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RESUMO 

 

Este estudo investigou a contribuição do estágio supervisionado para a formação reflexiva dos 

graduandos em serviço do curso de Pedagogia do Programa de Formação Profissional para a 

Educação Básica – PROFORMAÇÃO, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte / 

Campus Avançado João Ismar de Moura – CAJIM, da cidade de Patu / RN. Com base nos 

estudos de Schon (2000), Alarcão (2003), Pimenta (1994, 2000), Tardif (2002) Ibiapina(2008) 

entre outros adotamos um referencial teórico que vêm se debruçando sobre estudos relativos a 

formação reflexiva do professor, na perspectiva de também contribuir para a 

profissionalização docente. O estudo se insere na abordagem qualitativa da pesquisa 

colaborativa. No processo, foram utilizados os seguintes instrumentos e procedimentos de 

construção dos dados: entrevista individual e coletiva, sessão reflexiva, observação, 

videoformação, material prescrito, documentos pessoais. A relevância da presente pesquisa 

está em evidenciar a contribuição da perspectiva reflexiva no exercício da docência para os 

saberes dos professores, a valorização profissional docente, a relação teoria-prática, o trabalho 

coletivo, a escola e universidade como espaço de formação contínua. Os achados apontam 

que: a) o estágio para quem já é docente passa a ser uma investigação da ação docente, 

buscando (re)significações das práticas; b) o estágio ainda apresenta-se como atividade 

limitada  para aplicabilidade das teorias estudadas, daí a necessidade de relações dialogais 

entre teoria e prática nos cursos de formação, sendo necessária a sua ressignificação; c) 

mesmo vivenciando uma formação em serviço, as professoras-alunas ainda carecem de 

elementos que lhes possibilitem relacionar teoria  e prática, embora compreendam a sua 

importância; d) a discussão colaborativa pode ser uma estratégia que se implementada e 

incentivada, poderá vir  as ser uma alternativa para  a consolidação da formação reflexiva; e) 

É importante a atuação coletiva dos professores no espaço da escola e da universidade, como 

oportunidade de evolução do processo reflexivo; f) as alunas-professoras ainda não 

compreendem o  que seja reflexão e não a vivenciam, mas percebem a sua necessidade para o 

mudar o pensamento e a forma de agir; g) há  conflitos entre os saberes docentes das alunas-

professoras e as ações constitutivas do real, gerando contradições entre o dizer e o fazer 

formativo. 

 

PALAVRAS CHAVE: Estágio. Formação Reflexiva. Saberes. Colaborativa. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to investigate the contribution of supervised training for training reflective of 

the students in the service of pedagogy course of the Vocational Training Program for Basic 

Education - PROFORMAÇÃO – Universidade Estadual do Rio Grande do Norte / Campus 

Avançado Professor João Ismar de Moura - CAJIM – Patu City / RN. Based on studies of 

Schon (2000), Alarcão (2003), Pimenta (1994, 2000), Tardif (2002) Ibiapina (2008) among 

others have adopted a theoretical framework which have been focusing on studies concerning 

the formation of the reflective teacher, in perspective also contribute to the professionalization 

of teachers. The study falls within the qualitative approach of educational research and the 

methodology chosen has characteristics of a collaborative research. In the process, we used 

the following instruments: individual and group interview, sitting reflective observation, 

videoformação, material prescribed personal documents. The relevance of this research is to 

highlight the contribution of reflexive perspective in the teaching profession for: knowledge 

of teachers, teacher professional development, relationship between theory and practice, 

collective work, school and university as a place of training. These findings indicate that: a) 

the stage for advanced teacher becomes a teacher action research, seeking to (re) signification 

practices, b) the stage still presents itself as an activity limited to the applicability of the 

theories, hence the need for dialogic relations between theory and practice in education, 

requiring their redefinition c) despite experiencing an in-service training, the students still 

need information to enable them to link theory to practice, but understand its importance, d) a 

collaborative discussion can be a strategy that encouraged and implemented, is likely to be an 

alternative to the consolidation of training reflective e) It is important to the collective action 

of teachers in the school and the university as an opportunity for development of the reflective 

process f) the students-teachers still do not understand what is reflection and not experiencing 

it, but realizes the need to change the thinking and way of acting, g) there are conflicts 

between the teacher's knowledge of the students, teachers and the actions constituting the real, 

creating contradictions between saying and doing training.  

 

KEY WORDS: Stage. Training Reflective. Knowledge. Collaborative. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO 

“Somos todos estagiários da vida e aprendizes 

da profissão”. 

Álvares Franco. 
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 O presente estudo aborda a contribuição do estágio Supervisionado para a 

Formação reflexiva do Pedagogo, em busca de compreender, por um lado, o papel do estágio 

na formação em serviço dos graduandos em Pedagogia do Programa Especial de Formação 

Profissional para a Educação Básica (PROFORMAÇÃO) da UERN – Campus Avançado 

professor João Ismar de Moura (CAJIM)
1
, e, por outro lado, verificar a presença do processo 

de formação reflexiva no referido curso. O foco do estudo está na compreensão do estágio 

realizado como pesquisa para quem já exerce a profissão docente e, se, como pesquisa 

contribui para uma formação de melhor qualidade para professores e pedagogos (PIMENTA, 

2004). Enfatiza ainda a necessidade de uma formação voltada para a “reflexividade dos 

professores”, não mais baseada na racionalidade técnica que os vê como meros executores de 

decisões alheias, mas numa perspectiva que considera sua capacidade de decidir e de, 

confrontando suas ações cotidianas com as produções teóricas, rever suas práticas e as teorias 

que as embasam. 

 Privilegiamos a formação reflexiva como uma das categorias de análise por 

entendermos que pode contribuir para ampliar o conhecimento sobre a necessária mediação 

entre teoria e prática no contexto do estágio supervisionado, possibilitando problematizações 

das práticas tendo a mediação teórica como suporte. Entendemos que as transformações das 

práticas docentes só se efetivam na medida em que o professor amplia sua consciência sobre a 

própria prática, em sala de aula ou na da escola como um todo. Falamos de uma formação 

reflexiva não como um treinamento para o professor se tornar reflexivo, mas da reflexão 

como possibilidade de reconstrução das práticas. 

 Para tanto, é necessário conceber os profissionais da educação, não mais como 

transmissores de informação, mas como professores reflexivos, ou seja, conscientes da 

capacidade de pensamento/reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não como 

reprodutor de idéias e práticas que lhe são exteriores (ALARCÃO, 2003), sempre 

considerando que tal pressuposto vale, na mesma medida, para os alunos que precisam ser 

vistos como pensadores e não como repetidores de saberes prescritos. 

 Segundo Ibiapina (2008), para refletir dialeticamente, é necessário compreender a 

realidade em movimento, captando-a por meio do pensamento. Ao realizar esse exercício, 

desvelamos as condições que produzem a alienação, tomando contato com o conhecimento 

teórico e, ao mesmo tempo, usando-o para ressignificar a prática e transformá-la. Nesta 

pesquisa, estão envolvidas três professoras-alunas da rede municipal de Umarizal/RN, um dos 

                                                           
1 O Campus se localiza no Município de Patu – RN, a 324 Km de Natal – RN. 
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municípios que compõem o Pólo IV do PROFORMAÇÃO
2
 da UERN/CAJIM, uma 

professora de Prática de Ensino do Curso de Pedagogia, que é a professora tutora das referidas 

alunas, e a Pesquisadora. Esse universo pode ser chamado de grupo colaborativo, que 

significa valorizar o professor como parceiro da investigação, como partícipe do processo de 

pesquisa, à medida que ele coopera com o pesquisador no desenvolvimento de práticas 

investigativas (IBIAPINA, 2008). 

 As inquietações deste estudo se justificam pelo fato de atuarmos como professora 

de Prática de Ensino no PROFORMAÇÃO, em que nos momentos dialógicos proporcionados 

por essa disciplina e por meio de observações nas salas de aulas das professoras-alunas em 

estudo, em que as mesmas, embora tendo uma vasta fundamentação teórica sobre a práxis 

pedagógica, sentem dificuldades em realizar transposição didática dos conteúdos da formação 

inicial em suas práticas, além disso, apontam discretamente em suas falas esse conhecimento. 

  Entendemos que a distância entre teoria e prática no campo da formação pode ser 

diminuída por ocasião do estágio supervisionado. É na reflexão sobre a prática que o 

pedagogo em formação encontrará subsídios para reformular suas percepções sobre o ser 

professor que atua em realidades muitas vezes diferentes das discutidas nos bancos 

universitários. 

 A nossa experiência como professora no curso de formação nos mostra que as 

professoras-alunas sentem dificuldade em refletir sobre a sua prática, ocasião que o estágio 

poderia contribuir como fundamento para a reconstrução das práticas e não como ação 

burocrática e cartorial que não dá conta de captar as contradições presentes na prática social 

de educar. 

  Nesta perspectiva, percebemos a importância do curso de Pedagogia ser visto a 

partir da construção prática do saber não enclausurado apenas nos bancos universitários, 

dogmatizado por teorias que não se confirmam necessariamente na realidade escolar local. 

Isso induz o professor universitário à realização da pesquisa como meio de trabalhar com a 

teoria de forma dialética e reflexiva, compreendendo-a sempre como algo em construção. A 

teoria é referência importante, no entanto deve ser confrontada com a prática e tem que servir 

de subsídios para a mudança de postura em relação à prática e, se isso não ocorrer, em nada 

contribuirá para a formação do professor. 

                                                           
2
 O PROFORMAÇÃO é um Programa de Formação Profissional para a Educação Básica da UERN, e foi 

implantado em 1992 em convênio a SECD / RN e com Prefeituras. 
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 O estágio nesse contexto passa a ser visto como ação que deve perpassar o curso de 

formação de professores e mediar relações com as abordagens teóricas das disciplinas do 

curso, perfazendo caminho de auto- análise, com sistematização de práticas e o retorno 

constante à teoria. Toma vulto a perspectiva “reflexiva” da docência, na qual o movimento de 

formação se estrutura em processo de ação-reflexão-ação educativa. 

 Para Lima (2004 b), é possível que se questione o porquê do estágio supervisionado 

quando o aluno já exerce a profissão de professor. Na verdade, se pensarmos este componente 

apenas como o momento da prática, a questão faz sentido. No entanto, percebemos que os 

saberes construídos a partir da vivência se complementam com o conhecimento teórico. 

Tardif (2002) considera isto como construção a partir de saber plural, que se constitui de 

saberes que se originam da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e da 

experiência. 

 Esses saberes, desencadeados da prática docente, acabam estruturando o 

pensamento pedagógico do professor. Por isso, a Prática docente, para Tardif (2002) não é 

apenas um objeto de saber das ciências da educação, ela é também um atividade que mobiliza 

diversos saberes que podem ser chamados de pedagógicos. Assim, a relação entre teoria e 

prática, para aqueles acadêmicos que possuem experiência na docência, manifesta-se no 

sentido de formação em que a teoria complementa a prática e esta pode servir para a sua 

ressignificação, valorizando o conhecimento construído ao longo da ação docente. 

 Assim, para melhor visualização e compreensão do nosso estudo acerca do estágio 

para quem já exerce a profissão docente como perspectiva de mobilização de saberes e da 

formação reflexiva como possibilidade de reconstrução do conhecimento, permeados pelas 

ações colaborativa de descrever, informar, confrontar e reconstruir, façamos a leitura da figura 

abaixo:                                                

 

FIGURA 1: Círculo da pesquisa 

Formação 

Reflexiva 

 

Reflexiva 
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Pela figura acima, podemos perceber o contexto relacional e reflexivo da pesquisa 

tendo a Formação reflexiva como eixo articulador entre a prática docente das professoras dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da Rede Municipal de ensino de Umarizal/RN e a 

situação da Prática de Ensino e estágio Supervisionado do PROFORMAÇÃO, tendo como 

elemento mediador as discussões teórico-metodológicas acerca da necessidade da mediação 

entre teoria e prática no campo da formação docente como elementos que se completam, pois  

não existe teoria sem prática e nem prática alguma sem teoria (GHEDIM, 2002), são 

processos que sugerem ações recíprocas e necessitam estar em constante questionamento 

sobre suas funções. Separá-las é arriscar a perda da possibilidade de reflexão e compreensão 

sobre a ação docente, e isso poderia ser comparado à própria negação da identidade do ser 

professor. 

A relação entre o município de Umarizal e a graduação do CAJIM se dá por meio 

de parceria entre a Prefeitura Municipal e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

através do PROFORMAÇÃO. Trata-se de Programa Especial de Formação Profissional, 

destinado ao ingresso no Ensino Superior, de professores do Ensino Básico no exercício em 

escolas vinculadas ao Sistema Estadual e Municipal, estabelecendo critérios de processos 

seletivos específicos. O Programa desenvolveu-se na UERN no período de 1998 à 2009. 

A viabilização do programa acontece por meio de metodologia alternativa, 

utilizando a qualificação em serviço, mantendo, durante o processo de oferta dos cursos, 

relação permanente com a prática docente, utilizando o espaço das escolas como universo 

investigativo, proporcionando a fundamentação e a reflexão de novas posturas, para o 

redimensionamento da prática escolar. 

As licenciaturas plenas ofertadas têm duração de três anos letivos, distribuídos em 

seis semestres letivos, perfazendo carga horária total de 2.700 horas de Atividades 

Presenciais, Seminários Integradores, Prática de Ensino e o Trabalho de Conclusão de Curso. 

Nesse sentido, investigar a natureza do saber da experiência na perspectiva da 

formação e da identidade profissional do educador implica a procura dos princípios de 

processo reflexivo dirigido para a ação, ou seja, situa a análise no paradigma da relação 

teoria-prática. Teorias da ação oriunda da reflexão do homem e do seu contexto social nos 

fornecem as condições de inteligibilidade da ação docente. 

Segundo Pimenta (2002, p. 10): 

 



18 
 

 

A atividade do professor é o ensinar. Na sua acepção corrente, é definida como uma 

atividade prática. O professor em formação está se preparando para efetivar as 

tarefas práticas de ser professor. Dado que não se trata de formá-lo como reprodutor 

de modelos práticos dominantes, mas como agente capaz de desenvolver a 

atividade material para transformar o mundo natural e social humano, cumpre 

investigar qual a contribuição que a pedagogia pode dar nessa formação.  

. 

 

Considerando que a “natureza do problema é quem determina o método”, para 

investigarmos a contribuição do estágio supervisionado para a formação reflexiva do 

pedagogo, elegemos a Pesquisa Qualitativa com foco na Colaboração, por considerá-la mais 

apropriada à consecução dos objetivos que nos propomos atingir e também por que as 

professoras participantes e a professora pesquisadora são co-colaboradores do processo de 

investigação, proporcionando-lhes oportunidade de tematização da prática docente à luz das 

teorias que lhes dão sustentação, com vistas a construírem competências próprias para 

contribuírem com a resolução de problemas. 

É notório o entrelace entre o nosso objeto de pesquisa e os pressupostos da 

Pesquisa Colaborativa, ambos tencionam discutir a formação numa perspectiva crítico-

reflexiva. Portanto, o objeto, o objetivo e o processo estão interligados. É premente enfatizar 

que, a princípio, enquadramos o nosso estudo na perspectiva da pesquisa participante, no 

entanto, refletindo e amadurecendo as ideias da investigação, percebemos que o interesse pelo 

objeto de estudo também é nosso, pois somos também partícipes da formação em estudo o 

que torna necessária a reflexão sobre nossa prática como formadora no curso de formação, 

acrescida da colaboração das professoras-alunas e da professora de estágio destas, para que 

possam sistematizar situações didáticas em que pudéssemos ver o nosso objeto de estudo se 

tornar notório. Entendemos que, por meio dos instrumentos investigativos da pesquisa 

colaborativa, refletimos e percebermos se ocorre processo de formação reflexiva no 

PROFORMAÇÃO. 

Ibiapina e Ferreira (2005, p. 32) enfatizam que: 

 

A pesquisa colaborativa é um tipo de investigação que envolve investigadores e 

professores em um processo de investigação e desenvolvimento profissional em 

que o trabalho de colaboração, no decorrer do processo investigativo, tem os 

objetivos de promover estudos sobre aspectos profissionais compartilhados; 

indagar, conjuntamente a realidade educativa na tentativa de resolução dos 

problemas práticos de ensino e de aprendizagem, confrontando-os com as tórias 

pedagógicas. 

