compromisso de todas as áreas, devemos atentar para as 

relações estabelecidas em tempos e contextos diversos. As relações conjugam um misto de 

significações que extrapolam o campo individual, subjetivo, do ser docente e do ser aluno-

docente, pois, em parte, representam um conjunto de posturas submersas em imagens 

coletivas, tanto de si-mesmos como de outros que neles habitam.  

Nesse contexto, a produção e a mediação em processos formativos pressupõem 

algumas garantias didáticas para facilitar sua realização. A apresentação de modelos de 

escritas desejadas ou requeridas ao aluno-docente é uma das garantias e configura-se como 

“ser e ter um bom modelo para os alunos”D1. Outras condições relacionam-se à composição 

da escrita, como, por exemplo, definir em conjunto o que escrever, delimitando o gênero, o 

destinatário e a função comunicativa - o tipo e a finalidade da escrita-, deixando claro que as 

condições didáticas têm como aliadas efetivas as intervenções dos mediadores do processo.  

Resumidamente, podemos afirmar que a fala e a escrita demandam conhecimentos e 

ações diferentes, assim, uma vez que são requisitadas no curso, a elas devem ser reservados 

espaços e tempos suficientes e adequados para evitar, dessa forma, prejuízos para as situações 

de aprendizagens que as pressupõem como reflexivas e críticas. 
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5.2.2 Mediação – Formação: o centro da escrita 

Ao ser indagada sobre a sua relação com a escrita, uma docente enfatiza: “Não só a 

minha, mas nossa relação com a escrita no curso se dá em tempos e contextos diferentes [...], 

ela é uma expressão das nossas concepções, vivências e experiências dentro e fora da 

universidade”D1. O cenário da mediação-formação, “local onde estreitamos a relação entre o 

que é conceitual e o campo profissional, o concreto”D5, assim como o lugar onde “temos que 

saber intervir, que temos que mobilizar conhecimentos e criar situações de aprendizagens”D2, 

englobam tipos e modalidades organizativas da escrita e do trabalho, tanto de análise quanto 

de orientação, prioritariamente, no ESO.  

Qualificamos esse cenário de mediação-formação porque a atividade didático-

pedagógica: 

 Contribui para a formação do pedagogo no plano das atividades reflexivas e 
interpretativas; 

 Reserva, no percurso da formação dele, momentos para indagações retroativas e 
prospectivas sobre seus projetos de vida;  

 Inclui as demandas para a formação em percurso; 

 Engloba a certeza de que, bem antes de ser um profissional, o pedagogo e demais 
licenciados são pessoas com histórias e interações diversas.  

O cenário disposto nos leva à compreensão de que o processo de formação implica um 

processo de conhecimento sobre o qual os sujeitos implicados constroem uma escrita de si, 

dos outros e do mundo, com base em etapas e espaços diversos, com alternância de 

modalidades e tipos. O parâmetro no qual se assenta é que o binômio eu-nós é indissociável e 

que a formação é produtiva quando os envolvidos abrigam na dinâmica a singularidade, bem 

como as interações e transações oferecidas pelo coletivo.   

A mobilização de situações de aprendizagem que envolvem a escrita no ESO do curso 

de Pedagogia da UFMA desencadeia um processo dialético de identificação e de 

diferenciação que vai alimentar a investigação no processo formativo e a necessidade de 

saber-conhecer o próprio percurso e o percurso de outros. Esse processo dialético 

desencadeado na formação cria possibilidades de identificação e diferenciação, de 

autoconhecimento e de conhecimento dos outros externos a si, englobando o singular e o 

plural em uma complexa e multidimensional relação no processo formativo.  

Em nosso entendimento, essa relação multidimensional parte de um esquema 

organizador do pensamento que permite compreender as situações que envolvem a escrita 

como dispositivos de ensino-aprendizagem, as quais são realizadas por docentes e alunos-



                                                                                     

 

116

docentes de modo interdependente e intencional. Ao ser indagada sobre as atribuições de 

ambos no processo de produção da escrita no ESO, uma docente esclarece que essas “[...] 

narrativas vão dizer, vão fazer a relação entre a teoria e a práticaD1”. Outra caracteriza essa 

escrita como “ousada, elucidativa e que materializa a identidade do processo”D2.  

Finalmente, há quem sumarize a realização, afirmando que a escrita no processo do 

estágio é uma “atividade essencial para a organização das ideias, para sistematização e 

desenvolvimento da capacidade de argumentação”D5. A mesma docente acrescenta ao 

argumento o que seria o papel do mediador nessa relação: “ao mediador cabe fazer a 

articulação do discente com todas as atividades de ensino e aprendizagem que acontece na 

academia e no campo de estágio”D5. 

As definições das docentes especificam que as situações de escrita no estágio resultam 

de atividades planejadas por elas, que, combinadas com intervenções pedagógicas realizadas 

nas atividades, incidem nas aprendizagens pretendidas pelos sujeitos envolvidos na dinâmica 

da formação do pedagogo. Na mesma direção, as docentes destacam o caráter formativo 

resultante das articulações realizadas por elas e pelos alunos-docentes, no campo de estágio e 

na academia. Dessas relações, como bem informam, são geradas possibilidades de 

argumentações, de sistematizações e de materialização da identidade de cada situação de 

aprendizagem e do processo formativo como um todo. 

O processo dialético da formação do pedagogo, que envolve situações de 

aprendizagem e os sentidos da escrita, aproxima múltiplas relações em que a escrita é um 

meio ou um organizador de meios para desenvolver interações, as quais demandam a 

mobilização da linguagem verbal. Decerto, esse processo, por ser dialético, traz para a 

discussão algumas dimensões que constituem as relações, através de pares complementares, 

tais como: a relação ensino-aprendizagem, ensino-pesquisa, teoria-prática, conteúdo-forma e a 

relação docente-aluno (SCARPATTO, 2004).  

As relações mencionadas agregam especificidades e aspectos comuns por serem 

interdependentes e intencionais, sendo assim consideradas porque estão na composição da 

educação formal e na organização de um currículo com vistas à formação profissional. Das 

relações indicadas, surgem também alguns pressupostos fundamentais na realização da 

mediação das atividades em processo. Eis as relações referidas. 
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5.2.2.1 A relação ensino-aprendizagem 

A relação ensino-aprendizagem, por guardar intencionalidades, requer organização, 

diálogo e compromissos acordados entre seus agentes. “Perguntas como: o que e como 

produzir a escrita? O que o aluno precisa saber e fazer? estas são questões inerentes à 

relação”D4, pois, nos limites e possibilidades do processo, favorecem a coerência entre os 

elementos didáticos que compõem as situações de ensino-aprendizagem, a coerência entre o 

que é feito e aquilo que se espera da relação para que se efetivem determinadas 

aprendizagens. O que destacamos para a relação induz a atenção dos sujeitos implicados, em 

momentos da escrita, para as intervenções possíveis e necessárias às transformações 

socioindividuais, correspondentes ao planejado ou gerado nos espaços formativos em curso.    

Conferir as posições dos sujeitos da pesquisa em relação ao currículo do curso, às 

interações na produção escrita no ESO e à percepção que têm de si frente a seus pares no 

curso e nos departamentos, trouxe-nos a compreensão de como a experiência tem viabilizado 

o exercício da docência com critérios didático-pedagógicos mais definidos.  

 A experiência acenada e favorável à escrita, a qual funciona como dispositivo na 

formação do pedagogo, compreende a experiência de vida e a experiência com o campo de 

trabalho – a docência tanto na Educação Básica como no Ensino Superior –, principalmente 

em projetos nos quais a produção escrita apresenta uma tônica maior. Ela (a experiência) é 

legitimadora de posturas docentes na medida em que a formação implica lidar com situações-

problemas para as quais as docentes devem ir ao encontro de soluções favoráveis a maiores e 

melhores aprendizagens requeridas na formação de alunos-docentes com os quais interage.   

Os sentidos de serem mediadores no estágio, no CP, tomam suporte e fundamento – 

segundo o que declaram as interlocutoras – na maturidade acadêmica que adquirem pela 

experiência com os campos da formação do pedagogo. Reconhecem, porém, as docentes que, 

na formação acadêmica inicial, a base curricular é insuficiente. É o que explica uma 

interlocutora ao ser questionada a respeito das atribuições docentes na produção escrita no 

estágio: “Para orientar a escrita nos estágios, conto com minha experiência no projeto que 

desenvolvo na escola há alguns anos, em parceria com as alunas do curso”D1. Outra docente 

complementa a assertiva, dizendo: “Na nossa graduação, olha que fiz o curso aqui, pouco 

somos ensinados a escrever, escrevemos como sabemos. Escrevi pouco, só me dei conta da 

dimensão no mestrado e como professora daqui”D4.  

O segundo relato expõe a necessidade de acompanhamento, na graduação, para que os 

alunos-docentes façam uso da escrita como componente curricular que guarda especificidades 
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e requer tratamentos didáticos distintos para ser reconhecido como um elemento de reflexão e 

crítica no processo formativo do pedagogo. Explicita ainda que esse tratamento e essa 

especificidade da escrita não aparecem na época em que era aluna-docente do CP, mas, no 

momento em que se vincula à pesquisa, no mestrado.  

A última declaração, do segundo relato, vem acompanhada de duas suposições sujeitas 

às interpretações: a primeira é a de que são incipientes no curso os momentos que envolvem 

atividades de pesquisa e a segunda é a de que a escrita não deve, na perspectiva de promover 

na formação a reflexão crítica, ser apenas um componente transversal nas áreas de 

conhecimentos selecionadas nas ementas do curso; sua primazia e eficácia são alcançadas 

quando há a integração entre ensino e pesquisa. Se considerada a fala da docente D1, que dá 

destaque para a experiência com projetos, acrescentaríamos mais uma dimensão a essa 

integração, a extensão universitária.  

Relacionando os argumentos aos sujeitos das falas, basicamente, identificamos que a 

história de formação e o espaço de atuação desses sujeitos são peças-chaves para a 

compreensão de seus discursos. As docentes que falam compõem o quadro de docentes do 

DEI, departamento responsável pelas áreas que discutem as práticas e as didáticas no curso de 

Pedagogia. Nesse departamento, o ensino com pesquisa é um procedimento requerido que 

deve fazer parte das ações pedagógicas e do aluno, no processo ensino-aprendizagem. Carlini 

(2004, p. 48) esclarece que tal procedimento “[...] é uma atividade de ensino que demanda 

tempo e dedicação dos envolvidos [...], requer orientação direta do professor [...] e uma 

atitude reflexiva”.  

Apreendemos que a integração acenada, ou a defesa do ensino com pesquisa, é um 

procedimento didático e pedagógico próprio das áreas que discutem as mediações didáticas 

que exigem um fazer provocador e desencadeador da ação do aluno-docente, no sentido 

crítico e reflexivo. Os sentidos de serem docentes que realizam atividades no estágio e, 

especificamente, de produção escrita, como podemos observar, têm relação direta com as 

experiências vivenciadas por elas, como estudantes ou como profissionais, fato também já 

constatado quando da inclusão das docentes nas atividades de ESO no curso em pauta.  

As interações que realizam – registros oriundos das falas – têm relação com os outros 

externos a si, com a forma como se veem profissionalmente e como se sentem diante das 

possibilidades e dificuldades existentes nos ambientes da formação e atuação desses 

pedagogos em exercício. 
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5.2.2.2 A relação ensino-pesquisa 

“O pedagogo não é o cientista da educação?”D7. Sustentar tal ponto com uma pergunta 

significa que a docente pretende explicitar a existência de possíveis contradições entre 

discursos e determinadas práticas e atribuições desse profissional, quando evidenciadas a 

necessidade e, até mesmo, a legitimidade da relação entre o ensino e a pesquisa. Com o 

questionamento, a entrevistada pretende que seja produzido um juízo segundo uma reflexão 

dos sujeitos implicados na interlocução. Percebemos que essa abordagem configura-se como 

um procedimento pedagógico, pois, pelo questionamento,  pela não apresentação de resposta 

direta por ela, a docente induz os sujeitos da relação a tomarem consciência e encontrarem 

respostas em si e nas experiências que envolvem a formação no estágio. Essas respostas são 

necessárias para a formulação de conceitos e para a compreensão do real e do possível na 

relação ensino-pesquisa-formação. 

Na relação entre ensino e pesquisa, o desafio é fazer com que as situações que 

envolvem a escrita sejam espaços de reflexão rigorosa e sistemática, no conjunto estruturante 

da situação de escrita, na tentativa de identificação e de análise de processos desencadeados, 

assim como para o acompanhamento e a avaliação das atividades desenvolvidas, com seus 

avanços e dificuldades. Sobre a presença da relação entre o ensino e a pesquisa na escrita no 

ESO, uma docente avaliza a existência e afirma que nela é possível que docentes e alunos-

docentes “[...] reflitam sobre os problemas desse campo”D7. Neste entendimento, o estágio é 

caracterizado como um lócus que gera a “possibilidade de realizar pesquisa por investigar um 

espaço privilegiado para a formação do pedagogo (escola); é uma [...] possibilidade de 

aprender a ensinar, aprender a investigar”D6.  

A respeito da presença da relação entre o ensinar e o pesquisar, as falas das docentes 

confirmam que, no contexto do estágio supervisionado da UFMA, designadamente nos 

momentos da realização da escrita, essa relação abrange possibilidades de reflexão sobre o 

estágio como dispositivo de formação do pedagogo. De tal modo, como a intervenção dessa 

formação pelo estágio acontece na escola, os conhecimentos mobilizados pelas docentes na 

mobilização da escrita envolvem o aprender a ensinar e o aprender a investigar de modo 

interativo e crítico.  

Segundo a mesma docente que fez o questionamento, na relação, “a função do 

professor é sinalizar os caminhos a seguir, analisar cientificamente [...], por isso a construção 

dos instrumentos. A função do aluno é de ser pesquisador, por isso a coleta, análise e síntese, 

no relatório”D7. Como pode ser observado, na relação ensino-pesquisa, docentes e alunos-
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docentes se assumem como protagonistas que constroem, desconstroem e reconstroem 

conhecimentos, com o princípio fecundo da relação ação-reflexão-ação. Por outro lado, a 

ação-reflexão-ação também é uma via de acesso à investigação a partir do campo e do 

encontro de soluções para a superação de problemáticas identificadas, em que as atribuições 

dos sujeitos se complementam, porém, especificam-se também. 

No atual PPC do curso de Pedagogia da UFMA, a relação descrita é associada a um 

currículo que possibilita maior amplitude no atendimento de interesses e de necessidades 

profissionais, criando oportunidades de opção por estudos de aprofundamento em áreas 

específicas de atuação pedagógica, permitindo o enriquecimento e a ampliação de temáticas 

que irão complementar a formação. Desse modo, alguns princípios são adotados nos 

fundamentos teóricos e metodológicos do currículo desse curso, por exemplo, a incorporação 

da pesquisa como princípio de formação e de intervenção na prática pedagógica. Na proposta, 

a formação do pedagogo integra o processo de investigação e pesquisa para desenvolver uma 

atitude de contínua análise dos problemas da realidade educacional e escolar. 

5.2.2.3 Relações: Teoria-Prática/Conteúdo-Forma 

Questionando sobre a relação com a escrita no processo do estágio supervisionado, 

percebemos que o conhecimento teórico e prático a respeito da área de formação e a 

experiência profissional são enfatizados pelas docentes entrevistadas como condição primeira 

para a atuação no curso. Uma docente, por exemplo, inicia a fala da seguinte forma, para 

responder ao questionamento anterior, o de como se relaciona com a escrita no estágio. 

Relata: “para o desenvolvimento de atividades no curso de Pedagogia, em todos os 

momentos, o professor tem que mobilizar diferentes saberes e que são necessários ao 

exercício da profissão”D1. 

Na sequência, indagamos a mesma docente sobre o porquê da mobilização de tais 

saberes, obtendo como resposta que “[...] a formação docente dá o apoio teórico necessário 

para a ação e a experiência do campo de trabalho, possibilita organizar estratégias para agir 

em situação, tanto teórica como prática”D1. Essa fala deixa claro que, para o exercício da 

docência, não basta apenas o conhecimento teórico. A experiência com o campo profissional 

proporcionada, principalmente, por diferentes atividades teórico-práticas enriquece o fazer 

pedagógico, resultando em uma profícua e oportuna relação entre conhecimento teórico e 

prática profissional. 

Na relação teoria-prática, a escrita no ESO é favorável à ampliação do universo de 

conhecimentos de autores e de mediadores, por unir a realidade do estágio – uma realidade 
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profissional – às teorias discutidas em todos os momentos da formação do pedagogo. Ao 

escreverem a respeito da realidade em que acontecem os estágios, os sujeitos envolvidos na 

realidade da formação “têm a oportunidade de refletir, teoricamente, sobre as experiências 

concretas que fazem parte da ação do profissional docente”D4. 

De fato, a relação entre teoria e prática pode ser ligada à relação conteúdo-forma, 

sendo esta considerada por Saviani (2009) como um grande dilema na formação docente por 

não haver harmonia; pelo contrário, historicamente, há uma dicotomia na relação que envolve 

a competência na área específica e a competência na área pedagógica. Essa relação é “[...] 

exatamente essa a situação da formação de professores diante do confronto entre os dois 

modelos: aquele centrado nos conteúdos culturais-cognitivos e aquele referido ao aspecto 

pedagógico-didático” (SAVIANI, 2009, p. 151). 

Em outra obra, Saviani (2008) comenta a relação conteúdo-forma no curso de 

Pedagogia e assegura que o movimento pró-reformulação dos cursos de Pedagogia e demais 

licenciaturas, desde os anos 1980, apontou saídas igualmente problemáticas por manter, de 

certo modo, o dilema: dissociação entre a forma e o conteúdo. O objeto de desejo, contrário 

ao dilema anunciado por Saviani (2008, 2009), está na promessa de uma relação indissociável 

entre o conteúdo e a forma. 

A relação conteúdo-forma, associada à relação teoria-prática, é observada nas falas das 

interlocutoras ao se perguntar sobre a produção escrita no ESO, no curso de Pedagogia da 

UFMA. Na resposta, uma docente une a relação a uma modalidade de escrita no curso: “A 

escrita, como processo formativo, é uma elaboração pautada na relação teoria e prática”D4. A 

mesma relação é especificada na formação do pedagogo como “um momento da formação em 

que nós estreitamos a relação entre o conteúdo conceitual e a prática profissional”D5. 

Finalmente, a interação é indicada e ampliada quando questionamos as docentes sobre como 

percebiam a relação entre a escola e a universidade nos momentos dos estágios. Uma docente 

responde que “devem estar imbricadas. Tanto na escola como na universidade deve haver a 

indissociabilidade entre teoria e prática”D8.  

Segundo o projeto pedagógico, essa relação acontece no momento da aproximação do 

aluno com o campo de trabalho, prevista desde o início do curso. Há unidade entre o que cita 

o projeto e as falas das docentes. A intenção da aproximação citada é favorecer uma interação 

reflexiva e crítica entre teoria e prática. No subeixo do projeto, que trata das práticas 

educativas integradoras, dentre elas, os estágios supervisionados, identificamos a relação 

como princípio que cria espaços para “[...] a integração horizontal e vertical dos conteúdos 

curriculares” (UFMA, 2010, p. 20).  
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Embora os conteúdos sejam o centro da relação pedagógica e tenham lugar de 

destaque na formação, seu domínio e seu aprofundamento possuem íntima ligação com sua 

organização. Essa organização nos remete ao fato de que todo conteúdo recortado para 

integrar o currículo da formação, segundo a perspectiva histórico-crítica, é uma expressão de 

necessidades sociais historicamente situadas (GASPARIN, 2003). A exigência de 

conhecimentos amplos e verticalizados dá-se em função do que é esperado do mediador 

fundamentado em uma didática para a pedagogia histórico-crítica (GASPARIN, 2003). Isso 

implica viabilizar o ensino e promover a aprendizagem pela criação e variação de situações, 

de modo que, ao realizarem as mediações pedagógicas, os produtores ponham em jogo tudo o 

que sabem e pensam sobre o conteúdo em torno do qual foram organizadas as situações de 

aprendizagem.  

Nesta pesquisa, prendemo-nos à produção escrita, entendendo-a como prática que 

engloba conteúdo complexo, desdobrado em conceitos, fatos, atitudes, intencionalidades, 

contextos e destinatários variados. Nessa direção, a mediação pedagógica nessa produção 

pressupõe habilidades profissionais e um conhecimento aprofundado e amplo desse conteúdo, 

de modo que nas atividades propostas os alunos-docentes tenham problemas a resolver e 

decisões a tomar, em função do que se propõem a produzir. Além disso, faz-se necessário que 

tenham desafios difíceis, porém, possíveis de realização. Portanto, na organização pedagógica 

e no desenvolvimento das atividades de produção escrita, a circulação de informação, o 

intercâmbio e a interação entre autores e mediadores é indispensável para atender às 

demandas e aos sujeitos implicados no processo. 

5.2.2.4 A relação entre Docente e Aluno-Docente 

Em qualquer situação, a relação entre docente e aluno-docente põe ambos como 

sujeitos ativos, concretos, como a síntese de múltiplas relações. A relação pedagógica 

decorrente é atravessada por intencionalidades, em parte planejadas e objetivadas por desejos 

e necessidades daqueles que vivenciam essa relação. Os docentes e alunos-docentes se 

reconhecem e firmam parcerias, identificam-se e se diferenciam nas relações vinculadas 

durante o processo formativo, caracterizando cada componente da relação como o social em 

ato. Sobre esse aspecto, uma docente explica que “[...] um caminho pode tornar-se um bom 

modelo de escrita para os alunos, através das produções que realizam e apresentam”D1. 

A interpretação da sequência de argumentos reminiscentes nos faz compreender que 

ser um modelo para o aluno implica ultrapassar os limites das correções das produções para 

classificá-las e atribuir notas finais. Como bem sugere a docente, as produções realizadas e 
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apresentadas aos alunos-docentes são versões passíveis de modificações. São, por esse 

motivo, qualificadas como uma forma didática de um parceiro mais experiente que vai “trazer 

um estilo, um modo de fazer seu para que os alunos aprendam com ele ou a partir dele”D1. 

Isso denota que o mediador, na condição de profissional e articulador da ação educativa, reduz 

ou exclui a distância entre aquele que aprende e o objeto em aprendizagem, desencadeando 

um exercício, cuja base são o diálogo e a necessária horizontalidade na relação.  

Das relações recortadas, alguns aspectos foram evidenciados na produção da escrita e 

demais situações formativas sugeridas.  

 A formação docente e seus elementos constitutivos são indissociáveis: trata-se da 

indissociabilidade entre competência na área de conhecimento específico e 

competência na área pedagógica (MASETTO, 2003);  

 O planejamento e a organização das situações de aprendizagem com respectivos 

conhecimentos e a definição de seus estruturantes. Nesse ponto, destaca-se a 

necessária mobilização de: a) conhecimentos sobre os sujeitos da aprendizagem; b) 

contextos envolvidos; c) objeto de conhecimento, ou conhecimento da área 

específica; e d) elementos do currículo, para definição dos objetivos para cada 

situação, seleção de conteúdos de ensino, elaboração de atividades e 

disponibilização de recursos necessários para a realização das atividades 

escolhidas;  

 Os sujeitos implicados nas situações de escrita avaliam e comentam aspectos 

relevantes, com destaque para possíveis ampliações das aprendizagens 

concretizadas e para as propostas de superação das dificuldades existentes. 

Fica evidente, na abordagem, que a escrita em ato na formação do pedagogo pressupõe 

reflexão e crítica. De tal modo, esse atributo aparece como principal se a intenção for superar 

dificuldades no percurso formativo e se vier como forma de ampliação de aprendizagens 

concretizadas. Diante desse contexto, o cenário apresentado como de mediação-formação 

inscreve-se no centro da produção de uma escrita que abre espaços para indagações 

retroativas e prospectivas com considerações para os elementos integradores da formação em 

discussão.  

Uma docente explica como se dá a relação entre sua atividade profissional atual e a 

experiência em outras instâncias e dimensões: “Essas experiências me dão certa segurança 

para agir e para orientar atividades dos alunos pelo contato com diferentes situações no campo 

real”D2. As instâncias e as dimensões a que se reporta estão conectadas a funções exercidas, 
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ora como docente, ora como coordenadora de curso, ora como coordenadora ou mediadora 

nos estágios e das demais especificidades, cargos e funções que influenciam nas atuações 

específicas do processo formativo do ESO.  

O contato com outros espaços formativos e com atividades teóricas e práticas, como as 

que acontecem no campo do estágio, como podemos ver, aproxima realidades distintas, que 

demandam dos sujeitos conhecimento, criatividade e respostas para situações em contexto 

real. Observamos, portanto, que a experiência profissional auxilia no desenvolvimento de 

saberes necessários à ação formativa no estágio e na produção escrita, pois essas experiências, 

em conjunto com outros saberes, possibilitam que, individualmente, as docentes exerçam a 

contento o que demanda a profissão do pedagogo. 

Diante do exposto, as teorias da ação são fortalecidas na medida em que se tornam 

marcantes o confronto entre teoria e prática e o reconhecimento dos fenômenos pela análise e 

à luz das teorias conhecidas. Desse confronto, dessa análise e pela leitura pontuada, é que os 

sujeitos em exercício desenvolvem novas teorias da ação, as quais são elaboradas por meio 

das transposições de situações e de funções para as atividades de ESO com produção escrita, 

constituindo-se como experiências viabilizadoras de aprendizagens necessárias e 

recomendadas por esse ambiente formativo. 

Sabemos que o saber da experiência é apenas um saber na composição dos saberes que 

acompanham o exercício da docência. Aceitamos também que a tentativa de definir saberes 

necessários a esse exercício não é tarefa simples, em virtude da crescente literatura organizada 

atualmente e da banalização da compreensão desse conceito. Mesmo reconhecendo que há 

outras possibilidades de classificação e de diferenças no que explicam os autores, 

compreendemos que a convergência é, na identificação dos saberes, o melhor modo de 

retratar as dimensões elaboradas pelos docentes sobre e para seu fazer pedagógico. 

As relações estabelecidas na produção escrita no estágio exigem sempre 

conhecimentos diversos e uma parcela de improvisação para que consigam adaptar-se a 

situações específicas e novas que exigem dos implicados nos atos reflexão-crítica, para que 

possam, além de compreender, definir e organizar objetivamente o que pretendem, assim 

como decidir que meios devem ser utilizados para tal realização. Ao observarmos esse fato, 

recorremos ao que Tardif e Raymond (2000, p. 3) chamam de “pluralidade epistemológica” 

do saber docente, na medida em que os saberes docentes são “mobilizados e empregados na 

prática cotidiana, saberes esses que dela se originam, de uma maneira ou de outra, e que 

servem para resolver os problemas dos docentes em exercício e para dar sentido às situações 

de trabalho que lhes são próprias” (TARDIF; RAYMOND, 2000, p. 3).  
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Com base no que relatam as docentes, pudemos encontrar algumas demandas postas 

para a escrita na universidade atualmente e, também, posicionamentos para atendê-las, ou 

aquilo que as docentes têm realizado no curso. Quando questionadas sobre as atribuições 

docentes e discentes na produção escrita e que características possui essa escrita, as 

entrevistadas alegam que “[...] o docente tem o dever de valorizar o trabalho escrito, deve 

respeitar as normas acadêmicas [...] aqui nós temos regras, o aluno tem que observar [...] há 

uma fragilidade nessa orientação”D5. Completa o sentido outra fala: “Todas as vírgulas da 

gramática corrijo, até o que ele pensou em pensar”D7. Contraditoriamente, em seguida faz 

uma crítica dizendo: “O modelo de formação que está sendo dada aqui na UFMA? A escrita 

não é minha expressão, é resultado do que eu quero que ele diga”D7. Essa docente encerra a 

fala do seguinte modo: “Como Bourdieu, em ofício de sociólogo, diz: o texto carrega as 

marcas do seu autor”.  

Como podemos observar nas falas, as atribuições não são tão claras ou, pelo menos, 

não se coadunam com a concepção da escrita que pretenda uma formação na perspectiva da 

formação humana. Existem variadas e complexas confusões a respeito de como fazer, de 

como agir e dos saberes necessários à orientação da escrita no processo do estágio. A 

fragilidade e a confusão são explicitadas quando, na ausência de autoria, elegem autores para 

justificar seu fazer, seu dizer. Seguindo a linha de raciocínio, citamos outra afirmação acerca 

dessa escrita: “É uma forma de avaliar. A escrita perpassa por todas as atividades nas salas de 

aula sem esquecer de ensinar sobre a estrutura dos textos. Como Vygotsky diz: tem que gerar 

necessidade”D2. 

A referência feita pelas docentes a Bourdieu e a Vygotsky faz-nos lembrar de uma 

explicação de Elias sobre a necessidade de argumentos de autoridade utilizados por alguém ou 

por uma categoria quando se acha inexperiente ou quando se sente inferiorizada no que 

concerne a uma determinada área de conhecimento: “[...] muitos sociólogos que, em relação 

às suas disciplinas, são novatos e têm, portanto, menor autoridade no mundo acadêmico, têm 

tentado como os novatos quase sempre fazem, seguir os ditames filosóficos autorizados” 

(ELIAS, 1998, p. 29). 

 Ao citarem os autores, as docentes sentem-se mais autorizadas por justificarem uma 

prática em referenciais academicamente reconhecidos. Uma docente admite que “há uma 

fragilidade nessa orientação”D5, mas, simultaneamente, entra em contradição quando, na 

mesma fala, de modo sutil, deixa claro que reproduz a prática existente. A constatação 

aparece ao afirmar, na mesma frase, que ao aluno-docente cabe “observar as regras”D5 

existentes na academia para que sua escrita seja qualificada. Por essa via, lembramos que, se a 
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atribuição do aluno na atividade pedagógica é apenas observar, ao docente cabe o papel de 

detentor do conhecimento. 

Destacamos que as falas das interlocutoras revelam intervenções didáticas que 

compartilham a ideia de uma escrita resultante de uma prática associada a atividades de treino 

e de reprodução pela reprodução. Desse modo, o que é e para que serve a produção escrita 

revelam-se um enunciado questionador para se discutir a mediação docente no processo de 

produção dessa escrita.  

A reflexão é pertinente e configura-se como uma sugestão para a mudança de postura 

docente, de modo que a atenção sobre o produto seja deslocada para o processo, para que se 

conheça e acompanhe as etapas da produção, reconhecendo-as como versões. Explicando 

melhor, em situações de aprendizagem que envolvem a produção escrita, as distorções 

tornam-se menos importantes e cedem lugar para o percurso e para as condições de produção 

daquele que realiza as atividades.  

Percebemos que as práticas que valorizam a reprodução pela reprodução 

comprometem a produção do novo e a expressão da singularidade do sujeito que aprende e 

que ensina. Uma vez privilegiada essa prática docente, a que incita a escrita destituída de 

conexões teórico-práticas, oportunamente advertimos que a consequência natural é o 

desinteresse dos alunos-docentes pelas propostas de produção da escrita solicitadas ou 

impostas, nos estágios supervisionados, em especial aquelas que não correspondem aos 

interesses mais imediatos: notas e aprovações parciais e finais.  

Para essa atitude de formador, Almeida (2009, 2011) descreve algumas consequências 

para a escrita, pois: 

 Contém um uso desgastado das palavras que acoberta um silêncio da potencialidade 

criativa das novas gerações, como se fosse uma espécie de “interrompimento” da 

escrita, substituindo-a por plágio, paráfrase, citações intermináveis, dando a 

impressão de que se pensa pouco e escreve mal. 

 Retrata um leitor acadêmico inexperiente e ausente da produção escrita dele, 

colocando-o numa posição de escuta que o transforma em mero ouvinte sem 

condições de inferir, fazer analogias com conhecimentos e experiências anteriores, 

apenas reproduz e não se assume pelo questionamento e relações que poderiam ser 

feitas.  

 Deixa sempre um questionamento sobre onde fica o sujeito ou de qual posição ou 

lugar ele pode falar ou escrever.  
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Deduzimos da exposição que daí nasce um hábito na vida do aluno-docente: vincular a 

produção escrita à cópia, à prova, a seminários ou a qualquer trabalho escolar com fim em 

uma avaliação como sinônimo de nota. Somado a essa situação, está a renúncia do que a 

escrita pode representar: uma forma particular de ação intersubjetiva, por reduzi-la a uma 

ação em que o aluno não se reconhece e, por essa razão, não consegue vivenciá-la como ato 

social. De modo sucinto, afirmamos que o comum para esses docentes é valorizar o trabalho 

escrito via respeito às regras acadêmicas e gramaticais e defender como atribuição do aluno-

docente observar e se preocupar com a avaliação do ponto de vista da estrutura do texto.  

Não estamos excluindo do produtor da escrita, nesse caso o aluno-docente, o apoio em 

teóricos estudados; a sugestão, no entanto, é que esse apoio não anule a sua posição 

enunciativa. Não suprimimos, tampouco negamos, a importância das questões da estrutura da 

língua, as normas, as regras gramaticais. Pelo contrário, estas são importantes para a 

elaboração e composição da escrita. O apelo é que as regras, as normas não acobertem “um 

não saber fazer de outro modo” ou não sejam motivos de exclusão de uma escrita, 

recodificada para ser instrumento pedagógico na formação do pedagogo. 

 A opção por não dar exclusividade às regras, mas sim reservar espaços para a posição 

enunciativa, é justificada pela crença no pressuposto de que o “[...] sujeito aprende quando ele 

se envolve ativamente no processo de produção de conhecimentos através da mobilização das 

suas atividades mentais e da interação com o outro, mediada pela linguagem” (ANDRE, 1997, 

p. 21). Isso acontece porque não há como as mediações docentes e as produções da escrita 

prescindirem das vivências e das experiências que os alunos-docentes têm em relação às 

situações de escrita, por razões como algumas que são descritas a seguir por Paixão (2014): 

 O exercício de reflexão crítica possibilita não somente a transformação de modos 

de ação, como também a formalização do saber na relação com as especificidades 

empíricas na academia.  

 O trabalho com a linguagem, na perspectiva da elaboração de um saber disciplinar 

focalizado, portanto, na construção conceitual dos processos formativos e de 

escrita, sem perder de vista, evidentemente, os componentes da experiência dos 

alunos-docentes e os discursos imbricados e que devem revelar seu tipo de escrita 

e seu sentido.  

 O docente deve promover situações de aprendizagem que propiciem a interação, a 

participação e o engajamento deles nas atividades de aprendizagem.  
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Dessa forma, concordamos que o docente deve agir de modo que o aluno-docente, 

produtor do discurso, possa dizer e imprimir características com seus fazeres e dizeres. 

Explicando de outro modo, entre outras significações construídas socialmente sobre a 

atividade docente, está a de mediador entre o conhecimento e o aluno, com vistas à construção 

da autonomia deste. Isso ocorre porque a mediação docente cria possibilidades para que o 

aluno se torne capaz de produzir, pensar, buscar, fazer opções e assumir posições após 

interpretações em situações que requeiram dele escolhas e um juízo de valor. 

No estágio, os docentes, ao escreverem para e com os alunos-docentes, fazem uma 

síntese linguístico-discursiva e também constroem uma realidade simbolicamente, a partir de 

uma reflexão e de um contexto. Além disso, fazem uma interpretação do mundo, o que 

significa, ideologicamente, explicitar uma visão para si e para os outros com os quais se 

relacionam. Desse modo, lançam o desafio de olhar a realidade por determinados ângulos e 

percursos e de inscrever os sujeitos na realidade lida e escrita na formação.  

Tal postura requerida do formador de pedagogos, mais uma vez, coloca-os no centro 

da discussão e da reflexão, na condição tanto de produtores quanto de mediadores pelas 

linguagens, de modo que possam não somente (re)construir seus conhecimentos acerca da 

produção escrita, mas também desenvolver saberes ligados à mobilização desta, 

considerando-a agora na perspectiva do discurso, do uso efetivo em práticas sociais 

influenciadas por diferentes sujeitos e contextos formativos. 
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6 TRAJETÓRIAS CONSTRUÍDAS EM PROCEDIMENTOS MOBILIZADOS 

 [...] o delicado cuidado com que exerces teu ofício e através 
dele me reensinas a vida que antes andava esquecido de ver 
(Mauricio M. Galvão. Pétalas do cio). 

6.1 “É preciso reconfigurar a prática”D7  

Para desvelar processos de mobilização dos docentes na atribuição de sentidos à 

gestão do currículo no processo de escrita no ESO, faz-se necessário localizar essa escrita e 

sua função em contextos nos quais o estágio é desenvolvido, na universidade e nas escolas 

públicas de Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Afinal, o Estágio 

em Gestão de Sistemas Educacionais e Instituição de Ensino Médio, “[...] além das escolas, 

ele acontece em espaços das Secretarias de EducaçãoD3”. As secretarias citadas são a 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e a Secretaria Estadual de Educação (SEDUC), 

com seus respectivos conselhos.  

Neste capítulo, refletimos sobre a orientação da escrita e seus sentidos na formação do 

pedagogo, no contexto do ESO, com o pressuposto norteador de que as relações pedagógicas 

e seus sentidos podem ser identificados nos procedimentos de ensino (SCARPATTO, 2004), 

mobilizados e materializados nas atividades realizadas pelo docente (ZABALZA, 2006). 

Nesse aspecto, compete indagarmos acerca das valorações, estratégias, atitudes, inclinações e 

limitações que conduzem a relação entre a mediação docente e os sentidos conferidos à 

escrita, nas distintas atividades desse componente curricular, no curso de Pedagogia da 

UFMA. Compreendemos que o estágio obrigatório se materializa, em parte, por atividades 

escritas sistematizadas, que funcionam como meios para produzir sentidos em perspectivas e 

contextos diversos. Por esse motivo, a escrita representada em diversas modalidades 

configura-se, no estágio, como meio ou um organizador de meios para desenvolver situações 

de ensino-aprendizagem em diferentes condições da formação do pedagogo. 

Ao escutarmos de uma docente que “[...] é preciso reconfigurar a prática”D7 – logo que 

indagamos sobre a produção da escrita no estágio –, encontramos, nessa fala, pistas sobre a 

existência de, no mínimo, dois sentidos dados à escrita em processo no ESO. Ressaltamos o 

primeiro sentido, ou aquele vinculado ao fato de que há uma prática que, segundo a 

interlocutora, deve ser modificada. De certa forma, apreendemos que as atividades 

decorrentes têm nexo com uma proposta de escrita com restrições para a formação, na 

perspectiva da reflexão crítica e da avaliação formativa. Assim, essa prática se constitui como 
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uma possibilidade de formação profissional voltada, prioritariamente, para as demandas 

operacionais do mercado.  

Nessa perspectiva, a escrita em procedimentos no estágio obrigatório, por sua vez, é 

mais uma exigência formal frente a outras tantas no curso. Além disso, essa abordagem 

fundamenta-se em um modo de perceber o estágio na formação docente como “[...] a prática 

pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão” (LIMA, 2001, p. 67), fato que 

“[...] pode reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria” ou um fazer destituído de um 

pensar. 