 

Ressaltamos que, nesta investigação, interessa-nos saber em que dimensão o 

estágio tem contribuído para atuação docente das colaboradoras em sua realidade como 

docente em escolas públicas, compreender qual o papel do estágio para quem já exerce a 
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profissão docente e ainda, se existe e como acontece a formação reflexiva no curso de 

formação. Para isso, emergiram três categorias de análise: 1ª) Como acontece o Estágio e a 

Prática de ensino no PROFORMAÇÂO e o seu papel na formação de quem já exerce o 

magistério; 2ª) Como se dá as práticas reflexivas no curso de formação de professores; 3ª) As 

possibilidades e dificuldades da formação reflexiva apontadas pelas partícipes do estudo. 

Não é fácil precisar quando teve início o nosso interesse por esta pesquisa, uma 

vez que vivenciamos estudos e práticas nessa área, tanto como Coordenadora Pedagógica de 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental, quanto professora formadora de 

profissionais docentes que atuam nos anos iniciais da educação básica; oportunidades que têm 

nos aproximado das discussões sobre as práticas reflexivas dos professores-alunos em 

formação. Nestas experiências, observamos que os acadêmicos de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO embora tenham acesso a fundamentações sobre a práxis pedagógica, 

dentre os quais as próprias “Fases do Estágio” – Fase Diagnóstica, Fase Dialógica e Fase 

Redimensionada, sendo esta última [...] o momento da descoberta e do renascer do novo, que 

representa o entrelaçamento teórico-prático da formação e das experiências que o diálogo 

suscitou [...], não manifestam em seus fazeres e dizeres as contribuições desses estudos para 

sua práxis. Ao mesmo tempo percebemos distância significativa entre teoria e prática e 

ausência da “reflexão na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na ação” (SCHON, 1992). 

Entre o que se idealiza de um curso de formação de professores e o que 

efetivamente acontece, existe um (des) caminho de descobertas, envolvimento e decepções. 

Consideramos as descobertas como naturais no processo de adaptação ao sistema de Ensino 

Superior, pois se constitui num primeiro momento de rupturas com as experiências vividas no 

Ensino Médio, onde o educando, em geral, tinha aprendizado mais receptivo e passivo e, no 

caso das alunas-professoras em estudos, os saberes advindos de suas experiências como 

docente. Com o ingresso no ensino superior e com a mudança na forma de como os conteúdos 

são trabalhados, muitos alunos ficam deslocados, esperando pacientemente que os conteúdos 

sejam repassados, que os professores lhes apresentem as conclusões referentes aos assuntos 

estudados. Muitos não conseguem imaginar a possibilidade da construção do conhecimento e, 

neste processo, nem a necessidade de ler, manifestar-se, pesquisar, refletir sobre a 

aprendizagem e se posicionar como sujeito do seu próprio conhecimento. 

Entendemos que a contribuição das teorias estudadas na formação inicial acaba 

tendo significação especial para o acadêmico experiente já que ele pode comparar a prática 

que exerce e reformular conceitos, melhorando a sua ação docente. Essas significações são 

construídas no contexto do curso de formação de professores e o estágio pode ser o ponto 
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culminante da percepção dessas relações. De acordo com Pimenta (2004), o estágio, ao 

contrário do que se propunha, não é atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora da 

práxis docente, entendida como atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e 

intervenção na realidade, esta sim, objeto da práxis. Ou seja, é no contexto da sala de aula, da 

escola, do sistema de ensino e da sociedade que a práxis se dá. 

Sendo assim, foi a partir de nossa experiência pessoal e profissional que surgiram 

os motivos impulsionadores para os estudos realizados na pesquisa: a) necessidade de 

mediação e relação intrínseca entre teoria e prática no campo da formação; b) o sentido do 

estágio quando o aluno já é professor, na perspectiva de mobilização de saberes; a formação 

reflexiva no sentido de reconstrução das práticas; o estudo e a aprendizagem em colaboração. 

Com base nesse contexto, as questões desta pesquisa são: 1ª) Qual o papel do 

estágio supervisionado na formação em serviço dos graduandos em Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO/CAJIM? 2ª). Ocorre um processo de formação reflexiva no curso de 

Pedagogia – PROFORMAÇÃO/CAJIM? Freire (2003), ao tratar sobre o comprometimento 

no ensino, diz que uma de suas preocupações centrais é procurar a aproximação cada vez 

maior entre o que se pensa e o que se faz, entre o que pareço ser e o que realmente estou 

sendo. Em sendo isso possível, como fazer? De que forma? Quem poderia assumir tal tarefa? 

As questões conflituosas que fizemos levaram-nos a parar e observar o nosso campo de 

pesquisa de maneira que fosse possível circunscrever as relações, conflitos, situações 

vivenciadas que tivessem relação com o observado e nos levassem a perceber o que 

poderíamos estar enfocando para estudarmos e refletirmos criteriosamente em busca de 

possíveis respostas. 

 A reflexão realizada levou-nos ao campo de nossa pesquisa e, nesse, às 

colaboradoras do nosso trabalho no Município de Umarizal e no CAJIM (as características do 

campo da pesquisa está explícito no capítulo 2) – que também faziam perguntas similares, 

sem, contudo, buscarem caminhos para superação dos obstáculos identificados. Vimos então 

que, partindo dos estudos teóricos realizados acerca das questões e dos dispositivos 

mediadores da pesquisa colaborativa, o “pesquisar „com‟, em vez de pesquisar „sobre‟”, 

enquadrava-se no quadro emblemático delineado, já que a pesquisa colaborativa é um tipo de 

investigação que envolve investigadores e professores em um processo de estudo e 

desenvolvimento profissional em que o trabalho de colaboração, no decorrer do processo 

investigativo, tem os objetivos de promover estudos sobre aspectos profissionais 

compartilhados; indagar, conjuntamente, a realidade educativa na tentativa de resolução dos 
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problemas práticos de ensino e aprendizagem, confrontando-os com as teorias pedagógicas. 

(IBIAPINA; FERREIRA, 2005). 

Tais questões, em conformidade com as motivações expostas anteriormente, 

levaram-nos ao objeto desse estudo que ficou assim delimitado: a contribuição do estágio 

supervisionado para formação reflexiva do pedagogo em serviço do 

PROFORMAÇÃO/CAJIM do Município de Patu/RN. 

As questões de pesquisa e a problemática anteriormente descrita nos levaram aos 

objetivos a que nos propomos atingir neste estudo: a) compreender o papel do estágio na 

formação em serviço dos graduandos em Pedagogia – PROFORMAÇÃO/CAJIM; b) verificar 

a presença do processo de formação reflexiva no curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO/CAJIM. 

O processo de estudo, investigação, formação, reflexão, construção e 

desconstrução vivenciado resultou na feitura desse trabalho de dissertação com suas 

conclusões inacabadas. Inacabadas na perspectiva de Freire (2003): na segurança de que se 

algo me ignora e algo sei, abrem-se novas portas para saber melhor o que já sei e revelam-se 

novos caminhos para conhecer. E, na expressiva frase de Álvares Franco, transcrita na 

epígrafe desta introdução, buscamos abordar o estágio como possibilidade de ressignificação 

da identidade do professor numa proposta de formação contínua para o aluno em formação 

que já exerce a docência, numa perspectiva de vê-lo como “eterno aprendiz”, que consiste em 

aprender com a vida, com os livros, com o trabalho, com as pessoas, com a própria história. 

Escrevemos aqui parte do registro: o que conseguimos “lançar mão” no processo. 

Talvez diversas ideias, reflexões, sabores, sentimentos, saberes, fazeres ficaram instalados no 

percurso do processo ou fazendo morada noutra instância. Entretanto, tamanha foi a aventura 

percorrida nesse processo de construção que corremos o risco de não descrever o que 

vivenciamos na intensidade e amplitude do caminho percorrido. Falamos de aventura no 

sentido de explorar o conhecido desconhecido. 

Sendo assim, este trabalho se organiza em capítulos apresentados da seguinte 

forma: no capítulo I, tratamos das motivações e inquietações que nos levaram ao objeto de 

estudo e aos objetivos a serem alcançados na pesquisa, seguido da opção metodológica. 

Expressamos também a estrutura e a organização deste trabalho. 

No capítulo II estarão elencados os contextos do estudo, definindo a natureza da 

pesquisa; as colaboradoras, seu perfil e identidade; os instrumentos e procedimentos para a 

construção dos dados; as categorias de análise; a situação da Prática de ensino e do Estágio 
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Supervisionado do PROFORMAÇÃO; será apresentada ainda a rede Municipal de ensino de 

Umarizal/RN. 

No capítulo III, abordamos o papel do estágio Supervisionado para a formação de 

professores que já exercem o magistério, o estágio como espaço de reflexão das práticas.  

Antes de adentrarmos nos dados da pesquisa fornecidos pelo grupo colaborativo, tanto das 

observações, sessões reflexivas quanto das entrevistas, fazemos breve incursão sobre o estágio 

como pesquisa e os saberes docentes na perspectiva de alguns autores como Pimenta (2004), 

Lima (2004) e Tardif (2002). 

 No capítulo IV, discutiremos as práticas reflexivas, analisando o curso de 

Pedagogia como espaço de formação de professores, profissionais reflexivos que sejam 

capazes de refletir a sua própria prática, construindo saberes novos a partir de sua experiência. 

Abordaremos também as limitações e as contradições que o conceito e teoria do professor 

reflexivo apresenta para a prática educacional. Nessa discussão, estaremos pautados nas idéias 

de Schon (2000), Alarcão (1996), Pimenta (2004), Ibiapina e Ferreira (2007), dentre outros, 

que se inserem nas contribuições mais significativas no âmbito da investigação reflexiva. 

Adentraremos também nas discussões construídas e propiciadas pelo grupo colaborativo por 

meio dos instrumentos utilizados para a construção dos dados da pesquisa. 

Os capítulos III e IV estão separados por questão de definição e análise das 

categorias da pesquisa, mas que estão intrinsecamente relacionados tanto pelo contexto 

epistemológico quanto metodológico, pois o estágio compreendido como momento de 

pesquisa e reflexão da prática encontra-se intimamente relacionado com os pressupostos da 

formação reflexiva. 

Por fim, apresentamos, no capítulo V, as Considerações Finais, em que 

concluímos a pesquisa, demonstrando as reflexões finais. Tendo em vista os resultados 

obtidos, destacamos as limitações e contribuições deste trabalho para a Prática de Ensino sob 

forma de estágio supervisionado, fornecendo elementos para a contribuição de sua 

reestruturação e também para a formação inicial dos professores. 

Instigamos os leitores a incursionarem conosco no processo da investigação, no 

caminho percorrido. Que a leitura questione, estimule, mais a reflexão do que acalme. 
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CAPÍTULO 2 CONTEXTOS DO ESTUDO 

 

“Como não há homem sem mundo, nem 

mundo sem homem, não pode haver reflexão e 

ação fora da relação homem-realidade”. 

Paulo Freire. 
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Apresentamos, neste capítulo, as opções teóricas relativas a metodologia da 

pesquisa,  o grupo colaborativo (informações  e perfil), os procedimentos utilizados para  a 

construção dos dados, as categorias de análise, tendo em vista responder as seguintes questões 

da pesquisa: 

 Qual o papel do estágio supervisionado na formação em serviço dos graduandos em 

pedagogia – PROFORMAÇÃO/CAJIM? 

 Ocorre processo de formação reflexiva no curso de pedagogia – 

PROFORMAÇÃO/CAJIM? 

Posteriormente, descreveremos o histórico da entrada no campo, a situação da 

Prática de Ensino e do estágio no PROFORMAÇÃO, o contexto da Rede Municipal de 

Ensino de Umarizal/RN, e as características das Instituições em que a pesquisa foi realizada. 

Estamos tratando do estudo e análise do estágio de formação em contexto que 

envolvem formadoras e formandos em busca da reflexidade crítica sobre as práticas. 

 

 

2.1 A Natureza da Pesquisa 

  

 

Por se tratar de pesquisa que envolve a percepção, análise e reflexão de 

acadêmicos em serviço sobre a realização da prática de ensino, sob a forma de estágio 

supervisionado, e se há presença do processo de formação reflexiva no curso de formação, em 

que os relatos e constructos do pesquisador e dos pesquisados é que servirão de subsídios para 

a construção dos dados, optamos pela pesquisa colaborativa. 

De acordo com Ibiapina (2008, p.25):  

 

A prática de pesquisa colaborativa envolve investigadores e professores tanto em 

processos de produção de conhecimentos quanto de desenvolvimento interativo da 

própria pesquisa, haja vista que o trabalho colaborativo faz com que professores e 

pesquisadores produzam saberes, compartilhando estratégias que promovam 

desenvolvimento profissional.  

 

Nesse sentido, a pesquisa colaborativa proporciona momento em que os pares 

colaboram entre si, tendo em vista contribuir para a resolução de problemas que atingem a 

educação. 

Investigar, colaborativamente, significa envolvimento entre pesquisadores e 

professores em projetos comuns que beneficiam a escola e o desenvolvimento profissional 
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docente. Em outras palavras, a pesquisa colaborativa proporciona condições para que os 

docentes reflitam sobre a sua atividade e cria situações que propiciam o questionamento de 

aspectos da prática profissional que preocupam os professores. Nesse sentido, reconcilia duas 

dimensões da pesquisa em educação, a construção de saberes e a formação contínua de 

professores. 

De acordo com Perrenoud e Thurler (2002, p. 102), esboçaremos as etapas 

essenciais da exploração colaborativa através da figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – As diferentes etapas de uma exploração colaborativa 

Fonte: Perrenoud e Thurler (2002, p. 102) 

 

Isso implica que a perspectiva colaborativa privilegia pesquisa e formação, 

solicitando dos envolvidos o engajamento no processo de reflexão sobre determinado aspecto 

da prática, processo que levará esses profissionais a explorar situação nova associada à prática 

docente e a compreender teorias e hábitos não conscientes, para, a partir da reflexividade, 

construir entendimento das determinações históricas e dos vieses ideológicos que ancoram a 

prática escolar, contribuindo, assim, para a concretização dos ideais de formação. 

Como já foi mencionado, neste trabalho, tratamos de pesquisa qualitativa com 

foco na colaboração com a participação desta pesquisadora e de professoras em formação em 

serviço dos anos iniciais do Ensino Fundamental. É pesquisa voltada para a reflexão crítica, 
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tanto o seu objeto quanto a sua opção metodológica. Foi desenvolvida como alternativa de 

discussão e análise sobre a possibilidade de formação reflexiva no curso de formação, tendo o 

estágio supervisionado como espaço de ressignificação das práticas, tendo em vista às 

necessidades específicas do lócus onde o trabalho foi realizado. E, dado os pressupostos da 

metodologia colaborativa, buscamos durante o processo de pesquisa, desenvolver nossa 

capacidade reflexiva, sabendo que o ato reflexivo proporciona o pensar a ação – antes, 

durante e após o ocorrido, com enfatiza Schon (2000). Assim, desenvolvemos enfoque em 

que, segundo Freire (1996, p. 38) “a prática docente crítica, implicante do fazer certo, envolve 

o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer”, na perspectiva de 

compreender e captar o sentido da ação-reflexão-ação do grupo envolvido. 

Além disso, escolhemos realizar pesquisa com as professoras e não sobre as 

professoras, o que fica explícito a nossa percepção de construção reflexiva e coletiva de 

saberes, pois “[...] se na verdade, o sonho que nos anima é democrático e solidário, não é 

falando aos outros, de cima para baixo, sobretudo, como se fôssemos os portadores da 

verdade a ser transmitida aos demais, que aprendemos a escutar, mas é escutando que 

aprendemos a falar com eles. Somente quem escuta paciente e criticamente o outro fala com 

ele [...]” (FREIRE, 1996, p. 113). Assim, tencionamos vislumbrar e interagir com o 

acontecido dentro do seu contexto sócio-histórico, levando em conta todos os componentes de 

uma situação em suas interações e influências recíprocas. 

Entendemos, nessa perspectiva, que é perceptível a importância de processo 

investigativo em que as colaboradoras, além de terem algo a dizer, também possam fazer 

como agentes na realidade vivenciada: possuem voz e vez. Investigador e investigado se 

tornam sujeitos em interação; colaboradores no processo investigativo que se inter-relacionam 

– relação entre sujeitos que difere de interação sujeito-objeto. (FREITAS, 2002). 