A mesma citação docente nos permite explorar um segundo sentido, o qual é indicado 

por um desejo que ele resguarda, de reconfiguração de uma prática em contestação. Estamos 

nos referindo àquela que emprega técnicas sem a devida contextualização. Da nossa parte, 

compreendemos que as vinculações à prática desejada que configura o segundo sentido são 

favoráveis a uma proposta de escrita com funcionalidade social e/ou pedagógica. De tal modo, 

essa escrita no estágio exclui qualquer possibilidade de descrição pela descrição ou de 

reprodução sem análises. Diferencia-se da primeira pelo contínuo processo de investigação, 

análise e crítica dos problemas de ordem intersubjetiva que se apresentam e dificultam 

interações favoráveis a uma formação profissional com qualidade social e pedagógica no 

curso de Pedagogia da UFMA. 

Pela natureza dos sentidos refletidos, os sujeitos implicados na escrita ganham 

destaque, da mesma forma que os posicionamentos destes, no que diz respeito às posturas 

acoitadas para responder às exigências postas pela atual realidade curricular do curso de 

Pedagogia da UFMA. Em relação às posturas para “reconfigurar a prática”, não apenas de 

orientação da escrita, mas também de práticas decorrentes da organização curricular do CP, a 

mesma docente reitera uma prática cujo anseio volta-se para que “[...] cada um encontre as 

saídas para os problemas que são de todos, que é do curso”D7, uma saída já declarada e 

refletida no capítulo quatro, momento em que analisamos aspectos da gestão do currículo do 

CP.  

Tal postura nos remete ao que declara McCowan (2008, p. 47) a respeito da gestão 

democrática e da participação cidadã, nesse caso, confundida com responsabilização 

individual por algo que é do coletivo. Em sua explicação, afirma ser a participação cidadã 

aquela que “[...] está centrada na participação das pessoas, nas discussões e deliberações das 

políticas que as afetam diretamente”. Estamos compreendendo por política as decisões sobre o 

que, como, quando, com quem e para quê, associadas a um fazer a um agir. Isso ocorre 

porque a política, segundo Arendt (2006), baseia-se na pluralidade dos homens e está 
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ancorada na ausência de profundidade e na convivência de diferentes. Essa visão nos permite 

comentar que a política é necessária tanto na vida do indivíduo quanto na vida social. Permite, 

ainda, um destaque: na gestão que envolve processos coletivos, é imperioso que as pessoas 

sejam convocadas para interagir nas deliberações a partir de um coletivo, e não 

individualmente, como é relatado pela docente e requerido, em alguns momentos, na dinâmica 

curricular do curso de Pedagogia da UFMA. 

Saídas emergenciais e individualizadas para a superação de problemas que envolvem o 

coletivo do curso, especificamente aqueles que se constituem como obstáculos para a 

formação, constituíram-se em um enfoque dado quando da análise da gestão do currículo do 

curso de Pedagogia da UFMA. Na ocasião, uma docente declara que os implicados na 

formação tiram “as cartas da manga”D2 para superar os bloqueios e viabilizar o 

desenvolvimento das atividades curriculares, como as dos estágios obrigatórios. Significa que 

os docentes mobilizam conhecimentos e estratégias pessoais ou individuais para superar 

entraves de uma realidade que não para e não pode esperar, pelo caráter de terminalidade 

programada institucionalmente. Em nosso entendimento, trata-se do que Gimeno Sacristán 

(2008) denomina de tempo físico, do estabelecimento e uso do tempo para atender prazos 

programados para as atividades formativas no curso. Assim, o tempo docente, para o autor, 

parte da experiência pessoal e do coletivo, cujo sentido é a regularidade determinada na 

organização curricular para as atividades docentes, no sentido físico, biopsíquico e/ou social. 

As exigências atuais no CP e o vislumbre de retornos pessoais caracterizam as 

mobilizações ou o lançar mão de si mesmo como recurso (CHARLOT, 2000) para agir e 

estruturar a dinâmica do CP e da escrita nos estágios com seus motivos, fins, desejos e 

destinatários. Reconhecer as dimensões do tempo, nesse contexto, é necessário por ser ele um 

parâmetro para a análise, haja vista que cada docente vive em tempos distintos e, 

simultaneamente, uniformes na universidade. Os modos de agir na universidade, nas 

diferentes atividades formativas, resultam do que elegem como prioridade em seu cotidiano. 

Assim, torna-se possível constatar que a escrita no curso exibe diferenças e posturas que 

produzem sentidos para as atividades curriculares comportadas pelo curso, dentre elas as 

atividades de estágio. 

Enfatizamos, também, que a realidade curricular de um curso de formação 

profissional, como o curso de Pedagogia, não é uma composição homogênea, tampouco um 

ambiente para a ação individualizada, mesmo reconhecendo que pode ser espaço para a 

expressão de singularidades e para a manifestação da autonomia docente. Concordamos com 

Barroso (1996), quando assegura que a autonomia docente é uma expressão da unidade social, 
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uma construção social e política manifestada pela interação de diferentes atores. Essa 

afirmação sobre a autonomia docente reforça a importância da ação colegiada em espaços de 

formação na tomada de decisões que envolvem o coletivo e que pretendam a superação de 

desafios13, como os apresentados em falas anteriores. 

Ante a realidade configurada, percebemos que os docentes se mobilizam de modo 

diferenciado e em conformidade com as posições que ocupam no jogo das relações de poder e 

com os fundamentos teórico-práticos estabelecidos ou em processo de construção. Essa 

aproximação pode ser realizada no que relata uma docente: “Cada um se preocupa mesmo é 

com o que dificulta sua rotina e tenta saídas emergenciais, e noutros casos, às duras penas, 

lutamos para manter conquistas”D1. O relato explicita duas reações docentes, dois sentidos 

atribuídos no cotidiano do curso, de modo geral, e nas atividades de estágio, em particular. 

Além disso, as reações e os sentidos justificam também o processo formativo e a 

implementação de posturas em face de um currículo multifacetado e com necessidades de 

reestruturação no quesito espaço-tempo para a concretização do que se propõe: a formação 

com qualidade social.  

Neste relato, notamos uma consequência da exigência institucional ou prescrita na 

dinâmica do currículo: “cada um encontre as saídas para os problemas que são de todos, que é 

do curso”D7. Observamos, ainda, que, mediante as contradições da vivência curricular, os 

implicados na formação filiam-se a saídas diferentes e que se adéquem às exigências pessoais 

e institucionais. Uns preocupam-se com os obstáculos exclusivos da sua rotina e, com isso, 

buscam saídas de emergência; enquanto outros, inconformados com a realidade, 

implementam ações na contramão da burocracia e da prescrição identificada nas falas. Esse 

segmento se propõe a não perder de vista as conquistas da instituição, a história do curso, a 

convivência pelo diálogo e o resgate do trabalho coletivo.   

Na oportunidade, é pertinente enfatizar que, nas mobilizações, sendo elas docentes ou 

não, o poder se abriga nas relações estabelecidas entre sujeitos ou grupos. O poder somente 

pode ser exercido ou manifestado se houver relação, independentemente da posição dos 

envolvidos, seja em simetria, seja em assimetria, pela interdependência funcional dos 

movimentos e pelo processo de interpenetração de ambos os lados (ELIAS, 1990).  

Compreendemos que as distintas mobilizações docentes no CP para a realização de 

ações formativas no estágio, particularmente na escrita dos relatórios e demais modalidades 

permitidas, comportam coerência com princípios e atividades inerentes às relações 

                                                 
13  No capítulo quatro desta tese, explicamos os desafios apresentados nas falas das interlocutoras e como os 

denominamos.  
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estabelecidas no curso e fora dele. Antes disso, as práticas sociais nos mostram que o 

potencial humano, em todas suas manifestações, não teria se desenvolvido no nível em que as 

encontramos sem as coerções que as interdependências nos impõem historicamente. 

Isso acontece porque as experiências do passado criam identidade com as pessoas que 

a compartilham, mas, ao mesmo tempo, geram a diferença em relação às gerações mais atuais, 

cujas experiências já se constituem como históricas (AUGÉ, 1999). Nessa compreensão, o 

sentido atribuído à escrita no ESO e às atividades implementadas decorre da relação entre o 

vivido no passado – as imagens sobre a produção escrita no passado, quando ainda não eram 

docentes – e as experiências mais atuais como docentes do curso de Pedagogia. Assim, o 

entrecruzamento de um conjunto de relações é responsável pelos sentidos das intervenções e 

pelos sentidos da escrita dos relatórios do ESO atribuídos pelos docentes. 

É necessário destacar ainda que as decisões e as estratégias docentes 

empreendidas não são em si mesmas resultados de decisões absolutamente livres e 

individuais, no sentido mais restrito da palavra, tendo em vista que são decisões amarradas ao 

estado de tensão dos fios que unem os diversos indivíduos, caracterizando a parte firme dessa 

relação no curso (ELIAS, 1994) e permitindo a dinâmica do jogo, não como uma disputa 

generalizada, sem intencionalidades e de forma desregulada, mas como uma realização com 

metas, estratégias, confrontos e com vistas a um produto final.  

No mais, existe outro eixo no jogo das relações sociais e pedagógicas que permite a 

variação dos movimentos individuais em todo o processo: é o atributo da elasticidade. Esse 

eixo explica porque agrupamentos humanos que mudam suas relações em constante 

interdependência uns com os outros (ELIAS, 1994), mesmo mantendo uma unidade 

e uma ligação por regras precisas e formalizadas, como as leis e as resoluções 

citadas, não validam a inexistência do diferente e do contingente que define cada 

forma singular dos relacionamentos e das mediações pedagógicas no conjunto. 

Nas atividades formativas, é esse eixo que permite as variações de 

procedimentos docentes no estágio, sendo compatível com o que defende Nóvoa 

(2009, p. 24), ao esclarecer que, “[...] para além das salas de aula, os professores têm de 

adquirir margens mais alargadas de autonomia na gestão da sua própria profissão e uma 

ligação mais forte com os atores educativos”. Com efeito, julgamos ter descoberto – por meio 

do que foi descrito sobre a gestão da profissão – características suscetíveis de serem 

agrupadas em dimensões que existem em coexistência numa mesma situação. As 

características que dimensionam a prática pedagógica referem-se à formação e à atuação ou 
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ao esperado em relação ao desempenho do profissional em contextos formativos, como nesta 

especificidade: o estágio supervisionado obrigatório. 

6.2 A produção da escrita na Universidade 

A escrita na universidade se dá em diversas instâncias, como nas atividades de 

pesquisa, de ensino e de extensão. Essa escrita pode ser compreendida como um instrumento 

com variações tipológicas e com funcionalidades diversas. Ao refletirmos sobre o tema desta 

pesquisa, pontuamos que não se trata de oscilar entre quem escreve e aquele que não escreve 

na universidade, mas de considerar a escrita como um instrumento de comunicação que se 

encontra no contexto acadêmico com intencionalidades e modos de fazer compatíveis com as 

imagens, valores e valorações do seu autor e do seu mediador.  

Pelo recorte para a realização desta pesquisa, e mesmo pela discussão desenvolvida 

em torno dos desafios e das possibilidades da escrita no desenvolvimento do processo 

formativo no ESO, partimos, neste trabalho, da questão central acerca dos sentidos dados 

pelos docentes aos relatos escritos no estágio supervisionado. Neste capítulo, norteamos nossa 

reflexão em dois questionamentos que podem auxiliar na direção de respostas que permitam a 

compreensão das posturas docentes mobilizadas nas diferentes relações constituídas nas 

atividades de estágio que requerem produção escrita. Os questionamentos são: Qual a relação 

dos docentes com a escrita na universidade? Como se configura a escrita nas atividades de 

estágio supervisionado obrigatório? Refletir acerca dessas questões é uma tentativa de 

apreender lugares e modalidades da escrita, no contexto da universidade e nas atividades de 

ESO no curso de Pedagogia da UFMA.  

6.2.1 A produção da escrita docente 

Quando as docentes entrevistadas são questionadas sobre a relação delas com a escrita 

na universidade, uma delas explica que, por não ocupar “o espaço devido14 ou pelo menos 

necessário para melhorar as orientações das atividades docentes nos cursos, na 

universidade”D2, essa relação precisa ser “reconfigurada”D7. Podemos extrair dos discursos 

das docentes que, embora reconheçam a importância da escrita na universidade e nas 

atividades dos estágios obrigatórios do CP da UFMA, notadamente, essa relação não é 

confortável para algumas.  

                                                 
14  Sobre o lugar da escrita nas mediações docentes, no estágio obrigatório e demais atividades no curso de 

Pedagogia da UFMA, abordamos no capítulo cinco desta tese. Oportunamente, uma docente afirma ser a 
comunicação verbal a estratégia predominante. 
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Acreditamos que o desconforto das docentes dá-se por defenderem que a produção 

escrita no curso precisa ser acompanhada de benefícios como “a sistematização de 

informações e a realização de reflexões sobre e na ação formativa”D3 no CP. A justificativa 

docente para a produção escrita em maior quantidade e qualidade é porque “[...] vai melhorar 

as orientações das atividades docentes nos cursos, na universidade”D3. Ao afirmar que essa 

produção vai aprimorar as orientações, a docente observa que a produção escrita em processos 

formativos no CP, na perspectiva da reflexão e no contexto dessa ação, viabiliza a relação 

teórico-prática necessária no estágio. Como Pimenta (1994, p. 45) explica, a relação é “[...] 

instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como atividade de transformação da 

realidade”. 

Ainda sobre a relação teórico-prática evidenciada, Barreiro e Gebran (2006, p. 22) 

alegam que é “[...] um processo definidor da qualidade da formação inicial e continuada do 

professor, como sujeito autônomo na construção de sua profissionalização docente”. A 

justificativa para a relação é a permanente possibilidade de investigação e de busca de 

respostas aos fenômenos e às contradições vivenciadas no contexto do ESO. Isso porque “[...] 

o pensamento reflexivo e a capacidade investigativa não se desenvolvem espontaneamente, 

eles precisam ser instigados, cultivados e requerem condições favoráveis para o seu 

surgimento” (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 22). 

Como contraponto à funcionalidade social e pedagógica da escrita no curso, 

destacamos esta fala: “Taí a CAPES15, você vai ver quantas produções o professor fez, 

inclusive professor do mestrado!” Completa o relato associando a produção realizada pelo 

docente à solicitação feita ao aluno-docente: “Como exigir do aluno se ele mesmo não 

escreve? E quando escreve é por exigência, para alimentar o currículo LattesD7”. A fala 

aponta a relevância dada à escrita por um grupo de docentes na universidade. A informação 

traz à tona a afinidade da escrita com a produtividade acadêmica. Por produtividade, 

entendemos a necessidade que se instalou na universidade, atualmente, de avaliar a qualidade 

do trabalho docente via quantidade, operacionalizada e dirigida pela lógica empresarial e do 

mercado. Nas universidades, a plataforma Lattes funciona como guardiã da quantidade de 

produções realizadas e publicadas em portadores especializados e com Qualis, de acordo com 

o conjunto de procedimentos usados pela CAPES para hierarquizar a qualidade das produções 

intelectuais dos programas de pós-graduação. 

                                                 
15 Esclarecemos que onde se lê CAPES substitua-se por CNPq. Não substituímos no texto para ser fiel à fala da 
interlocutora.  
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Assinalamos que essa tendência de quantificação das atividades acadêmicas dos 

docentes como estratégia de avaliação da qualidade da produção escrita pode se constituir 

como potencial de mudança, por induzir à participação e à produção em pesquisas, em 

eventos científicos, e daí “melhorar as orientações das atividades docentes nos cursos, na 

universidade”D3, como alega a docente. Do mesmo modo, tais exigências podem ser 

bloqueios, por se entender que, nessa perspectiva, umas são quantificadas e consideradas mais 

importantes do que outras. Essa estratégia pode se transformar em bloqueios, porque, a 

depender daquele que desenvolve a atividade, as que tiverem menor pontuação – como é o 

caso do ESO – podem não ser realizadas ou realizadas em menor proporção. 

A respeito da quantidade e da qualidade da produção escrita de docentes, no curso de 

Pedagogia da UFMA, oportunamente, discutimos também no capítulo cinco desta tese. A 

reflexão toma por base uma explanação docente para o uso mais frequente da linguagem oral 

no curso. Explica: “[...] eu mesma escrevo pouco e solicito dos alunos a produção escrita bem 

menos, e com a qualidade que gostaria”D2. Partilhamos da sugestão de Soares (2001) de que é 

pertinente dirigir, nesse momento, a pergunta sobre o destino da escrita por seu significado 

para os docentes, pelo que explicitam nas falas supracitadas. 

A indagação é pertinente pelo que Soares (2001) explica sobre a produção escrita ter 

como veio as exigências institucionais ou de órgãos de fomento. Nessa vertente, a mediação 

pedagógica e a produção dos alunos quase sempre acontecem por obrigação, por dever, por 

ofício; a escrita não é uma expressão de inquietações e pode não servir para reflexão e crítica 

sobre problemas oriundos do processo da formação no estágio obrigatório. Nessa direção, a 

prática pedagógica que envolve a linguagem escrita é uma resposta à exigência da academia, 

dos pares, para comunicar o que aprendeu e não é, em si, “processo de aprendizagem” 

(SOARES, 2001, p. 71). Essa concepção contrapõe-se à defesa de Vygotsky (1991), que 

afirma que a linguagem é a base das interações sociais e o principal recurso de que o docente 

dispõe no processo de mediação pedagógica. 

Assim, observamos que os docentes convivem com um dilema profissional decorrente 

do sentido que é atribuído a sua carreira em função desse tipo de produção. Ela surge como 

uma necessidade imposta institucionalmente. Tal exigência exemplifica o que Chauí (2003) 

denomina de “fantasmagórica produtividade acadêmica”, em que os critérios para a avaliação 

de desempenho docente são a quantidade e as necessidades de mercado. Esse destaque nos 

auxilia na compreensão do modo como os mediadores no estágio podem se colocar perante ou 

junto à produção dos alunos-docentes nas diferentes atividades que realizam nesse espaço ou 

no curso como um todo. 
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A declaração desses aspectos percebidos na comunicação didático-pedagógica dá-se 

pela confiança de que os modos e as intenções da produção escrita, epistemologicamente, 

revelam pressupostos e práticas que formam o universo da academia e demais espaços da 

formação do pedagogo. Nesse contexto, na esteira do que afirma a docente, interpretamos que 

a produção e a orientação da “[...] escrita [são] engendrada[s] a partir de um habitus”D1. Essa 

fala revela que n ão é apenas a disposição individual ou subjetiva na instituição que 

determina um modo de pensar e de agir para efetivar o processo de ensino-

aprendizagem, mas a acomodação, mais ou menos estável, gerada pelas consecutivas e 

recíprocas ações e reações dos sujeitos e dos grupos de que fazem parte, que definem a 

figuração. Completa o argumento um aspecto elementar para a sociologia de processos, 

segundo a qual o desenvolvimento do conhecimento e da cultura não é separado dos 

processos sociais e, portanto, não ocorre de modo estático, mas em uma relação com múltiplas 

e complexas determinações e dentro de figurações. 

É admissível, na interpretação do que fala a interlocutora – sobre a escrita ser 

engendrada a partir de um habitus –, a indagação que remete para os entendimentos que 

presidem o conceito e seus desdobramentos, do ponto de vista da sociologia contemporânea, 

posicionamento adotado nesta pesquisa. Acreditamos ser necessário explicitar a noção de 

habitus, marcado no decorrer da fala da docente, que afirma que a “escrita é engendrada a 

partir de um habitus”D1. Explicitamos a noção de habitus segundo Bourdieu (1990) e Elias 

(DUNNING; MENNELL, 1997), ambas para explicar sentidos e posturas docentes 

empreendidas no contexto da mediação da escrita no ESO. 

O habitus, conforme Bourdieu (1990, p. 158), é “um sistema de esquemas de 

percepção e apropriação de práticas [...] que produz práticas e representações [...] para 

classificação [...] diferenciadas”. Assim, o habitus apresenta-se como social e individual, em 

que o processo de interiorização é a internalização subjetiva do capital cultural. Os modos de 

apropriação, por sua vez, realizam-se através da cultura objetivada nas obras, nas ações, nos 

feitos, nos saberes e nos conhecimentos incorporados nas disposições cultivadas. Isso 

acontece porque esse sistema de esquemas e de disposições é formado da história presente e 

passada dos sujeitos, que se submetem às regularidades da vida cotidiana, funcionando 

conforme a ação prática, a aplicação. Consideramos que as práticas sociais possuem certa 

autonomia, admitindo certo grau de criatividade dos sujeitos, por serem um produto da 

relação dialética entre uma situação e um habitus. Assim sendo, uma das especificidades do 

habitus seria seu caráter mediador entre as práticas sociais e as condições objetivas em que 

são produzidas e incorporadas. 
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Desse modo, a escrita dos relatórios e demais modalidades de escrita no ESO é 

configurada no processo formativo como “uma lente para olhar a realidade”D6, com 

possibilidade de “reformular a prática docente”D7 ou como “um atributo formal para satisfazer 

uma legislação”D8. Incluímos nesses pontos as interações docentes empenhadas em 

materializar as exigências ou garantias legais e/ou aquelas que precisam ser reconfiguradas 

para se adequarem às condições dadas e legitimadas no curso e à experiência profissional dos 

mediadores. 

Nesse entendimento, “[...] cada relação e interação, em cada momento, em cada 

situação, é explorada pela dimensão relacional ativa, criativa, transgressora e improvisadora 

do habitus, que está associada ao seu caráter estratégico [...]” (POSSENTI, 2002, p. 91). 

Nosso argumento é o de que, sendo o habitus um sistema de disposições incorporadas pelos 

atores, consequentes do processo de socialização desses atores, é um equívoco ou uma 

inadequação teórica aceitar que não haja indeterminações, incertezas e aberturas nesse sistema 

de determinações que presidem as práticas sociais dos sujeitos. Nada é estanque nem 

totalmente estruturado.  

 Elias (1990, 1994) torna mais confortável, nesta reflexão, o uso da noção de habitus, 

pelo modo como esse autor faz a relação entre o indivíduo e a sociedade, sobretudo por nos 

fazer entender que o habitus é incorporado pela participação dos indivíduos nas figurações, 

tornando-se uma “segunda natureza” ou “saber social incorporado”, que muda com o tempo e 

com o lugar em que acontece.  

A realidade desenhada sobre a relação dos docentes com a escrita na universidade e no 

curso de Pedagogia permite-nos compreender sentidos da gestão do currículo consolidada em 

atividades didático-pedagógicas que contemplam produções escritas no ESO. De antemão, 

ressaltamos que essa realidade possui imbricações funcionais e interdependentes, de modo 

que as mobilizações de sujeitos mediadores no estágio, ora se encontram num sentido, ora no 

outro, em um vai e vem de atividades e desejos que tecem e fazem as soldas entre a dimensão 

ideal e a dimensão real, entre um passado recente e um estado atual, delineando a prática de 

escrita no CP como uma realidade única, complexa e atravessada por múltiplos 

pertencimentos e sempre sujeita a mudanças. Logo, entender como se configura a escrita em 

atividades no estágio supervisionado obrigatório do CP da UFMA é o nosso maior interesse. 

De tal modo, faremos uma análise a seguir, a partir do que falam as docentes entrevistadas 

sobre configurações da escrita nos estágios obrigatórios, caracterizando as produções, nas 

modalidades descritas, como dispositivo de avaliação, como processo burocrático, como 

dispositivo de reflexão e de intervenção.  
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Orienta-nos na construção da análise deste capítulo a noção de dispositivo. Por 

dispositivo, compreendemos os meios utilizados ou organização desses meios para o 

desenvolvimento de processos formativos no CP e demais cursos da universidade. O conceito 

de dispositivo, segundo Macedo (2010, p. 109), emerge na tradição institucionalista francesa 

como “um analisador, um revelador e um operador”. Esse mesmo autor informa também que, 

com Foucault, pela primeira vez, “aparece significando um conjunto de ações capazes de 

organizar análises sobre práticas humanas historicamente regimentadas” (MACEDO, 2010, p. 

109). “Utilizar esta expressão é colocar a hipótese segundo a qual o dispositivo não é uma 

simples categoria descritiva dos sistemas de formação, mas que é, em si mesmo [...] 

formador” (FIGARI, 1996, p. 30). Ele implica construções elaboradas em torno de conteúdos 

(currículo e ciclos de formação), competências (entrega de qualificações) e tarefas (perfis 

profissionais).  

Na discussão, pontuamos como as docentes tentam acomodar-se ou distanciar-se das 

estratégias institucionais que Certeau (2003) denomina de lógicas planejadas, rígidas. Nesse 

caso, podemos deduzir que, por meio de suas táticas (CERTEAU, 2003), os docentes 

desconstroem bloqueios instalados, em um sistema estabelecido a priori. Assim, as docentes 

fazem uso de seus saberesfazeres cotidianos, propondo outro tempo pedagógico que não se 

vincule ao planejamento pedagógico rígido, inflexível e sem abertura para o diferente no 

desenvolvimento curricular do curso. 

6.2.2 A escrita dos relatórios de estágio 

Tal como explicamos no capítulo introdutório, o relatório é um gênero discursivo em 

circulação no campo da formação do pedagogo. Esse gênero objetiva observações, análises e 

compreensões de alunos-docentes sobre o processo formativo, no período em que acontecem 

as atividades no ESO. A escrita dos relatórios decorre de uma análise que revela o “trabalho 

parcial ou final realizado”D1 e as respectivas estratégias, rotinas e processos em geral. De tal 

modo, “[...] documenta aquilo que foi realizado por alunos e professores, como, por exemplo, 

os eixos de estudos, procedimentos didáticos e produções realizadas”D8. Uma docente fala que 

o processo de produção do relatório no curso de Pedagogia da UFMA, atualmente, é 

complicado pelo escasso tempo disponibilizado para esse fim, “mas traz a possibilidade de 

dizer o que deu certo ou não, inclusive da nossa prática”. Completa afirmando que o relatório 

é um dispositivo de “avaliação real e verdadeira sobre o seu trabalho e sobre a aprendizagem 

do aluno”D7.  
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Deduzimos que, nessa produção, é possível revelar a autoria dos docentes e dos 

alunos-docentes em cada atividade desenvolvida e no processo formativo, pela consciência de 

que cada situação de aprendizagem proposta e vivida no estágio é singular e autêntica, em 

virtude das diferenças dos agrupamentos, das variações nas intervenções, das dinâmicas que 

cada sala de aula pode manifestar e das atividades ocasionais ou inusitadas que podem surgir 

no momento da ação. Tal realidade abre possibilidades para o registro no relatório da “história 

do grupo, de suas conquistas, dos desafios, das dificuldades, das dinâmicas, dos vínculos 

construídos e dos conhecimentos de cada um e do grupo”D8. 

Outra conotação é dada à escrita dos relatórios de ESO associada à reflexão, que conta 

com a intervenção pedagógica. Encontramos tal conotação no relato da seguinte docente: “a 

escrita do relatório possibilita a avaliação do trabalho formativo realizado”D4. De antemão, 

podemos afirmar que a entrevistada não tenta dar à ação didática e pedagógica a 

exclusividade do ato e muito menos responsabiliza o docente por todo o processo avaliativo. 

A abordagem aqui mostra que não se trata de avaliação de desempenho individual para a 

promoção ou retenção de sujeitos, mas a avaliação como um momento do ciclo formativo 

favorável à interação, localizando a formação docente como um processo dialético e numa 

relação de mão dupla entre os sujeitos da formação.  

De certo modo, a conotação dada unifica os dois aspectos sugeridos e em discussão, a 

escrita como dispositivo para a reflexão e para a intervenção pedagógica. Essa abordagem 

revela a relação dialética entre os sentidos cujo pressuposto é a interação entre os sujeitos para 

a ampliação de conhecimentos. Julgamos fundamental ressaltar a dupla e dialética 

interferência, própria da escrita na perspectiva reflexiva e de intervenção na ação e na 

formação de docentes, pelas razões que seguem. 

 Destacamos, de um lado, que, ao escreverem sobre as atividades do estágio, docentes 

e alunos-docentes assumem posicionamentos e a autoria das mobilizações realizadas, 

expressando os sentidos atribuídos a um querer e a um fazer pedagógico tanto seu como de 

outros. Os sentidos podem ser reconhecidos nos aspectos que cada um destaca em sua prática 

e nas práticas observadas e nas relações que com elas estabelecem. Por outro lado, inscrevem-

se nas análises e nas intervenções dessas escritas. Umas e outras revelam princípios, valores e 

valorações (SILVA, 1998), em que cada indivíduo fundamenta suas análises e suas 

intervenções, assim como o nível de comprometimento com o processo formativo.  

A escrita de si, dos outros e para os outros é formadora, na medida em que assume o 

processo de autoria, posicionando-se para discordar, acolher, criticar e propor. Essa postura 

auxilia os sujeitos na revisão do escrito e do inscrito ou no fortalecimento dos dois. Nesse 
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âmbito, então, assumimos que o que caracteriza as relações pedagógicas da 

produção escrita no processo formativo, nas atividades de estágio do CP da 

UFMA, em particular, é a permanência de uma tensão e de uma interação entre os 

sujeitos ou grupos e entre estes e uma estrutura, todas produtivas e em conformidade com a 

natureza das relações formativas. A tensão e a interação recomendadas são produtivas porque 

formam a realidade a partir do que ela pode ser e não apenas do que ela é ou está sendo. 

Com base no que informam as falas das interlocutoras, podemos apontar que, na 

formação do pedagogo da UFMA, as duas iniciativas são visíveis, e a primeira, pelo menos no 

desejo, é a que mais se destaca,  aquela forma de comunicação escrita, na qual a maior 

referência é o próprio autor. Notamos que essa iniciativa passou a ser empreendida como 

mecanismo de valorização de saberes docentes, como iniciativa de construção das identidades 

profissionais, de relações entre ensinar e aprender, entre formador e aluno-docente, entre 

teoria e prática, entre ação e reflexão (PRADO; SOLIGO, 2005). 

 Nesse cenário, o aluno-docente é o elemento de referência para seu dizer, muito 

embora possa dialogar, a todo o momento, com vozes reconhecidas e autorizadas 

academicamente. A escrita, como base nessa noção, significa uma tentativa de coligar outra 

prática de linguagem ao contexto acadêmico, “como a de associar experiências vividas à 

reflexão teórica” (FIAD; SILVA, 2009, p. 131). 

Selecionamos, nesta análise, como podemos constatar, dois temas regularmente 

presentes nas falas das interlocutoras: aquele em que a mediação docente e o sentido da 

escrita associam as experiências vividas à reflexão teórica e aquele em que a mediação 

pedagógica e seu sentido limitam-se à descrição para atender a uma exigência burocrática.  

6.2.2.1 A escrita como dispositivo de avaliação 

Como podemos perceber, nesta seção e nos capítulos anteriores deste relato de 

pesquisa, a escrita dos relatórios e demais modalidades envolve a linguagem no processo 

formativo de alunos-docentes do curso de Pedagogia. A escrita é parte imprescindível do 

dispositivo formativo do aluno em formação inicial. A importância se dá para a efetivação de 

reflexões no processo do estágio e para a intervenção didática requisitada por ele. Esse ponto 

não poderia ficar alheio no momento em que iremos discutir a questão da avaliação ligada à 

escrita dos relatórios no ESO, por ser ela o parâmetro endossado pela legislação do estágio, 

para promoção ou reprovação do desempenho de alunos-docentes nas distintas atividades 

desenvolvidas. 
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Para a manifestação dos sentidos identificados, desenvolvemos uma reflexão 

caracterizando, a princípio, a escrita no estágio supervisionado obrigatório da UFMA como 

dispositivo de avaliação. A docente, ao mencionar que a escrita é “uma lente para olhar a 

realidade”D6, ilustra que, nesta investigação, nossa escrita é apenas uma das lentes para “olhar 

a realidade” e buscar os sentidos almejados. Sendo assim, como se processa, no CP, a 

avaliação no estágio supervisionado em que o instrumento principal é a escrita de relatórios?   

As reflexões anteriores a respeito das mediações docentes no curso de Pedagogia da 

UFMA, na tentativa de compreender os sentidos da escrita no ESO, incluindo aqui o porquê 

da escrita e a quem se dirige, crescem em importância quando consideramos o estágio como 

“vivência, como uma forma de contato com a realidade profissional, que por meio da escrita 

permite um olhar minucioso e investigativo sobre a formação e a prática pedagógica”D8. A 

escrita, nesses termos, e sob a ótica docente, é o não comum oportuno e “fundamental, visto 

que a sociedade prioriza a fala em detrimento da escrita”D8. 

É recomendado lembrar que se o dispositivo educativo “[...] não estiver ligado a um 

campo de conhecimento identificado ou a um sistema de valores coerente, pode tornar-se 

objeto de manipulação e um mecanismo ilegível e inoperante” (FIGARI, 1996, p. 32). Desse 

modo, um dispositivo é um conjunto heterogêneo que engloba “o dito e o não dito [...] é a 

rede que se pode estabelecer entre esses elementos” (REVEL, 2005, p. 40). Por comportar o 

caráter circunstancial, merece que investiguemos a natureza e a função dos diferentes 

dispositivos privilegiados no processo formativo.  

Em se tratando de dispositivo de formação do pedagogo, podemos afirmar que porta 

“linhas de força”, mas também relações entre sujeitos em movimento, comporta “poderosas 

mediações formativas” (MACEDO, 2010, p. 110). Sendo assim, um dispositivo se inscreve 

em relações de poder e liga-se em rede para realizar intencionalidades, desejos e desenvolver 

práticas. Convém deixar bem claro que o sentido adotado para dispositivo nesta reflexão 

refere-se a meios utilizados no estágio, e/ou a organização desses meios para a realização das 

atividades de produção escrita em diferentes situações formativas. 

A prática pedagógica dessa escrita com fins avaliativos no ESO revela as posições, os 

recortes, as interações no jogo das relações, os valores e valorações particulares a ela, pelos 

sujeitos envolvidos na formação. Assim, na atividade docente, podemos caracterizar o 

processo de avaliação a partir de três situações sugeridas por Masetto (2003). A primeira 

situação é a cultura escolar, identificada como um “[...] conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos, normas e 
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práticas [...]” (JULIA, 2001, p. 10-11). Dessa forma, julgamos que os fins são coordenados e 

podem variar segundo as épocas e finalidades: religiosas, sociopolíticas ou simplesmente de 

socialização. A segunda situação são as experiências pessoais e, por último, e pela tradição 

dos cursos universitários, todas elas tendo em comum a ideia de nota, de poder de aprovação 

ou reprovação, de autoridade e de classificação de alunos para diversos objetivos. 

Por nossas experiências vividas, como docente na Universidade Federal do Maranhão 

e na Universidade Estadual do mesmo estado, no curso de Pedagogia, pelas intervenções 

docentes realizadas no ESO e em outras atividades que envolvem o processo avaliativo, por 

meio da escrita, discordamos do reducionismo indicado por Masetto (2003) para as práticas 

na universidade. Não negamos sua existência em algumas situações da formação, mas 

asseguramos que, além dessa perspectiva, o processo avaliativo pode ser definido como um 

momento oportuno para “[...] fazer uma síntese do que os alunos estão aprendendo, sem 

nenhum julgamento”, porque a aprendizagem é complexa e, “[...] por sua natureza, não nos 

permite resumi-la numa nota, conceito ou resultado” (WACHOVICZ, 2006, p. 135-136). 

 Para uma prática contrária ao caráter excludente, classificatório e/ou sentencial 

produzido por notas, reconhecemos uma postura docente para além da quantificação ou 

qualificação individual do processo. Nessa defesa, inserimos uma dinâmica de reflexão 

coletiva e individual que acompanha os momentos caracterizadores da prática avaliativa como 

síntese de múltiplas aprendizagens em ambientes em que são desenvolvidos os dispositivos da 

formação, como a avaliação. 

É inegável que todos os docentes desejam que os alunos aprendam, porém 

reconhecemos que a unanimidade docente não é proporcional para o quesito estar atento ao 

processo de aprendizagem e ao que lhe confere. Embora na teoria defendam que a “avaliação 

é uma atividade essencial para o aprimoramento da escrita, que ela é contínua, que permeia 

todo o processo da aprendizagem e que sem avaliação não há como realizar intervenções 

didáticas”D5 e, do mesmo modo, acreditem que “pela escrita é possível avaliar estruturantes da 

aprendizagem”D8, observamos, no entanto, que, no cotidiano dos cursos, especificamente no 

curso de Pedagogia da UFMA, algumas interações corporificam, de certo modo, a prática 

citada anteriormente: de avaliação classificatória.  

Reconhecemos essa prática no que descreve esta docente: “O professor dá a nota do 

relatório pelo que os alunos escreveram, mas não tem tempo para discutir com ele, o que fez 

ou não fez, para orientar essa escrita”D2. A afirmação enfatiza que o lugar reservado para a 

escrita no currículo do CP pode contribuir para o desenvolvimento de atividades na 

perspectiva da classificação e da reprodução de exigências burocráticas e legais. 
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Sobre o quê e como avaliar também reitera esta docente: “Cada um orienta a escrita do 

relatório a seu modo. O que existe em comum é uma exigência legal e não a discussão de 

diretrizes comuns para o relatório e a sua escrita [...], não há parâmetros institucionais para 

acompanhamento e avaliação dela”D3. Com essa fala, a docente repete uma prática já 

discutida no capítulo quatro, a prática docente individualizada. Igualmente, leva a pensar que, 

como nos demais momentos do ciclo didático, o processo avaliativo pode agregar sentidos e 

posturas docentes diversas. 

Assim sendo, as mediações docentes que interferem no processo avaliativo são 

diversas e coerentes com as experiências e com as intencionalidades ponderadas para o curso 

e para o estágio obrigatório, principalmente as ponderações feitas pelas mediadoras do 

processo. Vejamos o que explica esta docente: “[...] se não tem orientação comum, cada um 

faz como sabe ou conforme com a circunstância. Eu tento acompanhar a produção”D3. Ainda 

que a defesa da avaliação se assente no processo das situações formativas e não apenas em um 

produto acabado, a articulação e a integração das áreas e das atividades e, sobretudo, as 

reflexões que as distinguem como processo-produto parecem guardar algumas reservas e 

localizar-se, em alguns casos, no terreno do desejo docente. Percebemos essa realidade no 

relato que segue: “seria bom analisar e discutir a escrita do relatório. É o certo, é a 

oportunidade de ampliações nele, de melhorias, de socialização de conhecimentos e práticas. 

Tá melhorando... [silêncio] ainda é pouco”D2. 