Com base no que antes colocamos, propomo-nos a desenvolver investigação, 

consubstanciada nos seguintes pressupostos:  

 A pesquisa não é neutra, traz consigo toda a carga de conhecimentos, saberes e 

experiências de quem a produz e do contexto sociocultural que a materializa;  

 A pesquisadora, como membro do grupo investigado, exerce e sofre influência no 

campo da pesquisa; 

 O conhecimento não é estático, mas construção progressiva; 

 A prática é fonte de conhecimento profissional; 
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 As colaboradoras são profissionais que constroem e produzem saberes na prática e nos 

contextos formativos; 

 

Ainda nos ancoramos em Sacristán (1998, p. 101), para afirmar que a 

intencionalidade e o sentido de toda investigação educativa é a transformação e o 

aperfeiçoamento da prática. A dissociação habitual entre a teoria e a prática desvirtua o 

caráter educativo da investigação, já que a impede ou dificulta o vínculo enriquecedor entre o 

conhecimento e a ação, para desenvolver ação informada e reflexiva, ao mesmo tempo em 

que conhecimento educativo, comprometido com opções de valor e depurado nas tensões e 

resistências da prática, por isso não estudaremos sobre a prática, mas com a prática. Buscamos 

ver, nesse sentido, que o próprio processo de investigação e o conhecimento que se produza 

sirvam para contribuir com a transformação da prática. 

Num contexto de colaboração, desde a primeira fase da pesquisa, ocorreu espaço 

de negociação com as colaboradoras, desde a proposta de adesão, aos objetivos da pesquisa, 

do planejamento e estratégias para execução do trabalho, temas das sessões reflexivas, horário 

e dias que fossem propícios aos participantes, com vistas ao estabelecimento de um espaço e 

ambiente colaborativo. Consciente do nosso interesse em compreender as questões em estudo, 

era nosso objetivo contribuir para a reflexão crítica de todo o grupo sobre eventuais 

dificuldades na transposição do saber acadêmico para o contexto escolar, a partir de 

negociação prévia sobre as dificuldades dos participantes. 

A pesquisa colaborativa como afirmam Magalhães (2004); Ibiapina (2007); 

Ferreira (2007), dentre outros, está embasada em uma proposta de interação. O que não 

pressupõe a imposição de modelo de ensino-aprendizagem ou conteúdo prescrito a ser 

seguido pelos professores. Ao contrário, procura contexto interacional que considere as 

diferenças na compreensão da realidade como resultantes do processo sócio-histórico-cultural 

dos envolvidos na pesquisa. 

A natureza dialógica da pesquisa colaborativa envolve tanto o colaborar quanto o 

argumentar em ações como perguntar, responder, escutar, concordar, discordar, argumentar, 

assim pode permitir a compreensão do estágio na formação, bem como a existência do 

processo de formação reflexiva no Curso de Pedagogia por ocasião do estágio. 

A Pesquisa Colaborativa como espaço de reflexão crítica caracteriza-se como 

lócus de colaboração para formação de educador crítico, isto é, profissional que se preocupa 

com as implicações éticas e morais de suas ações. O foco está num profissional que não 
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fornece saber pronto e acabado aos professores, mas se propõe a desenvolver processo 

reflexivo crítico baseado no diálogo e em atitude colaborativa. 

O contexto interacional da pesquisa colaborativa, pressupõe ações não 

hierárquicas que compõem o processo argumentativo como o descrever (como realizo minha 

atividade?), informar (em quais teorias estão apoiadas as minhas escolhas?), confrontar 

(qual a intencionalidade da minha ação?) e reconstruir (como posso transformar a prática?). 

Nesse entendimento, a reflexão crítica é compreendida como ato consciente que 

conduz a transformação das práticas por meio de ação teoricamente orientada e relacionada 

com princípios éticos, políticos e sociais. Esse contexto, no processo da pesquisa, possibilitará 

às colaboradoras perceber se de fato acontece a reflexão crítica na formação. 

Como já relatamos, a nossa atuação como professora de prática de ensino fez com 

que, ao longo da pesquisa, o encontro com o outro revelasse, de maneira mais significativa, 

nossas próprias contradições, que se tornaram mais legítimas, bem como os vários conflitos e 

incógnitas ao longo da trajetória como docente. Na verdade, foram essas contradições que nos 

fizeram buscar, na pesquisa colaborativa, os instrumentos para analisar a relação teoria e 

prática e ainda compreender o distanciamento entre os discursos da formação e a realidades 

dos fazeres pedagógicos das professoras dos anos iniciais.  

 

 

2.2 As Colaboradoras 

 

 

Em primeiro lugar, queremos justificar por que definimos colaboradoras da 

pesquisa e não sujeitos do estudo. Entendemos que, como estamos desenvolvendo 

investigação colaborativa, as partícipes tiveram objetivos, no processo de estudo, não somente 

de trazer informações e permitir à pesquisadora adentrar no seu ambiente de trabalho para ser 

estudado, mas transformaram-se em cúmplices, parceiras no diálogo, na troca, na construção e 

reconstrução de sentidos e significados, além da intra e inter reflexividade que norteou todo o 

caminho da pesquisa. A co-responsabilidade e cooperação de todos os momentos da pesquisa 

deram o tom, a forma e os significados da investigação, sem que com isso nos esquivássemos 

da nossa responsabilidade enquanto condutora do processo. 

Ibiapina (2008) esclarece que, a pesquisa colaborativa não exige que os 

professores sejam co-pesquisadores, no sentido restrito do termo, ou seja, participem de todas 

as tarefas formais de pesquisa com a mesma competência do pesquisador. O objetivo de 
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trabalhar colaborativamente representa oportunidade para que os pesquisadores participem 

como co-produtores da investigação, sem necessariamente tornarem-se pesquisadores. 

Assim, a colaboração não significa cooperação nem participação, significa 

oportunidade igual e negociação de responsabilidade, em que os partícipes têm voz e vez em 

todos os momentos da pesquisa. 

É cabível lembrar que é necessário localizar no tempo e no espaço as 

colaboradoras envolvidas nesse processo investigatório. São professoras-alunas do município 

de Umarizal/RN que cursam o Programa de Formação em serviço – PROFORMAÇÃO da 

UERN/CAJIM e realizam a prática de estágio nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas 

salas de aulas onde atuam como docentes, professora tutora do estágio e a pesquisadora. 

O grupo colaborativo, inicialmente, é o que estava realizando a Prática de Estágio 

nos anos iniciais no ano de 2008 por meio da licenciatura em Pedagogia através do 

PROFORMAÇÃO, que correspondia à turma “B” – professoras-alunas do município de 

Umarizal/RN. Utilizamos com este grupo o instrumento (Apêndice 1), cujo propósito era 

obter a caracterização das professoras que cursavam a referida licenciatura. 

Do roteiro de caracterização utilizado com as vinte professoras em formação, 

traçamos um perfil das acadêmicas em serviço do município de Umarizal em que destacamos: 

a) data de nascimento; b) formação inicial; c) atuação como docente; d) tempo de experiência 

no magistério; e) ano de atuação e da escola onde atua como docente (conforme apêndice 2). 

Do quadro de caracterização, obtivemos a adesão voluntária para a realização da 

pesquisa de uma professora que leciona no II período da Educação Infantil, uma professora 

que atua no 1º ano do Ensino Fundamental, uma professora do 5º ano do Ensino Fundamental, 

também a professora que acompanha o estágio em serviço das alunas em formação e a 

professora pesquisadora. 

Sobre esse primeiro momento de diagnóstico, queremos destacar a formação em 

nível de Ensino Médio em que todas as professoras-alunas afirmam ter cursado o magistério, 

o que já revela, inicialmente, a escolha pela profissão docente. Com relação à faixa etária, 

observamos que as idades variam entre 29 e 58 anos, o que nos revela a distância no tempo 

entre o término da formação em nível médio e o ingresso no curso superior. Outro aspecto a 

ser considerado diz respeito ao tempo de experiência no magistério, que vai de 5 a 20 anos de 

serviço, aspecto que deve ser ponderado quando da análise dos dados nos capítulos 3 e 4. 

É importante ressaltar que o grupo pesquisado é formado integralmente por 

mulheres, confirmando o domínio do gênero feminino na área do magistério e que, segundo 

Pimenta (1994, p. 34): teve origem “quando a mulher começou a ter a necessidade de 
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completar a renda familiar, uma vez que o Trabalho dos maridos foi sendo deteriorado no 

cerne do capitalismo brasileiro. O exercício do Magistério então se coadunava com o trabalho 

doméstico”. 

Assim, a pesquisa foi realizada com a participação desta pesquisadora e de quatro 

professoras, três das quais estiveram presentes em todas as sessões reflexivas e uma, em 

apenas uma delas. As quatro professoras responderam ao questionário. A observação das 

aulas ocorreu nas salas de todas as envolvidas. 

Do grupo colaborativo, a princípio, três optaram por preservar a sua identidade na 

investigação, no que decidimos fazer uso de pseudônimos para designar suas falas ao longo 

do trabalho, os quais aparecem em negrito. Os nomes escolhidos pelas colaboradoras foram: 

Iasmim (professora do II período da Educação Infantil), Flora (professora do 1º ano), Neta 

(professora do 5º ano), Ghisleny (professora pesquisadora) e Claudia (professora de Prática de 

Ensino) que decidiram utilizar os seus próprios nomes. Entendemos que a necessidade ou não 

do anonimato deve acontecer para que “[...] os colaboradores e o próprio pesquisador decidam 

como serão reconhecido ao longo do processo investigativo, optando por ser identificado pelo 

próprio nome ou pelo de um personagem fictício [...]” (IBIAPINA, 2008, p. 40). 

No decorrer do estudo, as colaboradoras que optaram em utilizar pseudônimos, 

permitiram-se fotografar e fazer uso de seus memoriais de formação, o que nos faz 

compreender que ao longo do processo, aquilo que poderia intimidá-las tornou-se natural e 

significativo para a reflexão de suas práticas. 

O quadro abaixo apresenta informações sobre as cinco colaboradoras da Pesquisa. 

NOME FORMAÇÃO TEMPO DE 

MAGISTÉRIO 

ANO QUE ATUA 

Iasmim Magistério 5 anos Educação Infantil II 

Flora Magistério 5 anos 1° ano / Ens. Fund 

Neta Magistério 10 anos 5° ano / Ens. Fund. 

Claudia Pedagogia 20 anos Ensino Superior 

Ghisleny Pedagogia 10 anos Ensino Superior 

Quadro 1: Informações sobre as colaboradoras 

 

Foi com esse grupo de colaboradoras que vivenciamos a alegria de sermos 

“eternos aprendizes” da prática docente. Com elas, e para elas, apresentamos os objetivos da 

pesquisa, negociamos as finalidades dos encontros reflexivos, mostramos os procedimentos 

do nosso trabalho, os tipos de interações e a necessidade do envolvimento colaborativo entre 
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os partícipes, discutimos sobre os instrumentos de construção e análise, sobre os pressupostos 

da pesquisa colaborativa, bem como o período de duração da pesquisa, entre outros aspectos 

cabíveis a discussão colaborativa, conforme apresentamos na figura abaixo, correspondendo 

ao momento da adesão da pesquisa pelas colaboradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Encontro para apresentação do Projeto de pesquisa. 

 

O percurso que percorremos enquanto grupo colaborativo traz um pouco de cada 

colaboradora, mesmo sabendo que muito será dito e não dito de cada uma de nós 

participantes. Demonstraremos dados relativos à subjetividade de cada uma, correspondente 

às dimensões pessoal e profissional como aspectos que não se excluem, mas que confluem na 

construção da identidade de cada uma. É salutar esclarecer que esses aspectos foram 

separados não como dimensões distintas, pois, como coloca Nóvoa (1995): uma parte da 

pessoa é o profissional e uma parte do profissional é a pessoa, sendo impossível separar um 

do outro. Assim, somos pessoas humanas indissociáveis e relacionais, em que ao falarmos de 

determinado aspecto do nosso ser, não deixamos de suscitar outros, considerando nos 

constituirmos como sujeitos em relação com os outros. 

Como pontua Saint-Exupery (1981) aqueles que passam por nós, não vão sós, não 

nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. É com o pensamento deste 

renomado escritor que apresentamos o perfil pessoal e profissional das colaboradoras da 

pesquisa. 

O perfil apresentado representa o que conseguimos construir a partir dos registros, 

das falas dos encontros e desencontros de vozes, de expressões muitas vezes percebidas sem 

Apresentação do Projeto 

de Pesquisa / Adesão 

dos Colaboradores 

Recebimento das Cartas de 

Autorização das Escolas e dos Pais 

dos alunos e dos Professores Agenda da 

Próxima Sessão 

Discussão / Esclarecimento sobre a 

Metodologia Colaborativa e 

exposição da proposta de trabalho 

Síntese das Reflexões 

I ESTUDO 

REFLEXIVO 

Sondagem das 

necessidades formativas 
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precisar de vozes, do eu que conseguimos perceber através do sentido dado pelo outro. 

Definimos por trazer o que foi registrado da subjetividade de cada uma. Concordamos com 

Perrenoud (2002), quando diz que por trás dos aspectos técnicos, há angústias, sonhos e 

inquietações; em suma, há pessoas e relações, em outras palavras, por trás da racionalidade há 

sempre sentimento. É nesse entrelace entre consciência e sensibilidade, expressas pelo eu e 

pelo coletivo que as compõem, apresento o grupo colaborativo da pesquisa que encontravam-

se em processo de formação. 

 

Foto 1: Grupo colaborativo da pesquisa: Iasmim, Flora e Neta.   Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 IASMIM 

É dedicada, sensível, gosta de expor suas idéias e também de ouvir a opinião dos 

colegas. Diz que a educação é coisa essencial para o ser humano, para sociedade, pois 

a educação não se vende, não se dá, a gente aprende, constrói no dia-a-dia. É 

extremamente organizada, sendo muito dedicada ao que faz, além de ser apaixonada 

pela educação infantil. É professora da Educação Infantil. Tem experiência de cinco 

anos no referido nível de ensino. 

 

 FLORA 

É aberta, receptiva, curiosa, impaciente. Considera ser fundamental errar, já que o erro 

permite reconstruir (ressignificar) as aprendizagens e o exercício do princípio da 
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flexibilidade consigo mesma. Diz que a educação é conquista de cada ser humano, 

pois na sociedade em que vivemos é importante que cada um tenha seus próprios 

conhecimentos. Atua nos primeiros anos do Ensino Fundamental há cinco anos. 

 

 NETA 

Forte e segura de si. É determinada naquilo que faz, é responsável e amiga. Acredita 

que a educação deve ter o propósito de produzir um efeito na vida dos alunos. Para 

ela, a sociedade atual exige cidadãos responsáveis, capazes de iniciativa, dispostos a 

correr riscos, que sejam inovadores e flexíveis na sua capacidade de adaptação, 

interventores, realizadores de projetos, avaliadores de sucessos e fracassos. Essas 

novas exigências requerem do momento atual novos saberes e novas competências. 

 

 CLAUDIA 

É responsável, perseverante, amiga, amante da literatura e do conhecimento. Diz que 

sua prática mudou, pensa o ensino a partir da realidade da escola, isso foi uma 

mudança significativa para a sua prática. Pensa junto com os estagiários sobre a 

realidade da escola. Atua há treze anos no Ensino Superior. 

 

 GHISLENY 

Apresenta-se principalmente como uma pessoa feliz, observadora e estudiosa. Diz ser 

quase impossível dissociar a pessoa do profissional. É dedicada, responsável, sincera. 

Acredita que a beleza da existência só é possível na convivência e complementaridade 

com o outro. Atua há oito anos no Ensino Superior. 

  

Dado o exposto, constatamos a força e vontade suscitada nessas colaboradoras, 

bem como a responsabilidade, alegria e dedicação expressas nos enunciados. Dessa forma, 

podemos dizer que tratamos de um grupo como diz Freire (1996) „aventureiro‟ responsável, 

predisposto à mudança, à aceitação do diferente, o que consideramos fundamental para a 

vivência da formação reflexiva – nosso objeto de estudo. 
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2.3 Os Instrumentos e Procedimentos para a Construção dos Dados 

  

 

Para apresentar o caminho que percorremos neste trabalho se faz necessário 

explicitar que foi processo de aprendizagem de modos, conteúdos, resistências e 

possibilidades de inovação da prática (SACRISTÁN, GOMEZ, 1998, p. 101). No percurso, 

queríamos compreender os fenômenos, de forma a dar sentido e significado às ações 

desenvolvidas, enfocando a formação reflexiva adquirida no processo. 

Nesse contexto, atuamos tanto como partícipe da pesquisa, quanto investigadora 

no próprio campo de atuação profissional, o que nos fez perceber a implicação subjetiva a que 

estávamos submetidas. Enfatizamos que, enquanto pesquisadora, buscamos assumir papel de 

facilitadoras do processo reflexivo, ao mesmo tempo, não nos afastando do nosso papel de 

condutoras da pesquisa. 

O percurso vivido foi direcionado pela realidade vivida no grupo em que muitas 

ações estiveram à mercê do contexto da investigação, onde tivemos o cuidado de não nos 

distanciarmos dos ciclos propostos pela pesquisa colaborativa: descrição – informação – 

confronto – reconstrução. 