A solicitação docente a respeito da análise e discussão da escrita quando usada como 

dispositivo de avaliação é explicada também por Buriasco (2000), ao advertir que, nessa 

prática, “erros” não são discutidos com o aluno-docente nem utilizados pelos docentes para 

replanejamento das mediações, de modo que as produções avaliadas apresentem resultados 

mais satisfatórios no processo formativo. Tal atitude não respeita uma das atribuições da 

avaliação, que é a promoção de um feedback, cuja função concerne a informar os sujeitos 

implicados quanto ao seu progresso formativo. Nessa postura avaliativa, a nota não representa 

o conhecimento real dos sujeitos. Além disso, a avaliação adquire um caráter de disputa entre 

docentes e alunos-docentes. De um lado, estão os docentes com cobranças e, do outro lado, os 

alunos-docentes reproduzindo por necessidade de notas.  

Entendemos que o processo avaliativo no ESO e nos demais espaços da formação do 

pedagogo da UFMA acontece em dois movimentos análogos, mas às vezes não integrados. O 

primeiro está ligado às atividades formativas sem quantificação ou atribuição de notas, 

qualificado pelas orientações, reflexões e possibilidades formativas que acata. O outro 

movimento refere-se às atividades de menor frequência, se comparadas com a regularidade 
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das atividades do primeiro. Porém, este último, pela quantificação, e porque determina a 

aprovação ou reprovação dos alunos-docentes, pode adquirir maior status e valor ante os 

sujeitos da formação.  

O relatório e a orientação de sua escrita, no que observamos na legislação, a Resolução 

n. 684-CONSEPE/2009, inserem-se no segundo movimento, na dimensão conferida pela 

resolução. No artigo que trata da avaliação – Art. 19 –, enfatiza a “verificação” de 

aprendizagem pelo registro de conceitos. O relatório é um dos instrumentos avaliativos finais 

do desempenho do estagiário. Ele é uma exigência para a “análise teórica da prática 

educativa” (Art. 20), sem nenhum destaque para os critérios que devem fundamentar sua 

escrita.  

O processo de avaliação proposto pauta-se no conceito e nas práticas enraizadas de 

avaliação como constatação/verificação de um determinado nível de aprendizagem do aluno-

docente. Os relatórios, portanto, não funcionam como gêneros catalisadores “que favorecem o 

desencadeamento e a potencialização de ações e atitudes consideradas mais produtivas para o 

processo de formação, tanto do professor quanto de seus aprendizes” (SIGNORINI, 2006, p. 

8). Desse modo, compreendemos que se faz necessário focar nas características dos processos 

para a identificação não apenas das manifestações, de resultados em si, mas, sobretudo, para a 

identificação das causas e consequências, na tentativa de aperfeiçoar as mediações docentes e 

efetivar maiores e melhores aprendizagens. 

Esse contexto se justifica porque o sistema de atribuição de notas fundamenta-se no 

julgamento feito por docentes em relação ao desempenho do aluno-docente. Gronlund (1979) 

ressalta que esse sistema, em linhas gerais, resume o desempenho dos alunos-docentes em um 

produto final emitido por símbolos diversos. Sobre tais símbolos, o autor afirma que variam: 

números, letras, ou ainda conceitos, que se restringem a categorias do tipo “aprovado” ou 

“reprovado”; “satisfatório” ou “insatisfatório”. No caso da resolução de estágio da UFMA, 

além dos citados, agregamos os conceitos “bom, muito bom, excelente, regular e insuficiente” 

(UFMA, 2009).  

Compreendemos que, seja qual for o critério adotado, o aluno-docente continua em 

desvantagem, pois cabe ao docente, a partir de seus critérios e do exercício de seu poder, 

estabelecer como e o que deve avaliar. Esse entendimento vincula-se à defesa de que a 

avaliação é a leitura que o professor faz do conhecimento do aluno-docente, com base nas 

respostas dadas nas produções solicitadas, o que a remete à classificação e à comparação por 

padrões previamente definidos. Com base nesse entendimento, Esteban (2000) explica que há 

uma restrição do caráter pedagógico da avaliação e configura-se uma relação de controle, pelo 
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predomínio do caráter excludente, visto que não são considerados os entornos postos pelos 

diversos contextos dos quais os alunos-docentes fazem parte. 

A questão a se levantar é que se a escrita do relatório recebe maior valor pelo poder de 

promover ou reter o aluno-docente, que opções e posturas são adotadas para sua 

concretização? Entendemos que a prática de avaliação que visa à promoção e à retenção 

carrega consigo concepções que conjugam ou segregam os aspectos quantitativos e os 

aspectos qualitativos inerentes ao processo. É nessa lógica que as diversas mediações 

pedagógicas tipificam a escrita e as dimensões a ela referentes.  

Destarte, podemos inferir que os sentidos da escrita no relatório de ESO, associado ao 

processo avaliativo, comportam duas categorias de mediações dessa escrita: aquelas “[...] 

apenas descritivas ou reprodutoras de ideias preconcebidas visando atender a uma exigência 

legal”D5 e/ou aquelas reflexivas e críticas, “com a cara e a alma do seu autor”D1, explica esta 

docente. Sobre esta última, outra docente afirma constituir-se como uma “atividade essencial 

para a organização das ideias, para a sistematização e desenvolvimento da capacidade de 

argumentação”D5. 

Se o intuito da avaliação de desempenho dos alunos-docentes, pela escrita dos 

relatórios, tiver como argumento que ela é um “processo de tornar consciente a aprendizagem, 

pela seleção de significados” (WACHOVICZ, 2006, p. 139), logo nos acompanha a 

consciência de que o argumento comporta um paradoxo pela natureza do processo a que se 

destina: os docentes não devem julgar nem classificar os alunos-docentes, mas, 

simultaneamente, devem ter claro que, na organização social em que vivem, há julgamentos e 

classificação dos indivíduos. O dilema anexado ao julgamento é logo atenuado quando o 

remetemos à função social da educação escolar e às finalidades da avaliação nas instituições 

formativas, do ponto de vista da inclusão e do respeito a direitos socioeducacionais 

adquiridos, mesmo quando ainda se encontram apenas no ponto de vista legal.  

Nesses termos, a avaliação não se restringe ao sucesso ou ao fracasso individual 

daqueles envolvidos no processo formativo, sendo um dispositivo “[...] utilizado de forma 

flexível para finalidades de aprendizagem ou de produção de resultados” (FIGARI, 1996, p. 

31). Por essa razão, na formação de docentes, a avaliação subsidia os mediadores com 

elementos favoráveis a uma reflexão contínua sobre a própria prática e as práticas 

subjacentes; para o aluno, é um instrumento de investigação de seus alcances, dificuldades e 

possibilidades, bem como um meio para reorganizar o investimento na atividade de aprender. 

Finalmente, para a instituição formativa, a avaliação é um instrumento de definição de 

preferências e de localização de ações formativas que pedem maior esforço e apoio. 
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Nesse confronto, podemos afirmar que, no processo pedagógico docente, a avaliação 

dinamiza oportunidades de ação-reflexão-ação, em um permanente acompanhamento das 

atividades. Avaliar é propiciar o processo de reflexões acerca de si e de outros; é sinônimo de 

ampliação de aprendizagens, sendo estas referentes ao aluno-docente, ao currículo, ao docente 

e a um contexto institucional, como a universidade.  

Concordamos com Gimeno Sacristán (2000), quando ressalva que não exclui a 

assertiva descrita anteriormente, de a avaliação oportunizar a ação-reflexão-ação. Entretanto, 

faz-nos perceber outra possibilidade associada à atividade de avaliar. Explica que, quando o 

docente avalia, faz com base nas suas concepções, nos seus valores, nas suas expectativas e 

em conformidade com as determinações do contexto (institucional), sendo que, em alguns 

casos, nem o próprio docente tem claro ou sequer sabe explicar dados e fatos recortados para 

esse fim. De certo modo, a afirmação traz uma probabilidade que pode comprometer a 

concepção antes mencionada, qual seja: aquela cuja dinâmica compreende momentos 

interativos e dialéticos, em um contínuo processo de soma para a formação no estágio.   

Em acordo com essa argumentação, ponderamos que a escrita dos relatórios com fins 

na avaliação da aprendizagem e no processo formativo no ESO conjuga concepções e 

modalidades comuns e diferentes, pois “[...] as interações no estágio variam seja por aquilo 

que defendemos, acreditamos ou pelas condições ou exigências postas no curso”D1. Com esse 

entendimento, deduzimos que os sentidos dos sujeitos envolvidos e, neles, a finalidade 

fundante e dinamizadora de todo o processo formativo, o conhecer para atribuir juízo de 

valor, tanto no processo como globalmente, agregam relações de diferentes ordens. 

Para responder à questão inicial do como se processa no curso de Pedagogia, no 

estágio supervisionado, a avaliação, cujo instrumento principal é a escrita de relatórios, 

resumidamente, podemos afirmar que as mediações docentes associadas à avaliação, no 

estágio, na UFMA, possuem nexos com: 

1.1. Os sentidos atribuídos pelas docentes às atividades subjacentes à avaliação; 

1.2. As concepções de formação defendidas; 

1.3. As condições objetivas disponibilizadas a que têm acesso.  

Nesses termos, o conceito de avaliação, as modalidades e as concepções que 

potencializam a escrita dos relatórios no ESO variam e compatibilizam-se com os sujeitos da 

produção. Oportunamente, afiançamos fazendo uso da alegação da docente para quem a “[...] 

avaliação não é apenas formal, para satisfazer uma norma. Nela, o professor acompanha o 

desenvolvimento da aprendizagem com constante diálogo com o aluno”D8. Tal defesa assenta-
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se na reflexão crítica ou na prática crítico-reflexiva de avaliar o processo formativo, de modo 

que percebe o meio social e as relações para a aprendizagem como pontos-chaves para o 

processo, por isso a avaliação não é considerada como produto concluído. A razão principal 

que resguarda esse processo inacabado é encontrada na natureza das experiências e do 

conhecimento e no fato de que tanto aquelas quanto este não se manifestam de forma 

homogênea entre os docentes.  

Desse modo, reconhecemos que a ação crítica e reflexiva respeita e, simultaneamente, 

ultrapassa tais diferenças, configurando uma realidade como singular e formativa e analisada 

sob diferenciadas perspectivas. Em Schon (1997), por exemplo, observamos que o processo é 

essencialmente metacognitivo: os sujeitos implicados dialogam, constantemente, com a 

realidade, sem, com isso, esquecerem-se das burocracias existentes. Esse pensamento também 

é frisado por Freire (2006, p. 43), quando situa a relação dos sujeitos e a atitude frente aos 

ambientes de aprendizagem, explicando que “[...] é pensando criticamente a prática de hoje ou 

de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

O que percebemos com as análises realizadas sobre a escrita do relatório como 

dispositivo de avaliação é que o Ensino Superior não se isenta de problemas gerais 

relacionados ao campo avaliativo, visto que, tanto na prática quanto na teoria, o processo 

avaliativo nesse nível de ensino utiliza-se também de rituais e posturas discriminatórias. 

“Alguns se preocupam com os alunos, em saber em que condições eles realizam as atividades, 

mas para outros o que interessa é finalizar o trabalho, é dar uma nota”D1. Em parte, notamos 

que, no processo avaliativo, mesmo acontecendo com adultos, não há a preocupação por parte 

de alguns em compreender sua relação com o processo formativo, no conjunto de 

procedimentos que compõem a organização do trabalho pedagógico na instituição formadora.  

No CP, identificamos também a prática avaliativa tradicional, no que explica a 

docente: “Esse relatório, para alguns é só para constar. O aluno descreve alguns pontos e o 

professor dá uma nota e pronto!”D3. Nessa prática, a escrita é utilizada para verificar a 

retenção ou reprodução de informações obtidas no contexto do estágio e para cumprimento 

das exigências legais da instituição. Sendo assim, é perceptível a necessidade na instituição de 

Ensino Superior – dentre elas a UFMA – de uma proposta de avaliação que expresse a opção 

por um modelo epistemológico-pedagógico. Tal opção sugerida implica explicitar e modificar 

o modo de pensar a formação profissional e suas bases na proposta curricular dos cursos. 

Além disso, o processo avaliativo decorrente precisa fazer a articulação da teoria com a 

realidade profissional num movimento de ação-reflexão-ação de todos os envolvidos no 

processo formativo. 
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Estudos como os de Almeida (1992), Martins (1999), Esteban (2000) e Franco (1997) 

esclarecem que a avaliação é orientadora tanto da ação do aluno-docente quanto da do 

docente, por ser ela, a avaliação, o ponto de partida para que ocorra um diagnóstico da 

aprendizagem ou da ausência desta. Assim, por se constituir como referencial para o 

diagnóstico e a ampliação de aprendizagens, sua importância no Ensino Superior torna-se 

evidente. Ela cresce em importância nos cursos de formação profissional na universidade e 

ganha destaque também por se esperar, desse nível de ensino, o domínio de conteúdos e de 

práticas profissionais específicos e, de certa forma, demandados pelo mundo do trabalho. 

No que diz respeito à escrita dos relatórios de estágio no curso de Pedagogia da 

UFMA, na perspectiva da avaliação, observamos uma tensão motivada por práticas docentes 

implementadas no curso, especialmente, no desenvolvimento das atividades do ESO. A tensão 

decorre de modos de ação regulada, socialmente, no cotidiano institucional. Observamos 

também que a escrita dos relatórios de estágio obrigatório, nessa mesma direção, confere aos 

sujeitos implicados a possibilidade de recontextualização de práticas experienciadas nas 

atividades teóricas e práticas desenvolvidas nesse ambiente de formação. Outrossim, pode 

também servir apenas para a “verificação da aprendizagem” (LUCKESI, 1994). Nessa forma 

de avaliação, o passado é o parâmetro endossado e exclusivo para sua realização, assim, a 

relação com continuidades, com o futuro é omitida. Além disso, entendemos a adesão de uma 

ou de outra forma de avaliar como um ato político ou moral por envolver escolhas, decisões, 

que qualificam as visões e as interações entre os sujeitos envolvidos no processo. 

6.2.2.2 A escrita da formalidade: “a escrita é burocrática”D7 

A questão de dificuldades e possibilidades da escrita no ESO foi um dos temas da 

entrevista em que pudemos perceber um dos desafios vivenciados pelos docentes: a ausência 

de garantias legais e curriculares para que a escrita ultrapasse a condição da formalidade e 

para que o problema da burocracia associada a ela seja dirimido. Como podemos observar, a 

questão da entrevista dá abertura para interpretações e para informações de natureza e 

sentidos diversos. Por outro lado, pela flexibilidade que comporta, a questão provoca os 

sujeitos entrevistados a darem respostas que podem se referir a eles mesmos ou a outros 

ausentes. 

Ao analisarmos o que as docentes explicitaram sobre o processo da escrita no ESO e 

sobre a prática pedagógica referente a ele, na formação profissional dos pedagogos – “A 

legislação não nos deixa tempo e acompanhar como deveria”D6 ou “alguns professores que 

não se dispõem a encontrar esse tempo que falta”D5 –, percebemos que um dos grandes 
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problemas decorre da falta de garantia legal e curricular, de modo geral no curso e, em 

particular, no estágio obrigatório. As brechas permitidas nas normativas legais comprovam a 

afirmação, ponto já evidenciado no capítulo introdutório desta pesquisa. Discutimos as 

garantias curriculares ou a ausência destas junto a outras questões ligadas à gestão do 

currículo do CP, principalmente quando o destaque foram as atividades no ESO. 

A partir do que falam na entrevista, compreendemos que, além da escrita no sentido da 

reflexão crítica ou como instrumento de avaliação de práticas ou de desempenhos individuais, 

“a escrita burocrática” é outra abordagem que aparece com frequência. Certamente, em 

nenhum momento, o aparecimento desse tipo de produção escrita vem associado à prática da 

docente que informa sua existência no curso. Pelo contrário, é um modo de a interlocutora 

demonstrar descontentamento em relação a essa prática que acomoda a escrita burocrática. 

Diferentemente dos outros sentidos da escrita mencionados anteriormente, esse sentido sofre 

críticas por não favorecer a ampliação do universo de conhecimentos do pedagogo em 

formação e por não beneficiar o processo ensino-aprendizagem por aproximações sucessivas.  

Uma explicação viável é que se esse sentido dado à escrita é considerado pela 

literatura especializada como reprovável ou como “negativo”, pois convenhamos ser raro que 

um profissional docente permita que seja associado a si ou ao que realiza um sentido que, de 

certa forma, sinaliza negativamente sua prática. Desse modo, proteger-se evitando situações 

que venham a denegrir sua imagem profissional é uma atitude justificada na dependência de 

legitimidade de outros externos a si, assim como do reconhecimento de seus pares em relação 

a ações desenvolvidas e que marcam a trajetória de sua carreira pelo exercício profissional.  

Além disso, se compararmos esse modo de identificação no curso a outras formas já 

mencionadas, como a construção personalizada de sentidos, como argumento social de 

autorrepresentação e autopromoção, entendemos também ser uma estratégia pessoal e de 

diferenciação de docentes, objetivando o exercício e equilíbrio de poder no CP. 

Oportunamente, ressaltamos que esses sentidos da prática docente revelados, em nenhum 

momento, se deram como sinônimo daquilo que “eu” realizo, sempre a partir da eleição de 

terceiros ou relacionados à impessoalidade.  

Lembramos ao leitor16 que o sentido de que “a escrita é burocrática”D7 pode ser 

encontrado em diferentes enunciados desta tese, os quais formam a tessitura dos argumentos 

desse sentido. Tivemos o cuidado de indagar o que estavam denominando de escrita 

burocrática. As respostas ao questionamento revelam significados a tudo ou qualquer 

                                                 
16  No capítulo cinco (5) desta tese, que trata da mediação da escrita na formação do pedagogo da UFMA, 

podemos localizar algumas falas reassentando o sentido em tela. 
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produção destituída de uma reflexão crítica, por ser apenas uma resposta formal para atender a 

exigências legais e/ou de um contexto acadêmico-científico. 

 Isso nos faz crer que esse sentido vem embutido em muitas frases e muitos 

argumentos citados ao longo da construção dos capítulos que formam a rede de relações que o 

caracterizam na tese. Mesmo assim, podemos exemplificar os significados em falas 

mencionadas, por serem representativas. Nas falas, a escrita em processos no estágio é 

ilustrada como cópia com fins em si mesmos, como produto de regras acadêmicas que 

ignoram o autor da produção e como descrições sem análise. A prioridade na avaliação da 

produção é a correção da estrutura e das regras gramaticais.  

Ao perguntarmos sobre o sentido da escrita dos relatórios de estágio, uma docente se 

posiciona radicalmente, respondendo: “A escrita dentro da academia é só para constar, [não é 

meu caso, diz a docente]. O aluno sabe que o professor não vai ler mesmo”D7. Ao mesmo 

tempo que a docente generaliza o significado e o tipo de escrita na academia e a razão do feito 

do aluno-docente, por não ser acompanhada ou por não passar por intervenção pedagógica, 

ainda que se exima, a mesma docente abre precedentes para se enxergar uma ação docente 

que rejeita a escrita burocrática e com fim em si mesma. A via para situar a indignação 

docente sobre o modelo de escrita foi a confecção de alguns relatórios finais de estágio, no 

curso de Pedagogia da UFMA. A contestação desses relatórios põe em dúvida quanto ao 

significado e aos destinatários da produção. 

Esse sentido dado à escrita é explicado pela interlocutora como “[...] condescendência 

em relação à produção que o aluno apresenta. E mais, o professor vai conformando o aluno 

com uma produção medíocre por não ter tempo ou não achar tempo para fazer essa 

orientação”D5. A exposição dessa interlocutora contrapõe-se ao sentido apresentado pelas 

demais entrevistadas. Enquanto na apresentação quase a totalidade se exime desse sentido, 

esta responsabiliza o coletivo, a categoria, por essa prática, caracterizada como medíocre. 

Reconhece também a entrevistada que a postura tem como interferência principal a falta de 

tempo, mas, simultaneamente, torna relevante a indisponibilidade dos docentes para encontrá-

lo e fazer uso dele em favor da formação. Mais uma vez, observamos que o fator tempo 

constitui-se como a base real do dilema institucional quando a questão é a mediação 

pedagógica no curso e/ou no ESO. Afirmamos haver repetição de tal questão, pois em 

capítulos anteriores – o três e o quatro – as interlocutoras salientam a problemática, 

demonstrando que o tempo no curso é incompatível com as atividades formativas planejadas 

na sua organização curricular, definindo a relação como desarmônica e promotora de 

dificuldades no desenvolvimento de ações pedagógicas requeridas pela formação. Na mesma 
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fala, é deixado claro o desejo de que as docentes, por meio de táticas pessoais, burlem o 

tempo enquanto dilema institucional, sem negar sua influência dentro do curso.  

Na exposição, a docente apresenta uma configuração do tempo que ultrapassa 

fronteiras daquilo que Gimeno Sacristán (2008) define como matematização do tempo, sua 

distribuição, sucessão, fixação, durabilidade, ordem, sequência e ritmo, no âmbito da 

formação docente. Tal configuração esconde o fato de que o mesmo é também momento para 

a criação. Entendemos que, nessa configuração dialética do tempo, ele é um tempo para ser 

vivido. O significado da alusão tem nexo com a flexibilidade temporal, porque “o tempo 

flexível é aquele organizado em função das expectativas e necessidades apontadas pelo grupo 

com o qual o docente trabalha” (HOÇA, 2007, p. 48). 

O que chama a nossa atenção é que a explicação aciona possibilidades sugeridas17 por 

duas docentes, em capítulo anterior. A primeira encontra-se na afirmação de que os alunos são 

acostumados a produzir no sentido da reprodução, e outra, baseada em sua experiência 

enquanto aluna do curso, lembra-nos de que as mediações pedagógicas pouco incentivavam a 

perceber a escrita na perspectiva contrária. Essa mesma docente, além de tentar uma 

explicação para os motivos desse sentido da escrita, sugeriu – exemplificando sua atuação no 

estágio – como aquilo que deve ser feito para que os alunos-docentes percam “[...] o hábito de 

escrever sem análise e sem confronto com as teorias estudadas”D5. Igualmente, sem negar que 

se deve fazer leituras de pesquisas realizadas e de teorias que auxiliem a enxergar melhor a 

realidade com a qual se mantém relação, desse modo, a docente, com sua suposição, reforça o 

que as entrevistadas denominam de escrita burocrática ou escrita da reprodução. 

Para compreendermos melhor a afirmação, vejamos então o que diz a docente: “Hoje 

já não peço mais relatório, peço artigo, digo a eles que depois podemos publicar em eventos 

da área”D5. Completa o pensamento falando de critério e princípio do trabalho desenvolvido 

atualmente: “Tomei como critério, como princípio do meu trabalho, ajudar meu aluno a 

expressar as ideias de forma escrita, acima de tudo, orientar dentro das normas 

acadêmicas”D5. O primeiro equívoco detectado na fala está na omissão do esclarecimento 

necessário a respeito da modalidade relatório e sua escrita. A “substituição pela escrita do 

artigo” sem a devida discussão significa reforçar que os relatórios de estágio comportam 

apenas uma produção escrita que é sinônima de descrição pela descrição – suposição da qual 

discordamos. 

                                                 
17 Ver no capítulo 5. 
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A postura de substituição de uma escrita por outra traz subjacentes duas vertentes de 

escrita em processos formativos: uma escrita que requer um “[...] olhar com rigor, propor 

discussão, intervir e avaliar, pois revela um percurso que contempla pesquisa e extensão”D3, 

mas, também, “além destas, tem outros que têm escrita mercadológica que não tem conexão 

com o curso e formação do aluno”D7. A observação pertinente aqui é que, enquanto a primeira 

tem como sentido a investigação reflexiva e crítica com intenção de ampliar aprendizagens no 

processo formativo, sem anular, com isso, a publicação e a socialização com os pares, a outra,  

a mercadológica, tem como intenção preliminar agradar os pares, por isso o esforço para a 

publicação em periódicos e editoras especializadas na área. 

Ainda comparando uma e outra escrita, concluímos, em acordo com a docente, que a 

escrita mercadológica fica presa a determinadas condições de produção, a certo contexto, 

regras, valores que a condicionam. A prioridade é o objeto de desejo e não o sujeito da escrita 

e sua formação. A opção por esta, em alguns casos, diz respeito ao fato de que a escrita 

produzida em uma perspectiva mais antropológica não condiz com a linguagem exigida pelos 

pares e, em algumas situações, é entendida na academia como uma escrita não científica, não 

acadêmica. 

 Esse contexto a que fazemos referência “[...] parece hierarquizar os textos em 

acadêmicos-científicos de um lado, e de divulgação, de didatização, de outro lado, a estes 

últimos sendo atribuído menor valor e pouca legitimidade acadêmica” (SOARES, 2001, p. 

80).  Como bem explica Silva (2005, p. 6), ao criticar a “corrida pelo Lattes18”, que deixou de 

refletir as vicissitudes da vida para transformar-se em uma unidade de medida de sucesso 

profissional, compreendemos que os docentes se sentem compelidos a atender aos apelos da 

produtividade com uma maior lista de realizações dentro dos critérios da CAPES19. 

Completa o quadro argumentativo sobre a escrita burocrática aquela já mencionada em 

muitas falas, principalmente quando questionamos as docentes sobre a escrita dos relatórios 

de estágio supervisionado na atual conjuntura do curso de Pedagogia da UFMA. A fala a 

seguir é representativa de um coletivo e deixa em pauta o sentido em análise: “A escrita do 

relatório não deve ser apenas formal, não deve ser um atributo formal. Não é uma exigência 

para cumprir uma legislação”D8.  

Resumidamente, é importante esclarecer que a escrita burocrática a que, de modo 

indireto, mas continuamente, as docentes fazem menção e com a qual efetivamos a reflexão é 

                                                 
18  Sobre a plataforma Lattes, consultar o site oficial do CNPq: <www.cnpq.br>. 
19  Essa produtividade considerada pela CAPES é indicada no artigo 1º da Resolução CES n. 2 de 7 de abril de 

1998. 
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a escrita que anula ou se não anula, não põe em primeiro lugar os sujeitos envolvidos no jogo 

das relações da formação. Essa escrita, pelo que declaram as professoras, não ajuda a desvelar 

a lógica e os princípios que interferem no processo formativo inerente ao contexto da 

mediação docente a que nos dirigimos, ao estágio supervisionado obrigatório.  

6.2.3 Além dos relatórios: “Que modalidades de escrita usamos...?”D4 

A análise das falas das interlocutoras na pesquisa nos transportou para além da escrita 

dos relatórios no ESO, modalidade recortada inicialmente. No diálogo, surgem outras 

modalidades, em especial quando caracterizavam o sentido dessa escrita como dispositivo de 

reflexão e de intervenção pedagógica. Assim, escutamos a seguinte pergunta de uma docente: 

– “Que modalidades de escrita usamos e o que revelam?”D4. Consideramos que essa 

indagação se refere aos momentos do ESO que comportam a escrita tanto como dispositivo de 

reflexão-crítica quanto de reprodução burocrática ou de avaliação de aprendizagens nas duas 

perspectivas.  

Ressaltamos que embora essas modalidades comportem relatos com propósitos de 

reprodução ou de reflexão-crítica, o que os difere dos relatórios finais de estágio é que não se 

vinculam à legislação específica desse componente curricular (o estágio) e não comportam o 

caráter de terminalidade de uma etapa da formação com atribuição de notas. Além disso, 

distinguem-se nas formas de elaboração, na apresentação e na estratégia de escritura. Essas 

escritas acontecem como opções dos implicados no ciclo didático-pedagógico. Por esse 

motivo, a escolha das modalidades que irão subsidiar a produção escrita dos relatórios finais 

no ESO vincula-se à organização, ao desenvolvimento e às necessidades e possibilidades de 

aprendizagens de cada turma do estágio. Assim sendo, o relatório final é o comum entre elas. 

Além dele, é possível imaginar quantas e quais modalidades usadas no ESO ficam na 

dependência das condições intersubjetivas inerentes ao processo formativo.  

Destacamos aqui as modalidades descritas pelas interlocutoras e com maior 

regularidade no desenvolvimento das situações de ensino-aprendizagem no estágio: os diários 

de bordo, os portfólios, os memoriais, os projetos didáticos, os planos de ensino, as 

sequências didáticas e as sínteses de reuniões individuais e em grupo.  

Seguindo a interpretação da pergunta elencada, observamos que a interlocutora agrega 

às modalidades citadas aquilo que elas podem revelar como favorecimento ou não das 

reflexões sobre as vivências, sobre as experiências de todos aqueles que realizam as 

atividades de estágio. Como pode ser observado a partir de falas das docentes, as modalidades 

acenadas compartilham “saberes, fazeres e quereres”D1 e refletem os conteúdos que as 
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constituem; a duplicidade de sentidos: o sentido de retratar o que a docente denomina de 

saberes, fazeres e quereres e o de provocar reflexão naqueles que interpretam seu conteúdo.  

O referido conteúdo revela as “leituras feitas” dos contextos envolvidos no processo 

formativo, segundo o olhar e as condições de quem produziu, deixando evidente que cada 

uma das modalidades possui especificidades e aborda, com particularidades ou de modo 

diferente, a realidade recortada para esse fim. De nossa parte, assinalamos que a escrita em 

movimento sobre o que se faz e sobre o que se sente no ESO é um recurso utilizado para 

analisar a prática profissional docente e o cotidiano de espaços cedidos para a realização de 

atividades de estágios. No campo da formação, as narrativas que comportam a escrita de si e a 

escrita sobre e com os outros [...] “a respeito das ações e intenções de um campo profissional 

e de um local de formação”D1 compõem um caminho para a construção do conhecimento que 

fundamenta a reflexão e a intervenção no fazer pedagógico, para a ressignificação [...] “da 

nossa prática enquanto professores e da prática de outros”D1.  

Em linhas gerais, podemos afirmar que a produção escrita no percurso da formação do 

pedagogo, mais precisamente no ESO, como dispositivo de reflexão e de intervenção, 

potencializa nos sujeitos dimensões da práxis educativa, por requerer a ação-reflexão-ação. 

Tal requisição acontece para estabelecer um diálogo permanente entre a identidade do aluno-

docente e os conhecimentos e\ou experiências que integram essa formação. Nesse contexto, é 

importante perceber o caráter processual tanto da formação docente quanto da identidade dos 

sujeitos da aprendizagem, haja vista as múltiplas pertenças e diferenças envolvidas em ambas. 

O caráter processual da formação e da identidade dos sujeitos implicados nessa 

formação solicita a escrita reflexiva. Em conformidade com Burton (2009), utilizamos esse 

termo para manifestar como essa escrita pode trazer ganhos para a formação inicial do 

pedagogo. O ganho é por reduzir a possibilidade de o aluno-docente se ocultar entre as 

inúmeras vozes legitimadas no universo acadêmico, reproduzindo, de algum modo, discursos 

não percebidos ou talvez nem aceitos por eles ou admitidos, conscientemente, em suas 

produções. A mediação da produção escrita reflexiva não se assemelha ao que se espera de 

outros gêneros acadêmicos usuais, como ensaio, monografia, relatório técnico, resenha e 

resumo, no que diz respeito à relação que esse produtor de escrita estabelece com a atividade 

solicitada. 

A escrita reflexiva é versátil e se justifica como 

 [...] um recurso versátil. Escrever não só apoia a reflexão e a aprendizagem 
profissional em muitos ambientes de ensino, mas também pode ser uma 
atividade prazerosa e sociável. Muitos professores não têm certeza do que 
eles pensam antes de escrever, mas achar que escrever sobre a sua prática 
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traz novos insights e entendimento, um sentimento de realização pessoal e 
profissional, e boa vontade para partilhar ideias com os outros20 (BURTON, 
2009, p. 1). 

Para Burton (2009, p. 1, tradução livre), esse tipo de escrita “[…] não só apoia a 

reflexão e a aprendizagem profissional em muitos contextos de ensino, mas pode ser uma 

atividade prazerosa e socializável [...] permite a troca de experiências e saberes com outros 

profissionais”. Assim, tal versatilidade comporta essa escrita nos quesitos sustentação da 

reflexão na aprendizagem profissional e tipo de atividade que pode favorecer, uma atividade 

que pode ser prazerosa e de socialização entre os pares. Acrescentamos a esses atributos o 

posicionamento dos mediadores que, ao assumirem essa escrita, pensam sua prática 

profissional e a prática dos outros. Essa atitude traz novos entendimentos e senso de 

realização, além de permitir a troca de experiências e saberes com outros profissionais da área 

e afins.  

Sendo assim, as observações e as orientações escritas realizadas levam “[...] o aluno 

refletir sobre a sua maneira de ler e interpretar a realidade e ao mesmo tempo induz o docente 

pensar sobre as intervenções necessárias e aquelas possíveis para a melhoria da reflexão 

sistematizada pelo aluno”D8. Dessa forma, observamos que as orientações docentes, além de 

favorecerem a organização de ideias escritas e de ampliarem o universo da discussão, 

auxiliam o aluno-docente a perceber os mediadores como modelos e incentivadores que 

valorizam a escrita pelo fato de reservarem a ela um lugar de destaque na prática da formação. 

Isso porque o processo “configura-se numa ação que altera, provoca mudança em alguém” 

(MACEDO, 2010, p. 32), por representar relações concretas no real que acabam 

transformando e construindo outra realidade a partir do modelo apresentado. 

Ser modelo, nessa perspectiva, significa abordar a situação de modo didático, como 

“meios para ultrapassar as dificuldades [...] para tornar mais acessíveis à reflexão científica 

certos problemas da vida social” (ELIAS, 1990, p. 99-100), provocando o potencial 

imaginativo e promovendo a organização de modos que tolerem repensar ideias estáticas 

acerca da situação que se encontra em evidência ou sob efeito de tematização. As devolutivas 

docentes sobre uma escrita analisada se alinham com essa abordagem. Nessa perspectiva, as 

devolutivas não são apenas uma consideração pelo produto que resultou da sistematização do 

pensamento daquele que produziu o texto, são, antes de tudo, um modo de defender essa 

                                                 
20  “Reflective writing […] is a versatile resource. Writing not only supports reflection and professional learning 

in many teaching settings, it can also be a pleasurable and sociable activity. Many teachers are not sure what 
they think before they write, but find that writing about their practice brings new insights and understanding, 
a sense of personal and professional accomplishment, and a readiness to share insights with others”. 
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escrita como versão. Do mesmo modo, a intervenção docente localiza-se no processo de 

produção desta escrita. 

 Nesse entendimento, a escrita torna-se um instrumento de reflexão que permite aos 

envolvidos analisarem procedimentos, atividades e propostas de encaminhamentos utilizados 

no processo de produção, ao mesmo tempo que avaliam a atividade como um todo. 

Warschauer (2001) expõe condições como: a reflexão sistemática sobre as práticas, assim 

como a necessidade de outra postura frente ao “[...] erro, ambas como condições favoráveis à 

formação”. Nesses termos, os retornos e as reflexões realizados se constituem como 

oportunidades formativas. 

Na expressão das interlocutoras, a escrita dos “diários de bordo, portfólios, memoriais, 

projetos, planos, sequências didáticas e os relatórios cria um distanciamento favorável à 

avaliação do que foi feito, do que não foi feito ou poderia ter sido feito e não foi”D3, as 

escritas dessas modalidades caracterizam-se como formas possíveis de docentes e alunos-

docentes repensarem sua prática e a prática dos outros. Nesse processo contínuo e formador 

de ver e revisar posturas pela sistematização escrita, ficam evidentes concepções e 

intencionalidades subjacentes à produção e à mediação pedagógica desta, assim como as 

interferências contextuais em uma e na outra. Nessa defesa, torna-se claro o pressuposto de 

que a produção escrita e o processo formativo mantêm uma relação de mão dupla, na qual a 

escrita oportuniza a revisão e alterações nos estruturantes do processo formativo e o processo 

formativo dinamiza, por meio dos estruturantes da formação, o processo de produção da 

escrita nos diferentes contextos de reflexão educativa oferecida pela universidade, pelos 

formadores e pelos alunos-docentes. 

Logicamente, a mediação docente e a produção escrita orientada vinculam-se e 

fortalecem o processo formativo, por serem guardiãs de histórias, por gerarem mudanças no 

modo de pensar e de agir de formadores e de formandos, com contribuições na construção da 

identidade profissional, na sistematização das práticas, na mobilização do saber da 

experiência (LARROSA, 2001) e na socialização de pensamentos e modos de ação, em 

vínculos diversos. Interessa-nos, pois, expressar a seguir algumas modalidades que 

comportam tais possibilidades, segundo as interlocutoras. São elas: 

6.2.3.1 Os diários de campo 

Contemplam “anotações que sumarizam uma história do percurso dos estagiários, dos 

docentes, dos alunos, de todos”D1. Definimos esses textos como diários de formação. 

Tomamos a definição emprestada de Hess (2006), pelo fato de o diário descrever dificuldades 
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localizadas em cursos de formação, na intenção de enfrentar e resolver desafios que a 

envolvem. Nas anotações, os produtores da escrita tomam para análise as relações que 

estabelecem com os segmentos escolares e com eles mesmos e, segundo a análise efetivada 

por uma docente entrevistada, essa dita análise passa pelas relações estabelecidas “[...] com os 

alunos, com os conteúdos trabalhados, com os procedimentos utilizados nas aulas, com as 

atitudes desenvolvidas na turma”D8. 

Ainda acerca dos diários, explica outra docente que, além de descreverem as 

atividades das aulas observadas e ministradas, os alunos fazem ou deveriam fazer 

considerações sobre as situações formativas, destacando “o que foi significativo para os 

alunos e para os professores, tomando como âncora a coerência entre os elementos didáticos e 

as intervenções-problematizações feitas pelo professor, nas atividades”D5. Isso porque o diário 

de campo é um dispositivo de acesso à avaliação e ao reajuste de produções e de 

aprendizagens de processos formativos. Sendo assim, a utilização do diário viabiliza o 

acompanhamento das atividades, tanto do estágio quanto de pesquisas em geral. 

6.2.3.2 As sínteses de reuniões individuais e do grupo de estagiários  

Como o nome indica, essa escrita sistematiza, resume as discussões das reuniões. 

Nessas reuniões, “são discutidas as possibilidades e as dificuldades encontradas no 

desenvolvimento das atividades, individuais ou em grupo”D4. Nesse caso, podemos destacar: 

“O envolvimento dos estagiários e dos professores nas atividades, o quê e como os conteúdos 

foram trabalhados nas salas e noutros espaços, relacionando com as concepções privilegiadas 

nos planejamentos”D4. Igualmente, as sínteses fazem o acompanhamento do percurso 

formativo, identificando necessidades individuais e coletivas, na tentativa de resolver e 

promover melhores e maiores aprendizagens. Essas sínteses podem desencadear reflexões que 

unem a experiência vivida no contexto profissional e na academia com as teorias estudadas. 

Em sua forma composicional, agrega aspectos narrativos e aspectos reflexivos e, desse modo, 

pode dialogar com outras modalidades que circulam na esfera acadêmica e nas escolas em que 

acontece o estágio. 