A opção pelos instrumentos e procedimentos para a construção dos dados foi 

definida a partir das questões da pesquisa que objetivavam compreender o papel do estágio na 

formação em serviço dos graduandos do PROFORMAÇÃO, conforme foi apresentado na 

introdução desse trabalho. 

Concordamos com Ibiapina (2008, p. 76), quando remetendo-se a Bachelard, 

enfatiza que “a pesquisa deve ser instrumentalizada pelas técnicas [e que] a técnica é 

indissociável da teoria, constituindo-se em teorias em ato”. 

Para entender o contexto do estágio para os graduandos em serviço, se fez 

necessário aderir por diferentes instrumentos que servirão de apoio para a discussão, reflexão 

e análise dos dados que serão apresentados no capítulo 3 e 4.  Foram utilizados os seguintes 

instrumentos e procedimentos no decorrer da pesquisa: a) entrevistas individual e coletiva 

com as colaboradoras; b) sessões reflexivas com as colaboradoras; c) observação 

colaborativa; d) videoformação; e) material prescrito (Projeto Político Pedagógico do 

PROFORMAÇÃO); f) documentos pessoais (planos de aula e o Memorial das colaboradoras 

em formação).  Apresentamos na sequência o detalhamento dos instrumentos e procedimentos 

utilizados para a construção dos dados, explicitando seus objetivos e utilização. 
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a) Entrevista individual e coletiva com as colaboradoras 

 

  A opção pelas entrevistas individual e coletiva se deu porque ela não se reduz a 

uma troca de perguntas e respostas previamente preparadas, mas é considerada como 

produção de linguagem, portanto, dialógica. É procedimento que se afasta da diretividade 

imposta pela entrevista convencional e busca aproximar-se da informalidade sem deixar de 

ser formal. Kramer (2002) afirma que as entrevistas coletivas podem clarificar aspectos 

obscuros no desenvolvimento da pesquisa, uma vez que oferecem meios de colocá-los em 

discussão nos encontros coletivos, iluminando o processo de análise. Por outro lado, essa 

estratégia ajuda na identificação de conflitos, idéias divergentes ou posições antagônicas. 

Nesse sentido, as entrevistas trazem várias e diferentes possibilidades de produção 

e diálogo, proporcionando condições para análise e reflexões sobre o objeto de estudo além de 

oferecer meios para as pessoas falarem e escutarem-se umas as outras, revelando maior 

autenticidade e favorecendo o desenvolvimento pessoal e profissional dos partícipes 

envolvidos no estudo (IBIAPINA, 2008). 

Ao todo foram realizadas cinco entrevistas: quatro individuais e uma coletiva. 

Uma individual com cada colaboradora e uma coletiva com todos os partícipes. As 

individuais, realizamos nas escolas onde as colaboradoras atuam como docentes e a coletiva 

na residência da colaboradora Neta, ambas aconteceram no período de 24 de março a 27 de 

abril de 2009. 

As entrevistas foram compostas por seis partes, sendo que, na primeira, tratamos 

da legitimidade da entrevista; na segunda, visamos conhecer um pouco da história profissional 

das colaboradoras; na terceira, evidenciamos conhecer a concepção de ensino-aprendizagem 

das professoras; na quarta, conhecer, na opinião das partícipes, a contribuição da formação 

vivenciada no PROFORMAÇÃO para o seu exercício docente; na quinta, identificarmos se na 

percepção das professoras ocorre processo de formação reflexiva durante o estágio 

supervisionado e, na sexta parte, percebermos as dificuldades e possibilidades da formação 

nas práticas pedagógicas das colaboradoras. 

 Para que se tenha visão geral das entrevistas, apresentamos o quadro resumo de 

cada parte com suas respectivas temáticas. 
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PARTES TEMÁTICAS 

1ª Legitimação da pesquisa 

2ª História profissional 

3ª Concepção de Ensino-Aprendizagem 

4ª Formação do PROFORMAÇÃO 

5ª Formação Reflexiva e Estágio 

6ª Dificuldades e Possibilidades da Formação 

  Quadro 2: Entrevistas: Partes/Temáticas 

 

 Passaremos a expor o foco de atenção de cada parte da entrevista, deixando 

claro ao leitor que no apêndice 3 podem ser encontradas as questões que guiaram cada 

momento individual e coletivo de discussão. 

A primeira parte da entrevista teve como premissa básica agradecer a 

disponibilidade dos envolvidos em torno da pesquisa, esclarecer sobre a confiabilidade dos 

dados e esclarecer sobre o problema e os objetivos da entrevista. 

A segunda parte versou sobre a história de vida das profissionais, questionamos 

sobre as razões e escolhas pela profissão docente, bem como sobre o relato das experiências 

como educadoras, o que nos levou a refletir sobre “o ser e tornar-se professor”. 

Na quarta, quinta e sexta partes da entrevista, pela íntima relação com o nosso 

objeto de estudo, obtivemos elementos esclarecedores e constitutivos do corpo do trabalho 

sobre o estágio supervisionado do PROFORMAÇÃO e de suas contribuições e limitações 

para o processo de formação reflexiva das professoras. A nossa atenção, durante as 

entrevistas, esteve voltada para as argumentações, os discursos e, as idéias das colaboradoras 

que obedeceram a determinadas exigências da racionalidade, como emitir razões para 

justificar os enunciados (TARDIF; GAUTHIER, In: PERRENOUD et al, 2001; TARDIF, 

2002). 

As entrevistas foram gravadas em áudio, utilizando a própria câmera fotográfica e, 

logo em seguida, transcritas para análise. 

No momento das entrevistas, procuramos exercer o nosso papel de ouvinte da 

discussão e registradora das falas, intervimos apenas para compreender algumas colocações, 

esclarecer questões incompreendidas, problematizar situações, mas tendo o cuidado de não 

desviar a questão central da discussão. Ao final de cada entrevista, expomos pequena síntese 

das falas e das temáticas expressas durante o diálogo. 
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Compreendemos que o pesquisador, ao dirigir sua escuta e elucidação dos fatos, 

abstém-se de suas concepções e posições próprias, mas não se desfaz dos seus pensamentos e 

saberes ao colocar-se numa situação de pesquisa, assim os resultados de um processo 

investigativo estão envoltos tanto pela subjetividade como pelo coletivo de quem as imprime. 

 

 

b) Encontros Reflexivos de Videoformação com as Colaboradoras 

 

O principal objetivo dos encontros reflexivos foi realizar a reflexão crítica, tendo 

com base os pressupostos teórico-metodológicos apresentados ao longo desse trabalho, 

adotando postura colaborativa, de construção de conhecimento e de objeto compartilhado 

entre os participantes. 

Entendemos que os encontros reflexivos são ambientes propícios à reflexão, 

produção e análise reflexiva de textos, avaliação de práticas – confrontando-as as teorias, 

estudos advindos de lacunas formativas e discussão teórica sobre o objeto de estudo 

enunciado pelo pesquisador, além do que justifica-se como ambiente de pesquisa que não se 

limita  a simples observação, mas permite a troca de opiniões sobre determinado problema. 

Para Ibiapina (2008, p. 97): 

 
As sessões reflexivas são sistematizadas com a finalidade de auxiliar os professores 

a reconstruir conceitos e práticas, desenvolvendo um processo reflexivo que inicia 

pelas construções já existentes e pela identificação dos componentes básicos dos 

eixos teóricos da ação e as tendências que estão mais próximas do fazer didático.  

 

 Nesse sentido, os encontros reflexivos tornam-se espaços de criação e recriação 

das relações teoria-prática, possibilitando a professores e pesquisadores a compreensão do 

que, como e o porquê de suas ações, além disso, proporciona condições para que o grupo 

reflexivo perceba que as opções teóricas influenciam as práticas. 

No percurso da pesquisa foram realizados sete encontros reflexivos no período de 

fevereiro a agosto de 2009, em que o conteúdo temático geral abordado demonstrava a nossa 

preocupação com o estágio na formação em serviço e com a dimensão reflexiva desta, sempre 

com a visão de promover o diálogo reflexivo para que as participantes pudessem rever os 

sentidos e significados da formação, partindo da análise do estágio. 

Os diálogos dos encontros estiveram relacionados com os seguintes conteúdos: a) 

apresentação do projeto de pesquisa para adesão das colaboradoras e discussão e 

esclarecimento sobre a metodologia colaborativa; b) refletir o conceito de reflexão e refletir 
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sobre as aulas observadas das professoras dos anos iniciais; c) análise de aulas filmadas das 

professoras dos anos iniciais; d) estudo e reflexão do capítulo do Projeto Político Pedagógico 

(PPP) do PROFORMAÇÃO que trata sobre o estágio supervisionado; e) análise da aula 

observada da professora de Prática de ensino; f) estudo e reflexão do texto “Por que o estágio 

supervisionado para quem já exerce o magistério de Lima (2004); f) estudo do texto “Saberes 

da docência”, de Pimenta (2002) e reflexão sobre os encontros realizados. 

Visualizemos o conteúdo e as finalidades das sessões reflexivas no quadro abaixo: 

CONTEÚDOS FINALIDADE 

1ª) Apresentação do projeto Adesão e esclarecimento da pesquisa 

2ª) Texto sobre reflexão (anexo 3) Refletir sobre aulas observadas  

3ª) Análise de aulas filmadas Refletir sobre a imagem dos seus fazeres 

4ª) Estudo do PPP Refletir sobre o estágio proposto no PPP 

5ª) Observação da aula de Prática Refletir sobre o conteúdo da aula 

6ª) Texto sobre o Estágio (anexo 4) Reflexão sobre o estágio em serviço  

7ª) Texto sobre saberes docentes (anexo 2) Reflexão sobre as sessões realizadas 

 Quadro 3 : Conteúdos/Finalidades das Sessões Reflexivas. 

  

 Os encontros em que refletimos sobre as aulas observadas, foram 

operacionalizados por meio das seguintes ações: 

DESCREVER: O que foi feito? Quais foram os objetivos da aula? Quais as atividades 

desenvolvidas? Quais as estratégias utilizadas? Considera o tema interessante? Quais as 

formas de participação dos alunos? Que tipo de aluno e qual a sua procedência? O que 

motivou a escolha do assunto? Como organizou e conduziu a aula?   

INFORMAR: Os objetivos da aula foram alcançados? O que fez para atingir os objetivos? 

Quais os tipos de conhecimentos trabalhados? Quais as dificuldades encontradas na condução 

da aula? A que atribui essas dificuldades? Que relação existe entre a prática e o conteúdo 

conceitual? Como sistematiza essas discussões? Como você acha que as escolhas teóricas 

afetam a sua prática?  

CONFRONTAR: De que contribuíram os conhecimentos adquiridos na sua formação inicial 

(PROFORMAÇÃO) contribuiu para a aula? O Estágio Supervisionado contribuiu para a 

construção do seu perfil docente? O que acha que limita as suas práticas? Que conceitos 

serviram de base para a construção da sua prática? Em que teoria se fundamenta para romper 

com essas dificuldades? Que tipo de aluno está sendo formado?  
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RECONSTRUIR: O que mudaria ou faria diferente na sua prática e por quê?   

As sínteses das reflexões e dos estudos foram feitas logo após as sessões, para que 

nenhuma informação ficasse esquecida. 

Os encontros reflexivos foram gravados em áudio, e registrados em diário de 

campo e em seguida, transcritos para utilizarmos no corpus do trabalho. No Apêndice IV, 

apresentamos na íntegra o conteúdo de cada sessão reflexiva.  

 

 

c) Observação Colaborativa 

 

A observação colaborativa é procedimento que faz a articulação entre ensino e 

pesquisa, teoria e prática, bem como possibilita o pensar com as professoras em formação 

sobre a prática pedagógica no próprio contexto de aula (IBIAPINA, 2008). As observações 

nas aulas das professoras colaboradoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental aconteceram 

no 4º bimestre de 2008 e no 1º e 2º bimestre de 2009, totalizando quatro observações em cada 

sala de aula, e, realizamos uma observação da aula da professora de Prática de ensino no 

semestre 2008.2. As observações foram norteadas por um roteiro (Apêndice 05). 

Antes de adentrarmos no contexto a ser observado, explicitamos para o grupo os 

objetivos da observação, definindo quem e o que observar, legitimamos nossa presença na 

sala de aula, informamos sobre a sistematização dos dados e negociamos o tipo de 

observação, que no caso seria reflexiva e colaborativa. Assim, pedimos previamente as 

colaboradoras da Educação Infantil e a dos anos iniciais do Ensino Fundamental que 

agendassem os dias da nossa observação, de acordo com a realização das atividades 

vivenciais das disciplinas do curso de formação e que, se fosse possível, das atividades 

relacionadas as do estágio supervisionado para que posteriormente pudéssemos vivenciar 

processos cíclicos e sistemáticos de reflexão na e sobre a ação. 

Registramos o observado em diário de campo, para que, sequencialmente, além de 

descrevermos o contexto visto, procurássemos interpretar os resultados descritos com o 

auxílio das próprias partícipes que foram levadas a retomar os momentos vividos pelo olhar 

do observador, tendo a oportunidade de manifestar-se por meio de reflexões distanciadas da 

prática observada. Os dados, reflexões e síntese das observações serão apresentadas nos 

próximos capítulos que tratam da análise dos dados. 
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d) Sessão Reflexiva de Videoformação 

 

Segundo Ibiapina (2007), o vídeo pode ser comparado a um espelho, porém muito 

mais poderoso, pois permite ao sujeito contemplar-se a partir de variados pontos de vista, 

olhar-se como os outros o olham e ver-se para compreender o que fez, por que fez e como 

fez, conduzindo-o, assim, ao autoconhecimento e ao desenvolvimento de níveis mais 

elaborados de consciência. 

Percebemos, nesse contexto, que o uso da videoformação nos processos de 

formação permite analisar com maior profundidade as próprias práticas, pois fornece 

consubstanciais informações sobre as ações desenvolvidas.  Permite, ainda, a formação de 

certa distância emocional entre a percepção que o professor tem de sua ação didática, ao 

mesmo tempo em que ajuda na compreensão e superação de teorias que sustentam a docência. 

(IBIAPINA, 2008). 

A videoformação foi utilizada em nossa pesquisa por meio da realização da 

filmagem de uma aula da colaboradora Iasmim da Educação Infantil e de uma aula das 

colaboradoras Flora e Neta dos anos iniciais do Ensino Fundamental. As filmagens foram 

projetadas na sessão de videoformação com o propósito de colocar as profissionais frente à 

imagem dos seus fazeres, motivando-as a refletir “intrapsicologicamente”. Logo após a 

projeção, o grupo colaborativo vivenciou as ações de descrever, informar, confrontar e 

reconstruir já explicitadas anteriormente. 

Concluindo, podemos afirmar que, por sua característica imagética e projetiva, a 

filmagem permite o distanciamento e a organização do pensamento, que poderá servir para o 

desenvolvimento da reflexão crítica. Como espectadoras de si mesmas, as colaboradoras 

tiveram a oportunidade de refletir criticamente sobre as suas próprias imagens, ainda 

fortaleceram a relação entre teoria e prática, um dos pressupostos da nossa investigação. 

 

 Material Prescrito – PPP do PROFORMAÇÃO 

 

Entendemos que é de fundamental importância para a realização de uma pesquisa 

que analisa um programa de formação profissional, considerarmos os materiais prescritos 

sobre este, assim, utilizamos, neste estudo, a análise reflexiva do capítulo do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) do PROFORMAÇÃO que trata da Prática de Ensino sob a forma de estágio 

supervisionado. Estudamos toda a organização do estágio proposto pelo PPP: os objetivos, a 
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distribuição da carga horária, as fases, a operacionalização e o trabalho de conclusão do curso 

(TCC). 

A apreciação desse material objetivou constatar as dificuldades, contradições e 

conflitos entre o trabalho idealizado, o realizado e o prescrito, visando identificar as bases 

teórico-metodológicas utilizadas no PPP e a relação com a prática pedagógica do programa de 

formação.  

 

 Documentos Pessoais 

 

Segundo André (2002), os documentos pessoais são usados no sentido de 

contextualizar o fenômeno, explicar suas vinculações mais profundas e completar as 

informações construídas de outras fontes. Constatamos que as análises desses documentos nos 

serviram para complementar as informações que obtivemos nos demais instrumentos, bem 

como adentrar ainda mais no contexto da investigação. 

Para Bogdan e Biklen (1994), o termo documentos pessoais restringe-se aos 

materiais escritos pelos próprios sujeitos, na nossa pesquisa, seriam os documentos que as 

colaboradoras escreveram. Nesse sentido, estudamos os planos de aula das professoras, 

aqueles correspondentes às aulas observadas e o TCC que se constitui num Memorial, através 

do qual as alunas-professoras relatam, de forma individual, os aspectos mais significativos de 

sua formação nos diversos níveis de ensino e sua profissão antes e durante a graduação.  Neste 

documento, detivemo-nos em analisar o capítulo que trata da contribuição do curso de 

Pedagogia para as práticas das colaboradoras. 