6.2.3.3 O portfólio  

O portfólio é outra modalidade apresentada em todas as falas. Como observa esta 

interlocutora, é “um instrumento de avaliação e autoformação nos estágios que remete a uma 

discussão sobre a formação em bases reflexivas, bem como no uso de narrativas no processo 
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formativo”D1. Por ser um instrumento de avaliação e de autoformação nos estágios, esse 

gênero textual desafia a pensar a respeito das intencionalidades, a relação com outras 

modalidades, o que deve contemplar e como deve ser feito e, principalmente, desconstruir a 

ideia de que é “um documento onde se colecionam os documentos de estágio, as fotografias, 

os planos, as sequências didáticas e as fichas diversas, preenchidas pelos alunos”D1.  

Portanto, a organização do portfólio consubstancia-se em um “processo criativo e rico 

de produção acadêmica e carregado de significação e sentido, por isso tem marcas dos 

estagiários ao retratarem observações, escutas, dilemas e imagens de um cotidiano”D1. Na 

composição, é feito um breve memorial em que é produzida uma narrativa autobiográfica com 

linha de tempo e num diálogo consigo mesmo. Segundo Passeggi (2008), essa narrativa 

compõe um método de construção do conhecimento que cumpre a função de fundamentar a 

reflexão do fazer pedagógico e a ressignificação da ação docente.  No portfólio, “também são 

descritos os temas, os objetivos, as fases e as relações teórico-práticas”D1. Importa aqui 

analisar as aprendizagens, as dificuldades, os resultados obtidos em cada momento, os saberes 

mobilizados e apropriados. Essas análises, assim como a narração dos episódios e dos 

processos vividos, são progressivas e podem vir acompanhadas por “[...] fotografias, 

gravações transcritas e outros recursos visuais”D1.   

6.2.3.4 Os projetos didáticos  

Trata-se de projetos de intervenção compostos por diferentes sequências de atividades 

e “funcionam como dispositivos de formação mediados, inclusive por atividades de extensão 

universitária”D1. A escrita nesses projetos caracteriza-se como o momento de “[...] tomada de 

decisões sobre o que fazer e como fazer, cujas fontes de informação são, principalmente, as 

dificuldades e os desafios identificados no diagnóstico da realidade em que acontecem os 

estágios”D2. Por essa razão, nesse espaço, a narração crítico-reflexiva é necessária por se 

constituir como um espaço que demanda a identificação e o desenvolvimento de ações que 

superem as dificuldades e modifiquem a realidade que até então se mostra como limite ou 

impedimento de aprendizagens importantes no processo formativo. É importante destacar que 

a superação das dificuldades tem na ação colaborativa uma grande aliada, por isso não deve 

ser omitida na escrita. 
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6.2.3.5 Os planos de ensino e as sequências didáticas  

A escrita dos planos e das sequências didáticas, assim como dos projetos didáticos, 

deriva “de diagnósticos realizados pelos alunos e professores nos momentos de observação no 

campo de estágio”D2. A escrita deles contempla decisões e encaminhamentos didáticos que 

envolvem situações e relações de aprendizagens “que visam à ampliação de conhecimentos 

dos sujeitos em formação”D2. Os planos de ensino e as sequências didáticas são modalidades 

organizativas de conteúdos didático-pedagógicos a serem ensinados e aprendidos e de 

intencionalidades a serem concretizadas no processo da formação. Pelo caráter flexível e 

funcional dos planos e das sequências didáticas, a escrita é organizada considerando os 

sujeitos, os contextos e as intencionalidades requisitadas para os processos envolvidos na 

elaboração.   

Considerando as modalidades de escrita em análise neste capítulo, afirmamos que o 

relato é o gênero comum e privilegiado nelas. Bem assim, reconhecemos que esse gênero 

circula também em forma oral, tanto no contexto da universidade quanto nos demais 

contextos formativos, formais ou informais. Nesse contexto, compreendemos que a escrita 

desse gênero é um modo que pretende incorporar, no universo da formação profissional, uma 

linguagem que comporta a narração e a reflexão ligadas à dimensão teórico-prática que acolhe 

essa formação. 

Refletimos sobre mediações pedagógicas da escrita e seus sentidos em diferentes 

modalidades contempladas no ESO. A orientação da discussão teve por base o pressuposto de 

que as práticas e seus sentidos podem ser identificados nos procedimentos de ensino 

escolhidos para materializar as atividades de produção escrita, em que os relatos têm como 

foco principal a narração, a reflexão e a avaliação do processo formativo. Nessa perspectiva, 

evidenciamos as valorações, estratégias, atitudes, inclinações e limitações que interferem na 

relação entre a gestão do currículo e sentidos conferidos à escrita, nas distintas produções na 

universidade e no estágio obrigatório do curso de Pedagogia, em particular.  

Sendo assim, no processo de análise das falas das interlocutoras e dos documentos de 

domínio público consultados, constatamos que a prática pedagógica vinculada às distintas 

formas de produção escrita no ESO sofre interferência da organização curricular do curso, 

com especial destaque para a legislação do estágio e formalização do PPP, assim como de 

certa ausência de uma prática entre os docentes do curso de Pedagogia da UFMA de 

escreverem o que em certa medida estende-se aos alunos-docentes em processo de formação. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse é um momento muito aguardado pelo pesquisador. Juntar todos os fios e tecer as 

últimas considerações a respeito do objeto de estudo sobre o qual cogitou por horas, dias e 

anos da sua vida, investigando, discutindo e escrevendo. Como observamos, esse tempo não é 

suficiente para assegurarmos que desvelamos a totalidade do objeto e encontramos todas as 

respostas para as questões que o circundam. Contrariando uma afirmação bastante conhecida 

no meio acadêmico, a escrita de uma tese com respectivas respostas não é um trabalho 

solitário; é uma produção com muitas “mãos e olhos”. Tal afirmação nos lembra Clarice 

Lispector (1998, p. 24), ao metaforizar: “Não, não é fácil escrever. É duro como quebrar 

rochas”, porque a impressão que temos é de que cada palavra dita e escrita explicita muito 

mais do que desejávamos na circunstância de sua realização. As palavras transformam-se em 

conceitos com sentidos diversos, oriundos de um campo em diálogo com teorias para garantir 

o caráter relacional da rede em constituição. 

No decorrer desta tese, discutimos a ação mediadora docente e a sua implicação com a 

orientação dos relatórios no Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO), no processo de gestão 

do currículo de formação do pedagogo. Nesse processo, partimos do entendimento e 

confirmamos que as configurações (ELIAS, 1998) em que os sujeitos desta pesquisa estavam 

envolvidos e suas vivências conduziram-nos a realizar escolhas e a construir uma trajetória 

em ambientes de formação que pressupunham a escrita como instrumento de mediação da 

aprendizagem. Por esse motivo, o conceito de configuração (ELIAS, 1998) foi fundamental 

na compreensão de que não é possível desvincular a ação mediadora docente das experiências 

vividas, sejam de ordem subjetiva, sejam de ordem objetiva, e de que os sentidos atribuídos 

pelos implicados na formação não podem ser compreendidos nem explicados em si mesmos 

ou de uma única forma. Essa abordagem fundamenta, nesta tese, o processo de análise dos 

sentidos e das ações mediadoras docentes, assim como a elaboração do seu título. 

Por meio dos capítulos e respectivas seções, sistematizamos as respostas alcançadas 

sobre a questão central da pesquisa: Que sentidos formativos são atribuídos pelos docentes ao 

processo de gestão do currículo em que a escrita dos relatórios é um instrumento de 

aprendizagem no ESO? O pressuposto do qual partimos e o qual foi confirmado é o de que os 

sentidos atribuídos à gestão do currículo pelos docentes formadores relacionam-se mais com a 

forma como cada um entende sua ação mediadora no processo de orientação de atividades 

didático-pedagógicas e menos com a adesão a um projeto comum, qual seja: o Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC). Para compreender as relações entre os sentidos atribuídos pelos 
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docentes e o desenvolvimento de atividades formativas no processo de desenvolvimento do 

Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO) do curso de Pedagogia da UFMA, buscamos 

indicativos sobre as relações estabelecidas pelos sujeitos e sobre os desafios e as 

possibilidades no processo de construção da escrita na universidade e no CP. 

A metodologia da Entrevista Compreensiva nos auxiliou na realização da 

investigação, uma vez que o pensar e o fazer foram nutridos por um espírito investigativo, 

leve, flexível e curioso. Aproximamos a figura do pesquisador à de um artesão, mas de um 

“artesão intelectual” (MILLS, 1986). No curso da investigação, estabelecemos uma estreita 

relação entre as informações do campo e as teorias correlatas, surgindo daí o movimento de 

interpretação dos sentidos derivados da palavra dos participantes. O conteúdo dessa fala sobre 

si e sobre a relação com outros externos representou a origem de todos os desdobramentos 

para o que é central no desenvolvimento da tese, os sentidos docentes e sua dinâmica pelas 

interações realizadas no processo formativo. Defendemos, igualmente, que os sentidos e as 

ações pedagógicas reveladas são constructos sociais formados em configurações diversas, 

num jogo de interdependência em que se encontram implicados inúmeros sujeitos, contextos e 

abordagens. Desse modo, os sentidos das ações mediadoras docentes, identificados por meio 

do que expuseram as interlocutoras, foram o fundamento explicativo da teoria em questão.  

Esclarecemos que, no percurso metodológico, a postura epistemológica 

multirreferencial nos permitiu inventar elementos persuasivos e plurais que induziram 

respostas às questões levantadas no processo investigativo. Aqui, a tolerância discursiva 

tornou-se um imperativo para que a intencionalidade fosse concretizada. Esse caráter plural de 

ver e interpretar as situações, em especial aquelas relacionadas ao processo de orientação da 

escrita no ESO, gerou possibilidades discursivas e aproximações com dispositivos da 

formação do pedagogo, de modo não fragmentado e numa relação horizontal.  

Nessa lógica, o objeto desta pesquisa foi se desdobrando e, das análises realizadas, 

identificamos a rede de interpendências responsáveis pelas trajetórias construídas pelos 

implicados no processo da formação do pedagogo da UFMA. Nessa rede, a base da relação 

entre ações mediadoras docentes e os sentidos produzidos foi associada aos motivos e à 

vivência de um projeto de formação, assim como às posições dos sujeitos para a efetivação 

desse projeto, caracterizando o que definimos como “mediações-relações – produção de 

sentidos”.  

 As entradas na UFMA e no ESO foram os realces corroborados nas trajetórias 

docentes, caracterizando formas de ser e de estar dos implicados na gestão do currículo e, por 

extensão, no foco em discussão. Ratificamos que, embora todos os docentes tenham o seu 
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ingresso na instituição via concurso público, os motivos pelos quais concorreram à vaga têm 

especificidades, como atendimento a pedido de terceiros ou como realização de projeto 

pessoal. Essa abordagem viabilizou também a identificação de formas distintas de inserção no 

ESO: a) “imposição e não uma opção”; b) reconhecimento e valorização de experiências 

anteriores à UFMA; c) posse de direito pela prestação de concurso na área; e d) pela demanda, 

principalmente, no DEI. 

Dessa forma, notamos que, dentre os docentes que realizam atividades mediadoras no 

ESO, dois grupos se sobressaíram: a) docentes com maior tempo de efetivo exercício na 

docência, na universidade ou fora dela, e b) docentes com menor tempo de efetivo exercício 

na UFMA. A composição dos grupos admite justificativas docentes como a oportunidade de 

desenvolvimento de um trabalho na formação inicial de profissionais da educação; o 

pertencimento a um espaço público favorável à pesquisa na área da formação docente; a 

composição de um espaço de encontro entre gerações que pensam e realizam mediações no 

CP. As mesmas reflexões nos permitiram desvelar como as docentes ingressaram no ESO.  

 Referir-se a um passado exitoso para criticar o presente mal-estar foi a estratégia 

utilizada pelas entrevistadas para expressarem sentimentos em relação às atividades 

pedagógicas desenvolvidas no estágio no curso de Pedagogia atualmente. Os sentimentos 

anunciados por elas, além de criticarem as condições institucionais desfavoráveis à realização 

de determinadas ações no ESO – com destaque para a legislação atual e para o descompasso 

entre o tempo curricular e as demandas postas no PPP para a formação do pedagogo –, 

esboçam satisfação em fazerem parte desse grupo pelo reconhecimento social que possuem a 

instituição e o CP. Registramos que os sentimentos, em sua expressão, mesmo antagônicos, 

são complementares pelo efeito pedagógico que as críticas podem produzir no curso, tanto no 

plano pessoal quanto no institucional. Compreendemos que os posicionamentos demonstram 

que docentes do curso de Pedagogia da UFMA têm responsabilidade com a formação 

profissional, não reduzindo seu papel a alguém que apenas ministra disciplinas de modo 

desarticulado das demais que compõem o currículo; demonstram que conhecem ou desejam 

conhecer o perfil profissional definido, institucionalmente, para propor; mostram interesse em 

colaborar para uma cultura do diálogo e do trabalho coletivo e, na ausência dessa cultura, 

dispõem-se a repensar suas práticas no curso, para garantir interações mais significativas e 

com qualidade social.  

O destaque para a postura desses docentes se dá pela constatação de que, no CP, os 

docentes têm duas opções: vincular-se ao grupo que pode ser sujeito do currículo ou vincular-

se ao grupo que é apenas objeto das práticas curriculares pela conformação com o instituído e 



                                                                                     

 

164

com a reprodução sem críticas. Diante dessa realidade, constatamos posturas não uniformes e 

ajustadas às condições existentes e a que os docentes têm acesso. Reforçamos ainda que é 

grande o desafio no que tange à gestão do currículo da formação do CP, pois esse curso traz 

em seu bojo o repto de construir novos equilíbrios de poder, o que pressupõe uma 

transformação que envolve mudanças institucionais, mas também nas práticas pessoais. 

Dessa forma, é apropriado assinalar que o modo como é pensado e desenvolvido o 

projeto da formação – seja pela ação colegiada, seja por ações individualizadas – interfere na 

postura docente e nos sentidos atribuídos pelos sujeitos implicados nas atividades formativas 

no curso. Igualmente, defendemos que as mediações pedagógicas docentes demandam uma 

análise cuja base é a crença de que não há ação em movimento unilateral, mas em relação de 

interdependência constante, configurando-se como possibilidade de ressignificação de uma 

realidade em movimentos. Por essa razão, a depender da concepção de formação, da função e 

dos instrumentos mediadores utilizados no curso de Pedagogia e no ESO, a escrita ganha 

contornos que podem associá-la ora às situações de produção pela reprodução sem crítica, ora 

às interações que promovem engajamentos dos sujeitos implicados nas atividades formativas. 

Com base nesse entendimento, e respondendo à questão de partida da pesquisa, 

reafirmamos que os sentidos formativos atribuídos pelos docentes do CP da UFMA ao 

processo da gestão do currículo com fins na aprendizagem, por meio da escrita de relatórios 

de ESO, são distintos e vinculam-se às condições objetivas disponibilizadas e a que as 

docentes têm acesso, às concepções de formação que defendem e aos sentidos atribuídos por 

elas às atividades didático-pedagógicas em desenvolvimento. Mediante esse contexto, e com o 

apoio das análises procedentes das falas, constatamos que os sentidos dos mediadores no CP e 

no ESO filiam-se a práticas e finalidades diversas. Das mesmas análises, deduzimos que as 

orientações pedagógicas no estágio contribuem para a formação do pedagogo na perspectiva 

da reflexão-crítica e/ou na perspectiva da reprodução burocrática.  

No primeiro sentido, a prática de escrita constitui-se como produção singular que 

ganha sentido social por partir da análise, da crítica, da intervenção e do protagonismo de seus 

autores. A opção por ela tenciona que o sujeito, na relação com o aprender, adote o 

protagonismo no processo de produção de conhecimentos através da mobilização cognitiva e 

por meio da interação com o outro e com o mundo, todos mediados pela linguagem verbal, 

seja oral, seja escrita. Nessa acepção, o protagonismo é definido como um processo que 

resguarda um lugar específico para aluno-docente. Trata-se de um processo em que ele se 

torna, ao mesmo tempo, sujeito e objeto nas mobilizações relacionadas às aprendizagens e no 

uso da escrita em situações variadas. A escrita é entendida como dispositivo de reflexão e 
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intervenção pedagógica. Nesse sentido, a relação dialética entre os sujeitos e os ambientes 

formativos é condição para a ampliação de conhecimentos em processos de construção.  

As mobilizações de sujeitos em contextos formativos, por sua vez, expressam os 

sentidos a um querer e a um fazer pedagógico tanto seu como de outros. Nesse âmbito, 

compreendemos que o que formaliza as relações e as orientações da escrita no 

processo formativo, nas atividades de estágio do CP da UFMA, em particular, é a 

permanência de uma tensão e de uma interação entre os sujeitos ou grupos e entre estes e 

uma estrutura, todas produtivas e em conformidade com a natureza das relações formativas. A 

tensão e a interação aconselhadas são produtivas porque caracterizam uma realidade a partir 

do que ela pode ser e não apenas do que ela é ou está sendo. Notamos que essa forma de 

pensar e realizar a escrita, na qual a maior referência é o próprio autor, configura-se como 

mecanismo de valorização de saberes docentes, como iniciativa de construção das identidades 

profissionais, de relações entre ensinar e aprender, entre formador e aluno-docente, entre 

teoria e prática, entre ação e reflexão. 

Nessa perspectiva, percebemos que a materialização da escrita no CP depende do seu 

resguardo como componente transversal e de responsabilidade de todas as áreas de 

conhecimento do curso. Para tanto, propomos que a orientação de atividades fundamentadas 

nesse sentido deve ser compromisso de todos os docentes, e não apenas de alguns. 

Esse processo dialético portador de tal sentido da escrita na formação do pedagogo da 

UFMA, como constatamos, aproxima múltiplas relações em que a escrita é um meio ou um 

organizador de meios para desenvolver situações de aprendizagem, as quais demandam a 

mobilização da linguagem verbal. Decerto, esse processo, por ser dialético, trouxe para a 

discussão algumas dimensões e relações necessárias como: a relação ensino-aprendizagem, 

ensino-pesquisa, teoria-prática, conteúdo-forma e a relação docente-aluno/docente. Dessas 

relações, surgiram alguns pressupostos fundamentais na concretização de interações 

pedagógicas em processo, quais sejam:  

a) As mediações docentes são processos que pressupõem os outros externos a si, a 

forma como se veem, profissionalmente, e como se sentem diante das possibilidades e 

dificuldades existentes nos ambientes da formação e atuação desses profissionais;  

b) Na relação entre ensino e pesquisa, o desafio é fazer com que as situações que 

envolvem a escrita sejam instrumentos de reflexão rigorosa e sistemática, no conjunto 

estruturante da situação de escrita, na tentativa de identificação e de análise de processos 

desencadeados, assim como para o acompanhamento e a avaliação das atividades 

desenvolvidas, com seus avanços e dificuldades;  
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c) Para o exercício da docência, não basta apenas o conhecimento teórico. A 

experiência com o campo profissional, proporcionada, principalmente, por diferentes 

atividades teórico-práticas, enriquece o fazer pedagógico, resultando em uma profícua e 

oportuna relação entre conhecimento teórico e prática profissional;  

d) Na relação pedagógica, os docentes e alunos-docentes se reconhecem e firmam 

parcerias, identificam-se e diferenciam-se nas relações vinculadas durante o processo 

formativo, caracterizando cada componente da relação como o social em ato. 

Das relações supracitadas, evidenciamos que, na organização das atividades didático-

pedagógicas de orientação da escrita, são condições necessárias: a) a indissociabilidade entre 

competência na área de conhecimento específico e competência na área pedagógica; b) a 

mobilização de conhecimentos sobre os sujeitos da aprendizagem, sobre contextos 

envolvidos, sobre o objeto de conhecimento, ou conhecimento da área específica, e dos 

elementos do currículo, para a definição dos objetivos da formação; c) a avaliação das 

situações de escrita, pelos implicados nas produções, para possíveis ampliações e superação 

das dificuldades existentes. 

A análise das intervenções docentes caracterizadas como práticas de reprodução pela 

reprodução levou-nos a compreender que tais posturas comprometem a produção do novo, a 

expressão da singularidade do sujeito que aprende e que realiza as ações pedagógicas. Dessa 

forma, encontramos um segundo sentido da escrita em curso: aquele que incita a produção de 

uma escrita destituída de conexões teórico-práticas, cuja consequência prática é o desinteresse 

dos alunos-docentes pelas propostas de produção solicitadas ou impostas nos estágios 

supervisionados, principalmente aquelas que não correspondem aos interesses mais imediatos: 

notas e aprovações parciais e finais.  

Com base nesse entendimento, caracterizamos essa escrita como aquela que contém 

um uso desgastado das palavras, como aquela que acoberta um silêncio da potencialidade 

criativa das novas gerações, deixando espaço para o plágio, paráfrase, citações intermináveis. 

Tal produção gera a impressão de que os implicados pensam pouco e escrevem mal; retrata 

um leitor acadêmico inexperiente e ausente de sua produção escrita, colocando-o em uma 

posição de escuta que o transforma em mero ouvinte sem condições de inferir, fazer analogias 

com conhecimentos e experiências anteriores, reproduz e não se assume pelo questionamento 

e relações que poderiam ser feitas. Por fim, a prática em evidência deixa sempre um 

questionamento sobre onde fica o sujeito ou de qual posição ou lugar ele pode falar ou 

escrever.  
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Com essa reflexão, deduzimos que do segundo sentido surge um hábito na vida do 

aluno-docente: vincular essa produção à cópia, à prova, a seminários ou a qualquer trabalho 

escolar com fim em uma avaliação como sinônimo de nota. Trata-se de uma forma particular 

de ação intersubjetiva, por representar uma ação em que o aluno-docente não se reconhece e, 

por isso, não consegue vivenciá-la como ato social. As estratégias docentes vinculadas 

valorizam o trabalho escrito via respeito às regras acadêmicas e gramaticais e defendem ser 

atribuição do aluno-docente observar e se preocupar com a avaliação do ponto de vista da 

estrutura do texto. 

O destaque para esse aspecto não significa que excluímos o apoio em teóricos 

estudados; a sugestão, no entanto, é que o dito apoio não anule a posição enunciativa do 

produtor da escrita. A estrutura da língua, as normas, as regras gramaticais não são omitidas, 

antes são importantes na elaboração e na composição da escrita. O apelo é que tais aspectos 

não acobertem “um não saber fazer de outro modo” ou não sejam motivos de exclusão de uma 

escrita recodificada para ser instrumento de mediação na formação do pedagogo. O 

fundamento para a defesa é que o sujeito aprende quando ele se envolve ativamente no 

processo de produção de conhecimentos, através da mobilização das suas atividades mentais e 

da interação com o outro, mediada pela linguagem. 

Dessa forma, sugerimos que os docentes no ESO, independentemente da área de 

conhecimento ou modalidade em que atuem, sejam, com efeito, leitores-ouvintes dos 

discursos produzidos pelos alunos-docentes e façam devolutivas aos autores da escrita. Nessa 

escrita, os autores devem assumir uma relação com a exterioridade, ao mesmo tempo que 

remetem a sua interioridade para que possam exercitar a autoria do dito e do escrito. Assim, é 

importante que, ao escreverem no estágio, os alunos-docentes façam uma síntese linguístico-

discursiva e também construam uma realidade, simbolicamente, a partir da reflexão e da 

crítica dos contextos envolvidos. Para tanto, os sujeitos da produção devem aceitar o desafio 

de olhar a realidade por determinados ângulos e percursos e se inscreverem na realidade lida e 

escrita. A função dos avaliadores da produção é ler cada produção como versões que possuem 

propósitos distintos no processo formativo. Nessa avaliação, a reescrita é uma garantia para a 

qualidade da produção e para o resgate da capacidade de elaboração ou reelaboração do 

discurso em situação. É nesse contexto que a escrita no estágio precisa ser reconhecida como 

um instrumento comunicativo e de formação, que guarda uma peculiaridade por nascer do 

campo, conjugando elaborações teóricas e experiências de um contexto profissional. 

Acrescentamos aos sentidos supracitados outro oriundo das mobilizações docentes 

desenvolvidas nos estágios obrigatórios e legitimado pela legislação do ESO: configura-se 
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como dispositivo de avaliação. Na Resolução n. 684-CONSEPE/2009, a avaliação da escrita 

dos relatórios finais é endossada como mecanismo de aprovação ou reprovação do 

desempenho acadêmico de alunos-docentes. Esse sentido, como os demais, inclui o porquê da 

escrita e a quem se dirige no estágio.  

Sob a ótica docente, a escrita como instrumento de mediação na formação é o não 

comum, oportuno e fundamental, visto que a sociedade prioriza a fala em detrimento da 

escrita. As orientações pedagógicas docentes que acompanham o processo avaliativo são 

diversas e coerentes com as experiências e com as intencionalidades ponderadas para o CP e 

para o ESO, principalmente as ponderações feitas pelas mediadoras do processo formativo.  

Averiguamos que o processo avaliativo no ESO e nos demais espaços da formação do 

pedagogo da UFMA acontece em dois movimentos análogos, mas nem sempre integrados. O 

primeiro está ligado às atividades formativas sem quantificação ou atribuição de notas, 

qualificado pelas orientações, reflexões e possibilidades formativas que acata. O outro 

movimento refere-se às atividades de menor frequência, se comparadas com a regularidade 

das atividades do primeiro. Este último, por quantificar e determinar a aprovação ou 

reprovação dos alunos-docentes, adquire maior status e valor ante os sujeitos em formação, a 

depender da postura e concepção de formação adotadas pelos docentes. No que observamos 

na legislação, a Resolução n. 684-CONSEPE/2009, a escrita dos relatórios pauta-se no 

conceito e na prática de avaliação como constatação/verificação de um determinado nível de 

aprendizagem do aluno-docente. A escrita, por esse viés, não potencializa ações e atitudes 

interativas no processo de formação dos implicados na produção. As análises de tais sentidos 

nos permitiram apreender lugares e modalidades distintas, em que os modos e as intenções da 

produção escrita, epistemologicamente, revelam pressupostos e práticas docentes que formam 

o universo da academia e demais espaços da formação do pedagogo na UFMA.  

No que tange, especificamente, aos relatórios e demais modalidades no ESO – os 

diários de campo, as sínteses de reuniões, os portfólios, os projetos didáticos, os planos de 

ensino e as sequências didáticas –, constatamos que a escrita em processos formativos possui 

conotações semelhantes às mencionadas no curso como um todo. São configuradas na 

formação do pedagogo da UFMA como “uma lente para olhar a realidade”, com possibilidade 

de “reformular a prática docente” ou como “um atributo formal para satisfazer uma 

legislação”, em que os relatos têm como focos principais a descrição, a narração, a reflexão, a 

intervenção e a avaliação do processo formativo.  

Incluímos nesses sentidos as práticas docentes empenhadas em materializar as 

exigências ou garantias legais e/ou aquelas que precisam ser reconfiguradas para se 
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adequarem às condições dadas e legitimadas no curso e à experiência profissional dos 

mediadores. Nessa lógica, pontuamos que os sentidos da gestão do currículo e as atividades 

pedagógicas decorrentes associam as experiências vividas à reflexão teórica, e outras que se 

limitam à descrição para atender a uma exigência burocrática. Assinalamos também que as 

mobilizações de sujeitos implicados na orientação da escrita no estágio, ora se encontram num 

sentido, ora no outro, em um vai e vem de atos e desejos que tecem e fazem as soldas entre a 

dimensão ideal e a dimensão real, entre um passado recente e um estado atual, desenhando a 

configuração da escrita no CP como uma realidade única, complexa e atravessada por 

múltiplos pertencimentos e sempre sujeita a mudanças. 

As considerações apresentadas nesta parte significam novos pontos de partida para o 

desenvolvimento de estudos sobre a ação mediadora docente e a sua implicação com a 

orientação da escrita dos relatórios no ESO, no processo de gestão do currículo de formação 

do pedagogo. Como docente desse curso, compreendemos serem essas questões que afetam, 

atualmente, a formação do pedagogo, por isso precisam ser ampliados os espaços de 

discussão. As orientações docentes na perspectiva da reflexão crítica, em que a escrita possui 

funcionalidade social, precisam ultrapassar a dimensão individual, devendo ser debatidas e 

ressignificadas como práticas coletivas institucionalmente. Para tanto, constitui-se como 

decisão fundamental repensar, de forma colegiada, o Projeto pedagógico e as Normas de 

estágio do curso de Pedagogia da UFMA, na tentativa de redefinir a relação espaço-tempo, de 

modo que garanta ações e processos didático-pedagógicos em que a linguagem verbal escrita 

– como já acontece no CP/UFMA, com a linguagem oral – seja um dos principais 

instrumentos de mediação da formação em pauta. Nessa mesma direção, entendemos que a 

prática de escrita entre os docentes demanda ressignificação pela repercussão no processo 

formativo de sujeitos implicados nas atividades didático-pedagógicas, especialmente os 

alunos-docentes. 
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Apêndice A – Planos evolutivos: 1, 2 e 3 

PLANO EVOLUTIVO 1 PLANO EVOLUTIVO 2 PLANO EVOLUTIVO 3 
1. Ser ou tornar-se docente da UFMA 
1.1 Ações potencializadoras; 
1.2 Fazeres e quereres; 
1.3 Representações e práticas 
1.3.1 Definições docentes 
2. O curso de Pedagogia da UFMA 
2.1 Memórias e Histórias (Um Olhar 

por Dentro) 
2.2 SER ou TORNAR-SE Docente; 
2.3 Desenho Curricular 
2.3.1 Estágio: pesquisa, ensino e 

extensão. 
2.3.2 Estágio Supervisionado: 

dificuldades e possibilidades 
2.4 Saberes, fazeres e quereres 
 
3. O lugar da produção escrita  
3.1. Na formação do pedagogo da 

UFMA; 
3.2 Na atividade docente 
3.3 Nos dispositivos do Estágio 

Supervisionado 
 
4. Mediação Pedagógica nas 

atividades de Estágio 
4.1. A Parceria mais experiente: 

saberes em ação/  
4.1.1Experiência e Inovação  
4.2. A produção escrita docente como 

modelo ou referência (geradora de 
necessidades formativas) 

4.2. O Projeto de Intervenção na 
escola como dispositivo de 
formação 

4.3. O relatório de Estágio como 
instrumento de reflexão e 
avaliação no processo formativo 

4.4. O relatório de Estágio como 
instrumento individual de dimensão 
coletiva; modos acadêmicos que 
comportam diferentes gêneros 

1. Atividade docente na UFMA: 
vestígios e muitas histórias 

1.1 Memórias e Histórias: UM 
OLHAR POR DENTRO; 

1.2 Recortes 
1.3Potencializadores dos fazeres e 

dos quereres 
 
2.  A Mediação Pedagógica e a 

Produção Escrita no      curso de 
Pedagogia 

2.1 A escrita e a formação do 
pedagogo (lugar da escrita) 

2.2 A escrita nas atividades do 
estágio 

2.3 Dispositivos de escrita e de 
avaliação de atividades 

2.4 O relatório de Estágio como 
instrumento individual de 
dimensão coletiva 

2.4.1 Modos acadêmicos que 
comportam diferentes gêneros; 

 
3. A escrita convencional e a escrita 

formativa: duas faces de uma 
mesma moeda 

3.1 A escrita Acadêmica e as 
convenções científicas 

3.2 A escrita acadêmica formativa  
 

1. Atividade docente na UFMA: 
vestígios e muitas histórias 

1.1 Memórias e Histórias: UM 
OLHAR POR DENTRO; 

1.2 Recortes potencializadores dos 
fazeres e dos quereres 

 
2.  A Mediação Pedagógica e a 

Produção Escrita no      curso de 
Pedagogia 

2.1 O lugar da produção escrita no 
curso de Pedagogia da UFMA: 
processo ou produto? 

2.2 A escrita nas atividades do 
estágio 

2.3 Dispositivos de escrita e de 
avaliação de atividades 

2.4 Dispositivos de escrita e de 
avaliação de atividades 

2.5 O relatório de Estágio como 
instrumento individual de 
dimensão coletiva 

 
3. A escrita convencional e a escrita 

formativa: duas faces de uma 
mesma moeda 

3.1 A escrita acadêmica e as 
convenções científicas 

3.2 A escrita acadêmica formativa  
 

 
 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apêndice B – Planos evolutivos: 4, 5 e 6 

PLANO EVOLUTIVO 4 PLANO EVOLUTIVO 5 PLANO EVOLUTIVO 6 
1. Atividade na UFMA: marcas de uma 

história  
1.3 Um olhar de dentro 
1.4 Potencializadores de fazeres e de 

quereres 
 
2. A Mediação Pedagógica no curso de 

Pedagogia 
2.1 Mediação em atividades de Ensino 
2.2 Mediação no Estágio 

Supervisionado 
2.3 Produção Escrita: mediação de 

sujeitos e mediação de 
instrumentos 

 
3. A Produção Escrita e a formação de 

pedagogos 
3.1 Lugar da Produção Escrita no 

curso de Pedagogia da UFMA 
3.4 A escrita nas atividades de Estágio 

Supervisionado: 
3.5 A produção escrita como 

instrumento de avaliação no 
processo de estágio 

 
4. A Escrita Convencional e a Escrita 

Formativa: duas faces de uma 
mesma moeda 

3.1 A escrita acadêmica e as 
convenções científicas 

3.2 A escrita acadêmica formativa  
 

1. Atividade na UFMA: marcas de uma 
história  

1.5 Um olhar de dentro 
1.6 Potencializadores de fazeres e de 

quereres 
 
2. A Mediação Pedagógica no curso de 

Pedagogia 
2.1 Mediação em atividades de Ensino 
2.2 Mediação no Estágio 

Supervisionado 
2.3 Produção Escrita: mediação de 

sujeitos e mediação de 
instrumentos 

 
3. A Produção Escrita e a formação de 

pedagogos 
3.1 Lugar da Produção Escrita no 

curso de Pedagogia da UFMA 
3.2 A escrita nas atividades de Estágio 

Supervisionado: possibilidades e 
dificuldades 

3.3 A produção escrita como 
instrumento de avaliação no 
processo de estágio 

 
4. A escrita convencional e a escrita 

Formativa: duas faces de uma 
mesma moeda 

4.1 A escrita acadêmica e as 
exigências da linguagem científica 

4.2 A escrita acadêmica formativa  

1. Atividade na UFMA: marcas de 
uma história  

2.3 Um olhar de dentro 
2.4 Potencializadores de fazeres e de 

quereres 
 
2. A Mediação Pedagógica no curso de 

Pedagogia 
2.1 Mediação em atividades de Ensino 
2.2 Mediação no Estágio 

Supervisionado 
2.3 Produção Escrita: mediação de 

sujeitos e mediação de 
instrumentos 

 
3. A Produção Escrita e a formação de 

pedagogos 
3.1 Lugar da Produção Escrita no 

curso de Pedagogia da UFMA 
3.2 A escrita nas atividades de Estágio 

Supervisionado: possibilidades e 
dificuldades 

3.3 A produção escrita como 
instrumento de avaliação no 
processo de estágio 

 
4. A escrita convencional e a escrita 

formativa: duas faces de uma 
mesma moeda 

4.1 A escrita acadêmica como resposta 
à linguagem científica 

4.2 A escrita acadêmica formativa  

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Apêndice C – Planos evolutivos: 7, 8 e 9 

PLANO EVOLUTIVO 7 PLANO EVOLUTIVO 8 PLANO EVOLUTIVO 9 
1. Atividade na UFMA: marcas de 

uma história  
1.1 Um olhar de dentro 
1.2 Potencializadores de fazeres e 

de quereres 
 
2. A Mediação Pedagógica no curso 

de Pedagogia 
2.1 Mediação em atividades de 

Ensino 
2.2 Mediação no Estágio 

Supervisionado 
2.3 Produção Escrita: mediação de 

sujeitos e mediação de 
instrumentos 

 
3. A produção escrita e a formação 

de pedagogos 
3.1 Lugar da produção escrita no 

curso de Pedagogia da UFMA 
3.2 A escrita nas atividades de 

Estágio Supervisionado: 
possibilidades e dificuldades 

3.3 A produção escrita como 
instrumento de avaliação no 
processo de estágio 

 
4. A escrita convencional e a escrita 

Formativa: duas faces de uma 
mesma moeda 

4.1 A escrita acadêmica: linguagem 
convencionada 

4.2 A escrita formativa: escrever para 
pensar e conhecer  

1. Atividade na UFMA: marcas de uma 
história  

1.1 Um olhar de dentro 
1.2 Potencializadores de fazeres e de 

quereres 
 
2. A Mediação Pedagógica no curso de 

Pedagogia 
2.1 Mediação em atividades de Ensino 
2.2 Mediação no Estágio Supervisionado 
2.3 Produção Escrita: mediação de 

sujeitos e mediação de instrumentos 
 
3. A produção escrita e a formação de 

pedagogos 
3.1 Lugar da Produção Escrita no curso 

de Pedagogia da UFMA 
3.2 A escrita nas atividades de Estágio 

Supervisionado: possibilidades e 
dificuldades 

3.3 A produção escrita como instrumento 
de avaliação no processo de estágio 

 
4. A escrita convencional e a escrita 

formativa: duas faces de uma mesma 
moeda 

4.1 A escrita Acadêmica convencionada: 
a eliminação do vivido 

4.2 A escrita acadêmica formativa: 
sistematização e integração do 
pensar e do conhecer 

1. Atividade na UFMA: marcas de 
uma história  

1.1 Um olhar de dentro 
1.2 Potencializadores de fazeres e de 

quereres 

 
2. A Mediação no Ensino Superior 
2.1 Mediação docente, o PPP e o 

currículo do curso de Pedagogia 
2.2 Mediação no Estágio 

Supervisionado 
2.3 A escrita: mediação de sujeitos e 

mediação de instrumentos 
 
3. A escrita e a formação de 

pedagogos 
3.1 Lugar da produção escrita no 

currículo do curso de Pedagogia 
da UFMA; 

3.2 A escrita nas atividades de 
Estágio Supervisionado: 
possibilidades e dificuldades 

3.3 A mediação da escrita como 
instrumento de reflexão no 
processo de estágio 

 
4. Revelações e sentidos na 

mediação dos Relatórios 
4.1 A escrita como dispositivo de 

avaliação do docente no estágio 
obrigatório 

4.2 A escrita: sistematização e 
integração do conhecer e de um 
fazer 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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mim os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, as garantias de quais são 
os propósitos do estudo, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 
Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e prejuízos profissionais. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a 
qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda de 
qualquer benefício que eu possa ter adquirido. Concordo em assinar este documento, em duas 
vias, e uma das vias deverá ficar comigo. 

 

Local e data _____________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do sujeito: _______________________________ 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste sujeito de pesquisa ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

São Luís/MA ____, de _____________ de 2013. 

 

Maria do Socorro Estrela Paixão 

 

Pesquisadora responsável 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato: 
Comitê de Ética em Pesquisa – UFMA/UFRN - Cidade Universitária. 

 

 