Definimos que o estudo desses documentos não seria realizado num único 

momento. Assim, a análise dos planos aconteceram simultaneamente à análise das aulas 

observadas nas sessões reflexivas e o estudo do capítulo do TCC aconteceu na sessão de 

análise do PPP. 

O uso desses documentos nos possibilitou ainda mais entrelaçar os lados, pessoal 

e profissional num contexto de partilha, de um novo encontro com o outro, instantes de 

encantamento entre vida e desejo, entre diferenças e respeito. Para Freire (1996, p. 135), “é no 

respeito às diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência entre o que faço e o que digo que 

me encontro com eles ou com elas”. 

Além de utilizarmos os documentos pessoais das colaboradoras, trabalhamos 

durante toda a pesquisa com um diário de campo em que registramos nossas reflexões acerca 

de todos os momentos vividos, as dúvidas, as questões, as agendas, os encaminhamentos, 
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cada detalhe percebido. Esse registro forneceu informações indispensáveis no processo de 

análise dos dados. 

O esmero em trabalharmos com todos esses instrumentos se justifica pelo nosso 

entendimento de que “[...] nada é trivial, tudo tem potencial para constituir uma pista que nos 

permita estabelecer uma compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo [...]” 

(BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 49). 

 

 

2.4 As Categorias de Análise dos Dados 

 

 

Com o intuito de responder às questões da pesquisa, foram definidas categorias de 

interpretação para compreender a contribuição do estágio supervisionado para a formação em 

serviço do PROFORMAÇÃO/CAJIM e verificar a presença da formação reflexiva no referido 

curso. As categorias estabelecidas refletem expectativas, valores, crenças e interpretações do 

que foi dito, logo, a partir das representações das colaboradoras. 

Dos estudos teóricos e de campo emergiram as três categorias da pesquisa: as 

contribuições do estágio supervisionado para a formação docente; como se dá o processo de 

formação reflexiva no PROFORMAÇÃO; as possibilidades e dificuldades da formação. 

 

a) As contribuições do estágio supervisionado para a formação docente 

 

Neste item, estão inclusas todos os aspectos que envolvem o estágio, seu processo 

histórico, construção e constituição e a proposta do PPP do curso sobre a sua realização. 

Ressaltamos a contribuição que o estágio trouxe para as práticas das colaboradoras 

em formação e que influência exerce em seus planejamentos, saberes e fazeres.  

Concentramos a análise nos encontros reflexivos, em que as ideias e construções foram 

geradas, considerando que esse contexto de produção se tornou possível, por meio da 

interação e co-produção do grupo colaborativo, permeado pelas influências dos mundos 

objetivo, social e subjetivo. 

Identificamos que a relevância da prática do estágio para quem já leciona pode 

corroborar decisivamente para a percepção da contribuição do curso de Pedagogia e para a 

compreensão do papel do estágio na formação do professor. 
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b) A percepção sobre o processo de Formação Reflexiva no PROFORMAÇÃO 

 

A análise dessa categoria propiciou a compreensão sobre a existência de um contexto 

reflexivo no curso de formação, ou seja, se na visão das acadêmicas, os aspectos teóricos 

estudados durante o curso de pedagogia são complementares ou estão distantes da realidade 

escolar. Para isso, no grupo colaborativo, dialogamos e teorizamos sobre a formação reflexiva 

e enfatizamos a vídeoformação como estratégia mediadora. 

 

 

c) As possibilidades e dificuldades da formação 

 

Importou-nos, nesse item, identificar a percepção das colaboradoras sobre as 

possibilidades e dificuldades da aplicabilidade dos conceitos e teorias estudadas no curso de 

Pedagogia sobre a formação reflexiva e se há limitações nas instituições onde lecionam para a 

aplicabilidade desses conceitos. Foi possível constatar a incompreensão e vivência do 

conceito de reflexão; a distância entre teoria e prática; a importância de espaço para discussão 

coletiva.  

Apresentamos, a seguir, o quadro com as categorias e subcategorias, sobre as quais 

estaremos discorrendo no decorrer deste trabalho: 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

As contribuições do estágio para a 

formação docente 

• A proposta do PPP 

• Como acontece o estágio 

• O estágio para quem já exerce o 

magistério 

As práticas reflexivas no curso de 

formação docente - PROFORMAÇÃO 

• Teorizando a formação reflexiva 

• A vídeoformação como estratégia 

mediadora. 

Entre os limites e as possibilidades da 

formação reflexiva 

• A incompreensão e aplicabilidade do 

conceito de reflexão 

• A relação/distância entre teoria e prática 

• A importância de espaço para a discussão 

coletiva. 

Quadro 4: Categorias e Subcategorias da Dissertação. 
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2.5 Situação da Prática de Ensino e do Estágio no Proformação 

 

 

Procuraremos apresentar neste item como se operacionaliza a Prática de Ensino e 

o Estágio no PROFORMAÇÃO. As informações são descritas com base nas situações 

vivenciadas como professora do curso e no Projeto Político Pedagógico do programa. Vale 

esclarecer que o apresentado servirá apenas para deixar claro como acontece o estágio na 

formação em serviço, nesse item não faremos a sua análise com os dados construídos na 

pesquisa, isso será feito no capítulo 3. 

A Prática de Ensino - PE, no curso de pedagogia ofertado pelo PROFORMAÇÃO 

se organiza de modo integrado ao Exercício Docente Supervisionado – EDS e objetiva a 

aproximação teoria-prática como movimento contínuo de unidade, complementaridade e 

interdependência. Isso implica em trabalho permanente de reflexão da atividade docente em 

tempo real e de avaliação das competências e habilidades exigidas na formação profissional 

do professor dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Sendo a Prática de Ensino integrada ao Exercício Docente Supervisionado, 

constituindo-se como única disciplina, compreendemos a Prática de ensino como o processo 

pedagógico que transcende a ação didática da sala de aula, portanto, é o trabalho do professor 

no âmbito da escola. Quanto ao exercício docente supervisionado, compreende-se como o 

processo de atuação na docência, ou seja, o tempo obrigatório da atividade de ensinar, 

tornando concreto o exercício de ensinar. 

A carga horária exigida para o desenvolvimento da PE/EDS é de 300 (trezentas) 

horas, sendo atribuídas 100 (cem) horas de atividades em cada um dos três últimos períodos 

do curso. A distribuição em cada um dos períodos indica tempo presencial e um tempo 

vivencial, configurando a formação acadêmica e o exercício profissional como espaços 

privilegiados do aprender a ser professor. 

O tempo presencial é de 20 (vinte) horas e o tempo vivencial é de 80 (oitenta) 

horas em cada período letivo, sendo acompanhados pelos professores da disciplina, 

denominados de professores tutores, durante os três períodos em que ocorre a PE/EDS. Os 

professores tutores têm como função básica mediar a relação entre ação docente e os estudos 

teóricos, permitindo ao acadêmico construir uma reflexão contínua em torno da sua atividade 

docente. 

Durante o tempo presencial, a PE/EDS operacionaliza-se por meio de encontros 

regulares dos alunos-professores com os professores tutores, objetivando desenvolver estudos 
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e reflexões sobre a prática pedagógica desenvolvida na escola e na sala de aula, onde atuam os 

alunos-professores. 

No tempo vivencial, a PE/EDS efetiva-se na própria sala de aula em que o aluno-

professor
3
 atua como docente, já que a formação profissional se faz em serviço. É no espaço 

da sala de aula que ocorre situações educativas e experiências teórico-prática que podem ser 

reveladoras de conhecimentos e significações, oportunizando fazer descobertas, levantar 

dúvidas e encontrar respostas que orientam o desenvolvimento da atividade profissional. 

A PE/EDS do Curso de Pedagogia ofertada pelo PROFORMAÇÃO está 

estruturada a partir de três eixos: a fase diagnóstica, a fase dialógica e a fase redimensionada. 

Esta organização objetiva trabalho de articulação, uma vez que as fases se complementam 

durante as 300 horas do seu desenvolvimento. Em síntese, a estrutura de organização e 

efetivação da PE/EDS se caracteriza essencialmente pela articulação e colaboração dos eixos 

mencionados, permitindo um trabalho de observação e registro da atividade docente durante o 

seu tempo de execução, nos três últimos períodos do curso. Passamos a apresentar as três 

fases do estágio. 

 

a) Fase Diagnóstica 

 

De acordo com o PPP do curso, a fase diagnóstica lança mão do modelo de 

investigação etnográfica, métier da Antropologia, prescrito por Oliveira (In: PPP do 

PROFORMAÇÃO, 1999, p. 33). Este modelo apresenta três momentos no processo de 

investigação e de apropriação do ambiente: o olhar, o ouvir e o escrever. Essas etapas ou atos 

cognitivos, que aqui ganham um sentido epistêmico, se constituem em atitudes que 

possibilitam a construção do saber, portanto, se dão de forma interdependente. 

Trazendo para a especificidade da PE/EDS – fase diagnóstica, o olhar serve como 

instrumento de apreensão dos fenômenos da realidade empírica. Para tanto, a observação é o 

elemento principal, pois é a partir dela que apreendemos o espaço pedagógico, campo de 

atuação do aluno-professor. Esse olhar, no entanto, precisa estar sensibilizado por teorias 

disponíveis, uma vez que é necessário superar o olhar ingênuo, de mera curiosidade. 

Significa, na verdade, o que Oliveira (Idem) chama de um “Olhar Etnográfico”, disciplinado, 

                                                           
3
 O termo aluno-professor será usado apenas quando fizermos menção ao PPP do PROFORMAÇÃO, pois é a 

expressão utilizada pelo referido documento. Nos demais momentos do trabalho, consideramos mais pertinente 

utilizarmos a expressão professor-aluno.  
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por meio do qual o observador percebe o objeto da investigação circundado de informações 

teóricas. 

Este olhar deve levar em conta os seguintes elementos: a) aspectos materiais – 

espaço físico, condições estruturais que contribuem ou não para o processo ensino 

aprendizagem, disponibilidade de instrumentos e recursos que a escola e a sala apresentam; b) 

aspectos imateriais – relacionamentos e atitudes influenciáveis e construídos através de sua 

atuação, a motivação dos alunos através de suas feições, expressões e movimentos corporais e 

a integração do grupo como um todo; c) atividades vivenciais já realizadas – pois elas 

podem servir de subsídio nesta observação. 

É pertinente lembrar que este olhar do aluno-professor sobre sua prática não se 

restringe unicamente à sala de aula, mas à própria escola, por isso, assume o aspecto de 

pesquisa do contexto escolar. Este olhar deve ser anotado e descrito num diário docente, 

possibilitando a sua discussão no âmbito da formação profissional, e sua descrição / análise na 

construção do Trabalho de Conclusão do Curso. 

O ouvir deve também ser considerado como gesto investigativo que não se separa 

do Olhar, pelo contrário, se complementa, devendo ser desenvolvido de forma concomitante, 

o que, sem dúvida, facilita o trabalho do docente pesquisador. O ouvir se operacionaliza, no 

campo da atuação docente, pela percepção da linguagem: seu repertório, seus símbolos, seus 

códigos, a utilização da linguagem científica, as manifestações da cultura local e regional, o 

que cantam e o que crêem. 

O escrever, como o momento de culminância desse modelo de investigação e de 

apropriação do ambiente educativo escolar, ou seja, como momento último da PE/EDS – fase 

diagnóstica se caracteriza pelo exercício singular das anotações e dos rabiscos diários. 

Essa atividade é feita no sentido de que o aluno-professor registre regularmente as 

ocorrências cotidianas de sua sala de aula, mesmo as que pareçam insignificantes, visando às 

discussões durante as aulas e atividades da PE/EDS em seu conjunto e para o TCC, 

especificamente no seu terceiro capítulo. 

 

b) Fase Dialógica 

 

A segunda fase denominada de dialógica diz respeito ao momento de troca de 

experiências e vivências singulares do aluno-professor com o seu grupo de colegas que 

também estão em processo de formação e estágio, sob a mediação do professor-tutor. É o 

momento do diálogo coletivo. 
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Nesta etapa se expõe e se discute o que está sendo objeto de estudo na PE – fase 

diagnóstica. É preciso que o movimento da atividade docente, a emoção, as dificuldades e os 

caminhos encontrados para o fazer didático-pedagógico sejam refletidos. O olhar, o Ouvir, o 

Falar e o Escrever precisam ser efetivados, tendo em vista possibilitar caminhos de 

reconhecimento ou de redimensionamento do que se faz no campo da atuação docente. 

Em termos operacionais, a fase dialógica se faz pelo compromisso do professor 

tutor e do aluno-professor. Ao primeiro é dada a condição de mediador no processo de 

discussão teórico-prática e de fornecedor de elementos teóricos que contribuem e enriquecem 

a reflexão e análise da atividade do ser professor. Ao segundo se impõe a atividade do diálogo 

constante, que se faz através da exposição e reflexão da prática docente. 

 

c) Fase Redimensionada 

 

Esta fase se processa como o momento da descoberta e do renascer do novo, que 

representa o entrelaçamento teórico-prático da formação e das experiências que o diálogo 

suscitou, é o momento de criação e de recriação teórica, articulada à prática, objeto de 

reflexão. 

Em termos práticos, essa etapa se faz pela criação do novo, que também é 

provisório, por isso a necessidade do planejamento e replanejamento da ação docente, a 

organização de projetos no campo do ensino, a programação do tempo das atividades teórico-

práticas e a avaliação contínua do saber-fazer, permitindo novamente a construção do olhar, 

do ouvir e do escrever sobre a prática pedagógica. 

O Curso de Pedagogia conta com um corpo de professores tutores que se 

responsabiliza pela Prática de Ensino e o Trabalho de Conclusão do Curso durante os três 

semestres letivos de concretização da PE/EDS. O papel do professor tutor é o de parceiro, 

visando o estabelecimento de cooperação com o crescimento acadêmico e profissional dos 

alunos-professores, facilitando assim, de um lado, o acesso e a compreensão das teorias no 

campo educativo e, de outro, a construção de novas práticas estimulando a sua autonomia 

didático-pedagógica na escola e, especificamente, na sala de aula. 

Cada professor tutor assume uma turma de alunos-professores para o 

acompanhamento às suas atividades de ensino em suas salas de aula das escolas nas quais 

atuam, seja zona urbana ou zona rural. O objetivo das visitas é constatar, in loco, a realidade 

vivenciada pelos alunos-professores, que deve ser registrada pelos professores tutores, 
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visando contribuir com as discussões coletivas e individuais, durante os momentos 

presenciais. 

São durante os momentos presenciais que a mediação ocorre, permitindo estudos 

sobre questões cotidianas da escola e da sala de aula, possibilitando, com isso, o 

redimensionamento das práticas de ensino. 

O Trabalho de Conclusão do Curso – TCC constitui-se num Memorial de 

formação, haja vista tratar-se de documento por meio do qual os alunos-professores relatam, 

de forma individual, os aspectos mais significativos de sua formação nos diversos níveis de 

ensino e sua profissão antes e durante a graduação. 

Sua elaboração ocorre durante o período de desenvolvimento da disciplina TCC 

(4º, 5º e 6º períodos), sob a orientação do professor tutor. Este documento, de caráter 

acadêmico, é uma espécie de autobiografia sob a forma de um relato histórico e analítico, que 

dá conta dos fatos e acontecimentos que constituíram trajetória de formação. 

O documento constitui-se de três capítulos, assim organizados: 1º) aborda a fase 

de escolarização do aluno-professor, equivalente, nos dias atuais, à Educação Básica; 2º) 

enfoca os aspectos vivenciados, pelo aluno-professor, na prática docente antes do ingresso no 

curso de pedagogia ofertado pelo PROFORMAÇÃO; 3º) relata e analisa as contribuições 

teórico-metodológicas oferecidas pelo curso à prática didático-pedagógica. 

Em síntese, o Memorial de Formação deve relatar, de forma contextualizada e 

com embasamento teórico pertinente, a escolarização, a profissão e as mudanças que 

ocorreram no âmbito da prática profissional provocada pela formação acadêmica do Curso de 

Pedagogia. 

Entendemos que, a partir dessa explicação de como é realizada a disciplina de 

Prática de Ensino sob a forma de Estágio Supervisionado, ficará mais fácil analisar por meio 

das respostas dadas pelas professoras-alunas as diferentes significações que esta prática 

acarreta no seu processo de formação e como o estágio está contribuindo para a 

ressignificação dos seus saberes e fazeres. 
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2.6 Rede Municipal de Ensino de Umarizal 

 

 

Por compreendermos que em situação de pesquisa não é possível isolar o 

fenômeno das interinfluências que o constituem, teceremos algumas considerações sobre o 

contexto de ensino do município de Umarizal/RN, com o objetivo de situar o lócus de 

pesquisa, sem a pretensão de adentrar em especificidades que fogem às intenções do trabalho. 

Apresentaremos um breve histórico do município; os aspectos territoriais e demográficos e, 

por último, o sistema de educação e cultura, exatamente para situar e conhecer as dimensões 

sócio-histórica das escolas, onde as colaboradoras atuam como docentes. 

O município de Umarizal tem extensão territorial de 225 km
2
, o que equivale a 

0,42% da superfície estadual, e está localizada na Mesorregião do Oeste Potiguar e 

Microrregião do Umarizal, distante 334 km da capital do Rio Grande do Norte. Os limites 

geográficos do município são: ao norte com os municípios de Caraúbas e Apodi; ao sul com 

os municípios de Lucrecia e Martins; ao leste com os municípios de Rafael Godeiro e Olho 

D‟água dos Borges e ao oeste com os municípios de Viçosa, Riacho da Cruz e Itaú. (cf. mapa 

no anexo 1). 

Sua origem remonta ao início do século XVIII, começando a ser povoado quando 

os padres Manoel Pinheiro Teixeira e Joseph Freire receberam sesmarias entre as serras do 

Catolé e da Mãe D‟água, nas proximidades do Riacho Umari. Logo, os novos proprietários 

trataram de instalar fazendas de criação de gado e algumas lavouras. O povoado chamou-se 

Gavião em referência às terras, pertencentes ao padre João de Paiva, situadas exatamente na 

nascente do riacho Gavião, na serra de Martins. Em 1920, por iniciativa do Bispo de Recife, 

Dom José Pereira Alves, receberia Umarizal seu segundo nome, “Divinópolis” ou Cidade 

Divina. A constituição não permitiu que o nome Divinópolis ficasse para sempre, por haver 

outra cidade, em Minas Gerais, homônima. Então, na década de 1940, foi elevada à categoria 

de vila, com a denominação de Umarizal, nome, este, originado de uma árvore silvestre, 

denominada “Umarizeira”, existente em grande quantidade às margens dos rios Umary e 

Gavião. O município foi desmembrado de Martins no dia 27 de novembro de 1958. Pela Lei 

2.312, sua instalação deu-se em fevereiro de 1959. 

O principal atrativo turístico da cidade é o Açude do Rodeador, localizado no 

Sítio Rodeador a distância de 12 km da sede do município. Os principais eventos culturais são 

as seguintes: Carnaval; São João – realizado na sede do município e na comunidade Várzea 

do Barro, no mês de junho; Luar de agosto, no mês de agosto; Festa do padroeiro – Sagrado 



50 
 

 

Coração de Jesus, realizada na terceira terça-feira de setembro; Emancipação Política do 

Município, no período de 15 à 27 de novembro e Festa de final de ano. Outro aspecto cultural 

destacado no município é a Feira livre que acontece nos dias de segunda-feira, concentrando a 

participação de feirantes e compradores da cidade e dos municípios circunvizinhos. 

O sistema de educação, no município de Umarizal, é formado pela rede pública 

(estadual e municipal) e privada. Abrange atividades nos níveis de Ensino Infantil, Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos. 

A Secretaria Municipal de Educação foi fundada através da Lei de criação nº 

212/89 de dois de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove, na gestão do então prefeito Raul 

Alencar Filho, sendo a primeira secretária de educação a senhora Crismar Cardoso Jerônimo. 

A rede estadual dispõe de 4 (quatro) estabelecimentos de ensino, todos localizados 

na zona urbana.  A rede municipal possui 26 (vinte e seis) estabelecimentos de ensino, sendo 

7 (sete) localizados na zona urbana e 19 (dezenove) na zona rural. A rede privada dispõe de 2 

(dois) estabelecimentos de ensino localizados na zona urbana. 

A cidade conta também com cursos superiores através de um Núcleo Avançado da 

UERN, tendo instalado atualmente os cursos de Letras com Habilitação em Português e Inglês 

e Ciências Econômicas. Esses cursos além de conferirem uma melhor formação cultural da 

população local, atendem a uma demanda da região por um ensino superior público e 

próximos de suas cidades. Também encontra-se instalada na cidade a 14ª Diretoria Regional 

de Ensino da Secretaria Estadual de Educação. 

Como dizem os poetas “navegar é preciso, viver não é preciso”, assim adentramos 

nos mares da investigação que aconteceu no município supracitado, precisamente em três das 

vinte e seis escolas da rede municipal, que são elas: Creche Municipal Dina de Brito, Escola 

Municipal Tancredo Neves e Escola Municipal Raimunda Barreto- espaços onde as 

colaboradoras executam suas práticas docentes – as quais passaremos a caracterizar no 

próximo item. 

 

2.7 As Escolas Campo de Pesquisa 

 

 

 “Se as coisas são inatingíveis... ora! Não é motivo para não querê-las... Que 

tristes seriam os caminhos, se não fora a mágica presença das estrelas!” (Mário Quintana). 

Foi com esse pensamento de Mário Quintana que adentramos nas escolas do 

município de Umarizal, espaços até então desconhecidos para nós. É premente esclarecermos 
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que antes da nossa entrada nas instituições de ensino, enviamos um oficio à secretária de 

educação do município (Apêndice 06), solicitando o consentimento para a realização da nossa 

pesquisa de mestrado nas escolas já citadas anteriormente. Enfatizamos nesse documento que 

os dados construídos seriam sigilosos, tendo a finalidade exclusiva de realização do estudo, 

sendo vetada à sua apreciação por pessoas estranhas à pesquisa ou àquela secretaria. Após 

recebermos autorização da secretária de educação que gentilmente permitiu a realização da 

pesquisa naquele município, igualmente emitimos ofícios (Apêndices 07, 08 e 09) às diretoras 

das três escolas, campo de pesquisa que também prontificaram-se em nos acolher,  para 

construirmos os dados do nosso trabalho. 

Faremos agora a descrição das escolas que compõem o contexto da pesquisa, vale 

salientar que, obtivemos o descritivo através das observações realizadas nas instituições, 

ancoradas por um roteiro de diagnóstico conforme está explícito no apêndice 10 e, também, 

através de conversas realizadas com os diretores das escolas. 

 

 Creche Municipal Dina de Brito 

 

A Creche Municipal Dina de Brito, localizada na Rua Zenon de Souza S/N, teve 

sua origem no ano de 1998, na gestão do então prefeito da época, Senhor Raul Alencar. A 

escola apresenta esse nome devido a uma homenagem feita a uma senhora muito conhecida 

da cidade de Umarizal / RN. 

Quanto à estrutura física, conta com três salas de aulas da Educação Infantil, uma 

secretaria, um refeitório, uma cozinha e três banheiros, sendo que dois deles são adaptados às 

crianças.  

A equipe técnica é composta por uma diretora com graduação em Pedagogia e 

especialista em Psicopedagogia e uma coordenadora pedagógica graduada em pedagogia. 

O corpo docente é formado por seis professores: três graduados em Pedagogia, 

dois graduandos em Pedagogia e uma com formação em magistério – nível médio se 

graduando em Economia, esta atua como auxiliar em desvio de função na sala da 

colaboradora Iasmim. 

Quanto à matrícula inicial no ano de 2008, obtivemos os seguintes dados sobre os 

níveis de ensino infantil oferecido pela creche: Jardim 1 – 20 alunos; Jardim 2 – 24; Jardim 3 

– 22; Pré-escolar – 16. 

O calendário escolar é composto de duzentos dias letivos, o horário de 

funcionamento é das sete às onze horas da manhã. Sobre o cotidiano escolar pelo que 
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observamos acontece através de uma rotina, a saber: 1º)Acolhida; 2º) Oração; 3ª) Música; 4º) 

Lanche; 5º) Atividades; 6º) Almoço. Outro aspecto a ser considerado é que as professoras 

realizam o seu planejamento individualizado, não havendo momentos coletivos. 

Percebemos que a creche carece de espaços amplos para a realização de atividades 

propícias à fase infantil, bem como de equipamentos que favoreçam a interação e construção 

de conhecimentos pela criança. Observamos que os espaços das salas de aulas são limitados 

para o desenvolvimento psicomotor das crianças na faixa estaria de quatro a seis anos. 

Esclarecemos que não analisaremos esses aspectos nesse item. 

 

 Escola Municipal Tancredo Neves 

 

A Escola Municipal Tancredo Neves, situada na Av. Rio Umari S/N, foi criada 

através do Decreto Lei Nº 09/01/90 da Prefeitura de Umarizal e autorizada pelo decreto 

007/91 de 14/01/91, publicado no Diário oficial de 22/01/91, como escola de 1º grau, iniciou 

suas atividades no ano de 1990. 

Sua estrutura física conta com: sala de diretor, secretaria, sala de professor, quadra 

de esporte, sala de informática, sala de vídeo, biblioteca, brinquedoteca e 13 salas de aula. 

A escola funciona em dois turnos, matutino e vespertino, oferece os níveis de 

ensino infantil e ensino fundamental I e II, com um número aproximado de 30 alunos por 

turma. O calendário escolar estabelece duzentos dias letivos, funcionado de sete às onze e de 

treze às dezessete horas. 

Os recursos humanos são compostos por quatro inspetores – dois por turno; três 

Coordenadores Pedagógicos; um Orientador Educacional; uma Supervisora Educacional; um 

Diretor e uma Vice diretora e trinta e um professores.  A maioria graduados em pedagogia e 

os demais estão se graduando através do PROFORMAÇÃO. 

A matrícula inicial do ano de 2008 foi de setecentos e vinte e quatro alunos. 

Quanto ao planejamento, acontece a cada bimestre, havendo também encontros 

extraordinários conforme as necessidades da escola. 

 

 Escola Municipal Raimunda Barreto 

 

A Escola municipal Raimunda Barreto está situada na Rua Santo Onofre S/N, a 

mesma foi criada através do decreto lei 212/89 e autorizada pelo decreto 605/94 de 15/05/91. 

A escola apresenta em sua estrutura física: quatro salas de aulas, uma secretaria, 

uma sala de professor, três banheiros, um almoxarifado e uma cozinha. 
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A equipe da escola é composta por oito professores, um graduado em Pedagogia e 

sete se graduando através do PROFORMAÇÃO; dois coordenadores pedagógicos; uma 

diretora; uma vice-diretora; quatro técnicos de secretaria; duas merendeiras e quatro ASDs. 

A matrícula inicial de 2008 foi de oitenta e um alunos distribuídos entre o Ensino 

Fundamental I e II que são os níveis de ensino oferecido. Os turnos de funcionamento são o 

matutino e o vespertino, nos horário de sete às onze e das treze às dezessete horas. O 

calendário escolar é de duzentos dias letivos. Quanto ao planejamento, acontece de acordo 

com as necessidades da escola. 

No capítulo 3 – O Estágio Supervisionado na formação de professores e no 

capítulo 4 – As práticas reflexivas, estaremos entrelaçando os registros, as teoria às reflexões 

das colaboradoras enquanto pessoa e profissional sobre os seus ambientes de fazeres e saberes 

que são as escolas onde lecionam. 

Percebemos que a necessidade do pesquisador em definir os contextos de 

pesquisa, consiste em buscar estabelecer diálogo entre os campos teórico e empírico, sendo a 

teoria vista não na perspectiva estática, no sentido de dar explicações às questões práticas, 

mas numa perspectiva dinâmica, reveladora, dialógica, como embasamento, tendo em vista 

fazer avançar o conhecimento.  
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___________________________________________________________________________ 

CAPÍTULO 3: O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

 

“No estágio de ser essa árvore um irmão 

aprendeu de sol, de céu e de lua mais do que na 

escola. No estágio de ser árvore meu irmão 

aprendeu para santo mais do que os padres lhes 

ensinavam no internato. Aprendeu com a 

natureza o perfume de Deus. Seu olho no 

estágio de ser árvore aprendeu melhor o azul. 

No estágio de ser árvore meu irmão descobriu 

que as árvores são vaidosas”. 

(Manoel de Barros) 
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Este capítulo tem como objetivo descrever e discutir os resultados da análise da 

construção dos dados obtidos, visando compreender os sentidos atribuídos pelas participantes 

da pesquisa sobre o papel do estágio supervisionado na formação de professores que já 

exercem o magistério. 

Inicialmente, identificaremos as características que a prática de ensino, sob a 

forma de estágio supervisionado, apresentou no decorrer da história, levantando aspectos que 

sustentaram a necessidade de sua realização e a maneira como essas práticas se constituíram, 

nos diferentes momentos. Em seguida, procuraremos realizar análise acerca da compreensão 

das colaboradoras sobre como acontece e qual a contribuição que o estágio trouxe para as suas 

práticas pedagógicas, a partir das recorrências registradas no decurso das situações 

vivenciadas no e com o grupo. Para isso, sentimos a necessidade de interagir com alguns 

autores, como Pimenta, Lima (2004), Tardif (2002), Pimenta (2006), Pimenta (2000), 

Sacristán (2000), Alarcão (2003) e Freire (2007) dentre outros, no sentido de desvelar 

compreensões sobre a relação teoria-prática no estágio, na perspectiva de mobilização de 

saberes, no sentido de que, ao situar as falas desses autores, elucidaremos nossas 

interpretações em relação ao objeto. 

Nossa proposta de análise tem como finalidade confrontar os significados 

apresentados pelas colaboradoras; o conteúdo do material prescrito, no nosso caso, a proposta 

de estágio apresentada no PPP do PROFORMAÇÃO; a percepção da pesquisadora diante dos 

dados construídos; a visão dos estudiosos da área de estudo, como forma de identificar a 

possibilidade de tomada de consciência e de reconstrução de significados por todos os 

participantes ao longo do processo colaborativo que se propunha crítico. Buscamos assim, 

refletir sobre as concepções estreitas de muitos especialistas, na qual predominam os 

diagnósticos técnicos que desconsideram as necessidades locais sobre os problemas de 

ensino-aprendizagem, por uma visão crítica da realidade que não incide sobre partes isoladas 

e pontuais, mas sobre a totalidade da atividade.  
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3.1 Caracterização Histórica do Estágio Supervisionado 

 

“Simplesmente, não posso pensar pelos outros 

nem para os outros, nem sem os outros.” 

Paulo Freire. 

 

Desenvolver estudo sobre o Estágio Supervisionado no âmbito do Curso de 

Pedagogia requer o exame circunstanciado dos momentos históricos em que surgem as suas 

diferentes formas de estruturação, sem deixar de atrelar o desenvolvimento da sua trajetória 

com a história deste curso, atendendo às suas necessidades. Olhando o seu percurso histórico, 

reconhecemos que os estágios sofreram as interferências políticas e legais em função da 

(re)estruturação do Curso de Pedagogia, e também das flutuações ideológicas, no sentido 

dado  a sua função como elo entre a teoria e a prática e como esses conceitos se definem nos 

diferentes contextos históricos. 

Segundo Pimenta (2004), em princípio, a prática de ensino importava o processo 

imitativo da ação docente, em virtude da concepção que se tinha do professor. Esse modelo se 

estruturou entre as décadas de 1930 e 1950, como uma tentativa de formar professores e criar 

escolas com o objetivo de atender a consolidação do desenvolvimento urbano-industrial 

daquele momento. 

A relação entre teoria e prática estava voltada à imitação dos modelos de 

professores que atuavam na época, e isso significava aprender a profissão a partir da 

observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos modelos existentes nas 

práticas consagradas como boas. 

Ao se referir à pratica de ensino como imitação de modelos existentes, através de 

práticas bem sucedidas de professores mais experientes, Pimenta (2004, p. 36) enfatiza que, 

nessa perspectiva, “reduz-se a observar os professores em aula e imitar esses modelos, sem 

proceder a uma análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na realidade social em 

que o ensino se processa”. Assim, a observação se limita à sala de aula, sem análise do 

contexto escolar, e espera-se do estagiário a elaboração de aulas-modelo. 

Nesse contexto de imitação de modelos de ser professor, podemos inferir que nem 

sempre os alunos dispunham de elementos para ponderação crítica já que a ênfase coloca-se 

na transcrição de modelos, na maioria das vezes em situações para as quais não são 

adequadas. Nessa perspectiva, a prática de ensino proporciona aprendizagem 

descontextualizada nos cursos de formação docente, gerando uma visão profissional que não 
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valoriza a formação intelectual, pois reduz a atividade docente a um fazer que será bem 

sucedido quanto mais se aproximar dos modelos observados. 

Percebemos que uma prática de ensino descontextualizada reproduz esse modelo 

de formar o professor a partir do processo de imitação da realidade que cada acadêmico 

conhece, absorvendo e eternizando, técnicas e modos de ser professor. Assim, “os professores 

constroem seu papel no contexto da instituição escolar, que tem uma história, uma cultura, 

práticas, rotinas, estilos estabelecidos” (LIBÂNEO, 2004, p. 19). 

A perspectiva da prática de ensino entre as décadas de 1960 e 1970 parece ter 

buscado uma identificação maior com a realidade das escolas, uma vez que a ampliação do 

acesso à escola primária trouxe consigo novas exigências, decorrentes principalmente da 

necessidade de um ensino não elitizado, uma vez que cada vez mais os filhos dos 

trabalhadores passavam a frequentar a escola pública. 

Assim, amplia-se, nesse momento da história, uma perspectiva diferenciada para a 

prática de ensino, na qual é forte a influência do modelo tecnicista na educação. As situações 

para o desenvolvimento da prática deveriam ser estudadas e planejadas em um roteiro pré-

estabelecido que diminuísse a distância entre a formação teórica e a realidade escolar, o que 

para Pimenta (2004) a prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão 

podem reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria desvinculada da 

prática. Essa perspectiva acabou induzindo à compreensão de que bastaria ter um 

planejamento organizado com uma série de atividades práticas, pré-estabelecidas e que 

poderiam ser aplicadas às diferentes situações encontradas em sala de aula, descaracterizando 

o modelo de prática por imitação, mas ao mesmo tempo negando uma relação mais próxima 

entre teoria e prática. 

Nesse contexto, o estágio passou a ser visto principalmente como uma atividade 

dependente, sobretudo de técnicas previamente estruturadas, que Pimenta (2004, p. 39) 

analisa da seguinte forma:  

 

A perspectiva técnica no estágio gera um distanciamento da vida e do trabalho 

concreto que ocorre nas escolas, uma vez que as disciplinas que compõem os 

cursos de formação não estabelecem os nexos entre os conteúdos (teorias?) que 

desenvolvem e a realidade nas quais o ensino ocorre. 

 

Podemos acrescentar, dizendo que na visão tecnicista do ensino, o estágio acentua 

o aspecto prático da profissão e tende a treinar os estudantes em situações experimentais com 

diversas habilidades técnicas, consideradas como necessárias para a realização da prática.  
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Entendemos que, as técnicas e habilidades não são suficientes para a resolução 

dos problemas com os quais os professores se defrontam, considerando que a redução às 

técnicas não dá conta do conhecimento científico nem da complexidade das situações do 

cotidiano desses profissionais. 

É no interior das críticas que passaram a tomar vulto em relação ao modelo social 

e educacional vigente que, a partir dos anos de 1980, a dicotomia entre a teoria e a prática, 

que se acentuava no modelo tecnicista, passa a ser consubstancialmente questionada. A 

prática de ensino, na visão crítica, concebida por vários educadores e pensadores, como 

Candau, Saviani, dentre outros, tende a ser considerada como complementação dos estudos 

teóricos vistos ao longo do curso de formação. É enfatizada cada vez mais a necessidade de 

não restringir a prática ao saber fazer, mas organizá-la como momento de reflexão, 

possibilitando enriquecer a própria teoria que lhe deu suporte. 

É importante considerar que o modelo instituído de que é necessário primeiro 

formar densa base teórica, e somente no final do curso possibilitar a inserção da prática, 

também não aponta possibilidade de superação da distância entre teoria e prática. Para 

Pimenta (2004), a finalidade do estágio é propiciar ao aluno aproximação à realidade na qual 

atuará. A autora defende nova postura, redefinição do estágio, que deve caminhar para a 

reflexão, a partir da realidade.  Assim, o estágio se afasta da compreensão até então corrente 

de que seria a parte prática do curso. Nesse sentido, segundo a autora, o estágio passa a 

desempenhar processo criador de investigação, explicação, interpretação e intervenção, no 

qual a teoria e a prática poderão ser dimensões indissociáveis entre si.  

Apenas observar o funcionamento da escola não capacita o estagiário para 

desvendar a sua complexidade. É preciso conhecer e refletir sobre como tal realidade foi 

gerada e é mantida pelos que a vivem ou pelos que, de alguma forma, nela interferem. É 

premente compreender o estágio como processo criador, de apreensão da realidade concreta, 

que implica a leitura dessa realidade por meio de um método e de um instrumento que 

envolve o saber observar, descrever, registrar, interpretar, problematizar, teorizar e 

redimensionar a ação educativa. 

Nessa direção, o objetivo do estágio passa a ser o de possibilitar ao aluno uma 

aproximação com a realidade onde atuará. Essa aproximação terá sentido na medida em que 

houver envolvimento e intencionalidade como ferramentas necessárias para que se concretize 

um aprofundamento conceitual do estágio e das atividades que nele se realizam. Caso 

contrário, com enfatiza Pimenta (2004, p. 45), “a maioria dos estágios burocratizados, 
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carregados de fichas de observação, é míope”, e impedem uma formação mais aberta e 

comprometida com a profissionalização do professor. 

No decorrer da década de 1990, o debate sobre a superação da dicotomia entre 

teoria e prática continuou sendo uma preocupação entre os estudiosos e educadores críticos, 

principalmente no contexto das reformas educacionais que marcaram todo o período que 

antecedeu a nova Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (1996), e também, no 

momento seguinte, de normatização desta Lei. A discussão sobre a formação de professores 

foi muito ativa e controversa, abrangendo densa análise crítica sobre os estágios neste 

contexto formativo. 

Os questionamentos enfatizavam principalmente a necessidade de formar 

professores em abordagem que ultrapassasse a distância entre a teoria e a prática, na 

perspectiva de constituir profissionais para contribuir para a transformação social e não 

apenas para a reprodução das condições vigentes de exclusão social. O estágio começa a ser 

percebido como ação que deve permear o curso de formação de professores, e mediar relações 

com as ancoragens teóricas das disciplinas do curso, construindo um percurso de autoanálise, 

com sistematização de práticas e o retorno constante à teoria, para a (re)significação das 

experiências. Toma vulto a perspectiva “reflexiva” da docência, na qual o movimento de 

formação se estrutura num processo de ação-reflexão-educativa. 

Para compreender a contribuição que ação reflexiva pode oferecer aos pedagogos 

que estão realizando a prática de estágio, é necessário esclarecer o que é ação reflexiva e 

como esta pode estar associada à formação de professores. A reflexão não pode ser 

considerada teoria ou método que se possa simplesmente aplicar no decorrer da formação, 

mas sim um meio que poderá contribuir para análise mais minuciosa dos acontecimentos que 

envolvem a formação e, principalmente, a prática, suscitando, assim, ação de reestruturação 

do próprio trabalho docente. 

 

Para Schon, a reflexão está em relação direta com a ação presente, ou seja, o 

conhecimento na ação. Significa produzir uma pausa – para refletir – em meio à 

ação presente, um momento em que paramos para pensar, para reorganizar o que 

estamos fazendo, refletindo sobre a ação presente. (SACRISTÁN, 1998, p. 369). 
 

Ao analisar a proposta de Schon, para a definição de um profissional reflexivo, 

Sacristán define três aspectos destacados pelo autor para ação reflexiva: o conhecimento na 

ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão na ação. O conhecimento na ação refere-

se ao conhecimento dos saberes profissionais escolares necessários para ação competente e 
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relacionada ao cotidiano. A reflexão na ação é entendida como momento em que podem ser 

geradas mudanças a partir da análise da situação. Por meio da reflexão na ação podem ser 

apontadas alternativas para a solução de problemas de aprendizagem. Com relação à reflexão 

sobre a reflexão na ação, o autor entende, a partir de Schon, que é necessário distanciamento 

para a reflexão, para que possamos produzir descrição verbal da ação passada, reorganizando, 

assim, a ação futura. 

A compreensão de visão reflexiva da prática de ensino envolve aspectos teóricos 

que sustentam a formação do “professor reflexivo”, a compreensão de prática de estágio 

articulada com essa perspectiva, é o que nos propomos discutir nos próximos itens deste 

capítulo. 

Convictas da abrangência da temática pesquisada e de que, em percurso 

investigativo não damos conta de todos os fenômenos que compõem o real, realizamos um 

recorte dos dados construídos e do processo vivenciado, absorvendo das colocações feitas, ao 

longo da realização da pesquisa, temas relevantes para essa discussão, no sentido de conhecer 

os saberes das colaboradoras subjacentes a tais temas.  Tomamos essa decisão baseando-nos 

nas prioridades destacadas pelas colaboradoras, a partir do levantamento das necessidades e 

contribuições formativas do estágio supervisionado do PROFORMAÇÃO. Como tínhamos o 

objetivo de compreender o papel do estágio na formação em serviço dos graduandos, nos 

guiamos pelas falas e lacunas percebidas no processo, de forma que sistematizamos os 

próximos itens de acordo com o processo de elaboração do grupo, no que diz respeito ao 

estágio no PPP do PROFORMAÇÃO, como acontece o estágio e a prática de ensino no curso, 

e qual a contribuição do estágio para quem já exerce a profissão docente. 

 

 

3.2 O Estágio Supervisionado no PPP do PROFORMAÇÃO: Visão das Colaboradoras 

 

“Para saber, para fazer, para ser ou conviver, 

todos os dias misturamos a vida com a 

educação”. 

Libâneo. 

 

As pesquisas realizadas com base na perspectiva colaborativa compreendem e 

explicam a realidade em seu movimento, trabalhando processos críticos-reflexivos que 

possam apreendê-la de forma concreta e sensível em construção teórica e prática, lógico-
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histórica, que capte, principalmente, as estruturas, as relações e os processos, permitindo-nos 

fazer leitura reflexiva dos elementos globais que se inserem no âmbito da diversidade, das 

hierarquias, das desigualdades, das divisões e de outras formas antagônicas e contraditórias da 

prática social. (IBIAPINA; FERREIRA, 2005). 

Entendemos que essa modalidade de pesquisa apresenta-se como mais adequada 

para atender as preocupações das professoras sobre a sua profissão, já que está mais 

diretamente ligada à resolução dos conflitos por elas vivenciada. Na pesquisa colaborativa, os 

indivíduos tornam-se parceiros, usuários e co-autores do processo de pesquisa. A investigação 

é delineada a partir da participação ativa, consciente e deliberada de todos os partícipes e as 

decisões, ações, análises e reflexões realizadas são construídas coletivamente por meio de 

discussões grupais. 

Destacamos, nesse contexto, a reflexão prático-teórica sobre a própria prática 

mediante a análise, a compreensão, a interpretação e a intervenção sobre a realidade. A 

capacidade do professor de gerar conhecimento pedagógico por meio da prática educativa e 

das dimensões colaborativa e coletiva. 

Imbuídos pelos pressupostos da pesquisa colaborativa, consideramos pertinente, 

antes de adentrarmos nas análises do grupo colaborativo da pesquisa sobre o PPP do 

PROFORMAÇÃO, apresentarmos a opinião das colaboradoras com relação à pesquisa 

colaborativa por ocasião do momento de adesão à pesquisa. Como já foi colocado, as 

colaboradoras preferiram preservar sua identidade e utilizar-se de nomes fictícios. A opinião 

está expressa na síntese das reflexões realizadas expressa a seguir: 
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SESSÃO REFLEXIVA Nº 01 

Título: Discussão e Esclarecimento sobre a Metodologia Colaborativa 

(...) 

Iasmim – Vai nos ajudar, você colaborar com a gente. 

Flora – Vamos colaborar com a pesquisadora e a pesquisadora irá colaborar conosco. 

Neta – É importante esse trabalho de troca. É espírito colaborativo. Troca de conhecimento. 

Todo trabalho coletivo produz frutos. Não acontece no PROFORMAÇÃO. 

Medianeira – A pesquisa colaborativa permite compreender a nossa formação a partir da 

nossa atividade real, do nosso contexto e considera a prática de ensinar como fenômeno 

sócio-histórico, não como um fenômeno descontextualizado resultado de modelos prontos, 

individuais, isolados e acabados. 

(...) 

Transcrição da sessão reflexiva. 

Data: 24/11/2008 

Fonte: Acervo da autora (2008)  

 

Nesse diálogo, percebemos que, as partícipes generalizam alguns significados de 

forma isolada – troca, contextualização, ajuda. As semelhanças apresentadas, por não 

apresentarem relações próprias aos conceitos, fazem com que os significados exerçam o 

mesmo papel transformando uns aos outros, igualando-se a mesma representação. 

Mesmo assim, o trecho apresentado nos mostra que, na formação colaborativa, 

abandonamos o conceito obsoleto de que a formação é atualização científica, didática e 

psicopedagógica do professor para adotar conceito de formação que consiste em descobrir, 

organizar, fundamentar, revisar e construir a teoria. Stenhouse apud Imbernón (2004) diz que 

[...] o poder de um professor isolado é limitado. Sem o esforço dele jamais se poderá obter a 

melhoria das escolas; mas os trabalhos individuais são ineficazes se não estão organizados e 

apoiados [...]. Entendemos que nessa perspectiva, a formação personalista e isolada pode 

originar experiências de inovação, mas dificilmente levará a inovação da instituição e da 

prática coletiva dos profissionais, aspectos amplamente valorizados na pesquisa colaborativa. 

É o que Morin (2003) defende quando discute que a compreensão do outro requer 

a consciência da complexidade humana. Para ele, “estamos abertos para determinadas pessoas 

privilegiadas, mas permanecemos, na maioria do tempo, fechados para as demais”. Isso posto, 

leva-nos a entender que com o(s) outro(s) aprendemos e vivemos as maiores e melhores lições 

da nossa vida. É no outro, com o outro e pelo outro que formamos e nos formamos ao formar 

como enfatiza Paulo Freire em sua obra Pedagogia da autonomia. 
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Convictos da importância da construção coletiva do pensamento, passamos a 

apresentar o estudo, o confronto de idéias, a relação entre os objetivos e a prática expressa no 

PPP do PROFORMAÇÃO, partindo da presença do outro no processo de reflexão crítica, na 

compreensão da própria ação, no seu questionamento e reconstrução. 

O encontro para o estudo e análise do capítulo do Projeto Político Pedagógico do 

PROFORMAÇÃO que trata do estágio supervisionado teve como objetivo refletir sobre a 

proposta apresentada no documento e perceber como os pressupostos colocados refletiram-se 

na formação vivenciada pelas colaboradoras no referido curso. 

Iniciamos o estudo fazendo leitura das fases do estágio explícitas no Projeto, as 

quais estão estruturadas em três eixos: fase diagnóstica, fase dialógica e fase redimensionada. 

As quais estão apresentadas na figura abaixo: 

 

                                                                                                                            Fase redimensionada 

                                                                                                                               Fase dialógica 

                                                                                                                                  Fase diagnóstica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Fases do estágio apresentadas no PPP 

 

Colocamos que, segundo o PPP, a primeira fase – a diagnóstica – apresenta três 

momentos no processo de investigação e de apropriação do ambiente: o Olhar, o Ouvir e o 

Escrever. Sobre esse momento do estágio as colaboradoras se colocaram dizendo que: 
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SESSÃO REFLEXIVA Nº 02 

Título: Estudo do PPP do PROFORMAÇÃO – Fase Diagnóstica 

Iasmim – Essa fase serviu, pois foi a partir daí que aprendi a fazer o diagnóstico inicial e 

final da minha turma. E agora a supervisora faz questionamentos sobre avanços e 

dificuldades. 

Flora – Até hoje me baseio nessa fase para fazer o meu diagnóstico da minha turma no início 

do ano. 

Neta – A professora de prática apresentou a fase, ela pediu o diagnóstico e fizemos. A 

professora cobrou (...) queria saber quantos alunos tinham, as dificuldades, etc. Houve 

respeito, pois se estávamos fazendo um diagnóstico, ela a professora de prática também 

estava fazendo. 

Ghisleny – Então antes do curso não realizavam o diagnóstico da turma no início do ano? 

Flora – Realizava de forma aleatória, não tendo um olhar para o futuro... 

Ghisleny – Talvez a observação diagnóstica sobre a sua própria prática serviu para 

identificar situações necessárias de intervenção e que não percebia no trabalho diário. Talvez 

o principal motivo apontado para essa falta de percepção seja o a rotina em sala de aula. 

Flora – Nunca tinha parado para observar minuciosamente os alunos como no diagnóstico 

realizado por causa do estágio. 

Iasmim – Eu fazia certo registro, pois trabalho com educação infantil e é necessário. 

Neta – Realizava, mas sem certa intencionalidade. Embora que não estudamos “esse olhar, 

esse ouvir e o escrever” de forma tão relacionada como está escrito no Projeto, se conhecesse 

teria escrito melhor o meu memorial. 

Ghisleny – Entendo que é importante desenvolver a prática docente partindo de um 

diagnóstico construído a partir dessa própria prática, possibilitando uma auto-avaliação 

crítica de seu cotidiano profissional, permitindo que o diagnóstico seja o mais aproximado e 

fiel possível da realidade. 

Transcrição da Sessão Reflexiva para o Estudo do PPP 

Data: 08/06/2009 

Fonte: Acervo da Autora  
 

A declaração da colaboradora Neta explicita as distorções conceituais 

apresentadas no documento e as vivências do curso, uma vez que a mesma enfatiza que não 

estudaram a fase diagnóstica de forma tão relacional e estruturada como apresentada no PPP, 

muito embora ambas as colaboradoras deixarem clara a contribuição dessa fase para as suas 

práticas docentes. 
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O olhar, o ouvir e o escrever da fase diagnóstica, deveria servir para que, na fase 

seguinte, a dialógica, o estágio passe a ser retrato vivo da prática docente e o professor-aluno 

tenha muito a dizer, a ensinar, a expressar sua realidade e a de seus colegas de profissão, de 

seus alunos, que nesse mesmo tempo histórico vivenciam os mesmos desafios e as mesmas 

crises na escola e na sociedade. Nesse processo, encontram possibilidade para ressignificar 

suas identidades profissionais, pois estas não são algo acabado: estão em constante 

construção, a partir das novas demandas que a sociedade coloca para a escola e a ação 

docente. Formadores e formandos encontram-se constantemente construindo suas identidades 

individuais e coletivas em sua categoria. (PIMENTA, 2004). 

Sobre a fase dialógica, o PPP enfatiza que diz respeito ao momento de troca de 

experiências e vivências singulares do aluno-professor com o seu grupo de colegas que 

também estão em processo de formação e estágio, sob a mediação do professor tutor. É o 

momento do diálogo coletivo. Para o grupo colaborativo, esta fase foi vivenciada como 

exposto no diálogo seguinte:  

 

SESSÃO REFLEXIVA Nº 02 

Título: Estudo do PPP do PROFORMAÇÃO – Fase Dialógica  

Neta – Aconteceu de forma individualizada, inclusive a professora reconheceu que teria sido 

mais proveitoso se tivesse sido mais no coletivo, pois o diálogo acontecia mais entre o aluno 

e a professora (atendimento individualizado). Aconteceram apenas dois encontros coletivos e 

foram muito bons. 

Iasmim – Acho que o momento coletivo ficou a desejar. Por exemplo, não foi avaliado no 

grupo a questão da interdisciplinaridade, pois teria sido melhor. Hoje sinto dificuldade em 

compreender o conceito e aplicá-lo na minha prática. 

Ghisleny – Realmente Iasmim quando os conflitos são colocados na coletividade, no grupo, 

há possibilidade de ressignificação dos conceitos, pois muitas vezes, o outro compreende de 

maneira tão significativa que nos permite um melhor entendimento e esclarecimento. Sem 

falar na riqueza da diversidade de opiniões. 

Flora – Concordo... De fato, a professora de prática não acompanhou a questão da 

interdisciplinaridade. Trabalhamos uma oficina interdisciplinar nas nossas salas, mas não foi 

refletida no grupo. Ficaram muitas lacunas na fase dialógica. 

Transcrição da Sessão Reflexiva para o Estudo do PPP 

Data: 08/06/2009 

Fonte: Acervo da Autora  
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Essa discussão postula a preocupação das colaboradoras com as lacunas deixadas 

pelo estágio em sua fase dialógica, já que é o momento em que a emoção, as dificuldades e os 

caminhos encontrados para o fazer didático-pedagógico seja refletido. O olhar, o ouvir, o falar 

e o escrever precisam ser efetivados, tendo em vista possibilitar caminhos de reconhecimento 

ou de redimensionamento do que se faz na atuação docente. Seria o espaço em que, segundo 

Pimenta (2004), a função do professor orientador do estágio, à luz da teoria, seria refletir com 

seus alunos sobre as experiências que já trazem e projetar novo conhecimento que 

ressignifique suas práticas, considerando as condições objetivas, a história e as relações de 

trabalho vividas por esses professores-alunos. No nosso entendimento, isso pode favorecer 

intercâmbio de práticas e teorias que se entrecruzam e se complementam, numa perspectiva 

de melhorar a prática dos professores-alunos estagiários. 

A existência do momento dialógico permite que o professor-aluno se aproprie do 

que construiu sobre a docência e teste esse conhecimento na própria sala de aula na 

universidade, com os colegas em formação, por meio da construção e socialização das aulas 

que lecionou, se expondo ao crivo dos questionamentos dos colegas e da professora do 

estágio e principalmente, refletindo com eles sobre as aulas planejadas e os métodos que 

adotou para trabalhar. 

Para Freire (1996, p. 135), o diálogo coletivo exige disponibilidade. Este autor 

enfatiza que é: 

Nas minhas relações com os outros, que não fizeram necessariamente as mesmas 

opções que fiz, no nível da política, da ética, da pedagogia, nem posso partir de que 

devo „conquistá-los‟, não importa a que custo, nem tampouco temo que pretendam 

„conquistar-me‟. É no respeito às diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência 

entre o que faço e o que digo, que me encontro com eles ou elas. É na minha 

disponibilidade á realidade que construo a minha segurança, indispensável à própria 

disponibilidade. É impossível viver a disponibilidade à realidade sem segurança, 

mas é impossível também criar a segurança fora do risco da disponibilidade. 

 

Diante do exposto pelo autor, compreendemos que essa disponibilidade para ouvir 

o outro passa pela consciência de que seria impossível não perceber-se inacabado e não se 

abrir ao mundo e aos outros à procura de explicação, de respostas a múltiplas perguntas. 

Nesse sentido, o fechamento ao mundo e aos outros se torna transgressão ao impulso natural 

da incompletude. 

Isto posto, leva-nos a entender que o estágio para quem já é professor pode ser 

espaço coletivo de reflexão, de formação contínua e de ressignificação de saberes da prática 

docente se ousarmos enfrentar os desafios, criando maneiras de tirar do papel as propostas 
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pedagógicas e as teorias nas quais nos baseamos, o que passa  a ser uma preocupação das 

colaboradoras. 

A discussão nos possibilitou a compreensão de que é no espaço coletivo, no 

momento em que, juntos, professor e acadêmico colocam sobre a mesa o ser, o agir do 

acadêmico e por que não dizer do professor. Este é o momento que ambos analisam, 

questionam, refletem, sinalizam outras possibilidades, na tentativa de engrandecer a 

constituição pessoal e coletiva, desvelando juntos o reconstruir, pois sempre que ação é 

analisada e discutida nova ação começa a ser configurada. 

Quanto à fase redimensionada, o Projeto explicita que a mesma se faz como o 

momento da descoberta e do renascer do novo que representa o entrelaçamento teórico-

prático da formação e das experiências que o diálogo suscitou. É o momento de criação e de 

recriação teórica, articulada à prática, objeto de reflexão. Na visão das colaboradoras essa fase 

corroborou para as seguintes conclusões: 

SESSÃO REFLEXIVA Nº 02 

Título: Estudo do PPP do PROFORMAÇÃO – Fase Redimensionada 

Flora – O estágio contribuiu para a minha prática. Aos poucos a gente vai percebendo as 

mudanças, o processo de desequilíbrio. Foi gratificante. 

Iasmim – Sinto a minha prática redimensionada. Esse novo olhar... Foi muito bom escrever 

sobre as modificações que ocorreram. Houve mudanças. De certa forma houve a relação 

teoria-prática e reflete-se na minha sala de aula. 

Neta – O estágio em sua fase redimensionada foi de fundamental importância para o curso, 

mas aconteceram determinadas coisas que a Universidade não tomou as providências 

cabíveis. Daí, sentimos lacunas. Mas cabe ao professor desenvolver esse olhar diagnóstico, 

onde o planejamento e o replanejamento são de fundamental importância. 

Ghisleny – Neta, poderia falar sobre o que a universidade não tomou as providências 

cabíveis? 

Neta – Houve um problema de saúde com a professora de prática, em que passamos 

praticamente um semestre sem acompanhamento o que deixou uma grande lacuna nas 

discussões coletivas e nas possibilidades de reconstrução das práticas. 

Transcrição da Sessão Reflexiva para o Estudo do PPP 

Data: 08/06/2009 

Fonte: Acervo da Autora   

Sentimos mais uma vez, na fala de Neta, a necessidade da discussão coletiva num 

grupo de professores em formação. Segundo Alarcão (2008, p. 44), o professor não pode agir 
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isoladamente na sua escola. É neste local, o seu local de trabalho, que ele, com os outros, seus 

colegas, constroem a profissionalidade docente. Mas se a vida dos professores tem o seu 

contexto próprio, a escola, esta tem de ser organizada de modo a criar condições de 

reflexividade individuais e coletivas.  Indo mais longe se faz necessário que a escola pense 

por si própria, na sua missão e no modo como se organiza para que possa cumpri-la, assim 

não só o professor, mas a escola tende a ser reflexiva. 

No que diz respeito à relação teoria-prática enfatizada pelas colaboradoras na fase 

redimensionada, Pimenta (2004) sinaliza que a formação, realimentada por uma teoria que 

ilumine a prática e uma prática que ressignifique a teoria, construiria uma grande ciranda, em 

cujo passo e compasso poderíamos descobrir a aventura de sermos sempre estagiários, eternos 

aprendizes, porque contínuo é o homem, e não o curso. 

No momento de reconstrução, o grupo colaborativo sugeriu a ênfase nos 

momentos dialógicos do estágio nos cursos de formação, pois, segundo as colaboradoras, é na 

discussão do grande grupo que ocorre a troca de idéias e de experiências.  Para a colaboradora 

Neta “o outro pode está enfrentando o mesmo problema e as discussões se ampliam”. A 

individualidade é necessária somente em situações específicas. Além do que as colaboradoras 

se pronunciaram dizendo que estão aprendendo muito com a metodologia colaborativa da 

pesquisa, falaram isso se referindo à pesquisa da colaboradora Ghisleny. 

As colaboradoras enfatizaram ainda que a proposta do PPP do  PROFORMAÇÃO 

é boa, porém é necessário que se faça acontecer, pois foi muito bem elaborada, “pena que só 

tivemos acesso por ocasião da pesquisa”(Neta). No dizer da colaboradora Iasmim, 

“poderíamos ter utilizado o Projeto para fundamentar o nosso Memorial bem como para ter 

cobrado mais do curso, já que falamos tanto em cidadania”.  

Assim, concordamos com Alarcão (2008, p. 79) ao refletir sobre a importância do 

Projeto Político Pedagógico da escola, a autora esclarece que “o projeto ou é do coletivo da 

escola ou está voltado ao abandono e à falência”. Nesse sentido, entendemos que o PPP deve 

basear-se numa visão prospectiva e estratégica do que se pretende para a escola, uma visão 

interpretativa da sua missão e alicerçada nos valores assumidos pelo coletivo dos atores 

sociais presentes na vida das instituições educativas que passa a constituir-se como referência 

para as suas ações. 

Concluímos este item de braços dados com as idéias de Sacristán (1998), quando 

evidencia que para conhecer o Projeto Curricular é preciso ir muito mais além das 

declarações, da retórica, dos documentos, ou seja, ficar mais próximo da realidade. O que se 

torna evidente é que, pelas propostas do currículo, expressam-se mais os desejos do que as 



69 
 

 

realidades. Sem entender as interações entre ambos não poderemos compreender o que 

acontece realmente com os alunos e o que aprenderam. Qualquer discurso educativo deve 

servir para o desvendamento da realidade, para fazê-la progredir mais do que seu 

embelezamento mascarador, como diz a epígrafe inicial deste item, faz-se necessário 

“misturar a vida com a educação”. 

 

3.3 Como Acontece o Estágio e a Prática de Ensino no PROFORMAÇÃO 

  

“Trocávamos idéias sobre tudo. Submetíamos 

nossos trabalhos um ao outro. Juntos 

reformulávamos nossos valores e 

descobríamos o mundo”. 

Fernando Sabino. 

 

Esse trecho de Sabino nos oportuniza introduzir este item que discute o contexto 

do estágio e da prática de ensino do PROFORMAÇÃO, com base nas reflexões feitas na 

sessão reflexiva, em que o grupo colaborativo analisou aula de Prática de ensino, na qual 

havíamos realizado observação colaborativa, bem como apresenta dados da entrevista coletiva 

em que as colaboradoras descrevem e analisam a realidade do estágio no referido curso. 

A expressão de Sabino ecoa na troca de idéias que aconteceu na sessão em que 

analisamos o fazer pedagógico da professora de prática de ensino ao discutir questões 

pertinentes ao estágio. Ibiapina (2008), ao refletir as idéias de Magalhães, considera que a 

sessão reflexiva é o lócus em que cada um dos agentes tem o papel de conduzir o outro à 

reflexão crítica sobre a sua prática, questionando e pedindo esclarecimentos sobre as escolhas 

feitas. Nesta sessão, as colaboradoras descreveram e analisaram a aula ressaltando a relação 

entre a teoria e a prática e os princípios que embasaram as ações escolhidas, relacionando os 

objetivos previstos a curto e longo prazo com os resultados alcançados, para isso nos 

basearam nas ações de descrever, informar, confrontar e reconstruir. 

Compreendemos as sessões reflexivas como espaço colaborativo que mobiliza a 

reflexão intencional e contribui para a mobilização de saberes necessários à condução da 

pesquisa colaborativa. É o momento da promoção da reflexividade, tendo em vista a 

reelaboração de conceitos e práticas pedagógicas e a avaliação das possibilidades de mudança 

da atividade docente. 

Passamos a apresentar a sessão reflexiva que analisou a aula observada da 

professora de Prática de ensino (Claudia). É importante enfatizar que nesta sessão todas as 
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colaboradoras estavam presentes, pois conforme explicitamos anteriormente neste trabalho a 

colaboradora Claudia só esteve presente nesta sessão. Ouçamos as suas vozes nos momentos 

de descrição, informação, confronto e reconstrução: 

 

Descrevendo a prática pedagógica no contexto da aula 

 

SESSÃO REFLEXIVA Nº 04 

Título: Análise da Aula de Prática de Ensino 

Momento de Descrição 

Claudia – O objetivo da aula foi refletir sobre o processo ensino aprendizagem das alunas-

professoras, detectando as falhas e os objetivos alcançados, as estratégias seriam de uma aula 

expositiva dialogada, mas ficou comprometida pelo atraso. Pensei em proporcionar um 

momento dialógico, depois as professoras escreveriam sobre o que tinham aprendido para 

que eu pudesse fazer uma comparação com os memoriais, isso aconteceu apenas de forma 

individual. 

Neta – De fato, Claudia, a falta do momento dialógico no grupo ficou a desejar... 

Flora – É verdade queria colocar no grupo, como estou sentido dificuldade em trabalhar a 

interdisciplinaridade e sei que tem gente na turma que está se saindo muito bem em seus 

trabalho interdisciplinar. 

Iasmim – Também acho que poderíamos aprender mais nas discussões coletivas, pois os 

conteúdos trabalhados no curso são difíceis de ser aplicado, porque o curso apregoa, mas na 

hora da realidade é difícil... 

Ghisleny – Mas nas outras aulas de prática, houve momentos coletivos? 

Claudia – De fato aconteceram mais nas primeiras fases do estágio, reconheço que na fase 

redimensionada precisaríamos ter discutido mais no coletivo, mas aconteceram muitos 

imprevistos. As professoras perceberam as falhas. Percebi que nessa aula refleti mais do que 

as alunas, já que elas não trouxeram seu diário de registros. 

Ghisleny – Como funciona esse diário de registro? 

Claudia – O objetivo é que as professoras alunas registrem as suas dificuldades no período 

do estágio para que possam ser refletidas nos momentos individuais e coletivos do grupo. 
Transcrição da Sessão Reflexiva da Aula Observada de Prática de Ensino 

Data: 26/06/2009 

Fonte: Acervo da Autora 

 

A descrição da professora de Prática de Ensino revela que os momentos de 

diálogo, são indispensáveis para a reflexão das práticas das professoras-alunas, a mesma 

reconhece que esses ricos momentos de aprendizagem ficaram a desejar, uma vez que ficou 

explícito na sua fala que a reflexão ficou mais restrita a ela mesma e as dificuldades das 

alunas não foram colocadas no grupo. 
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Apresentaremos, o momento em que a professora de Prática esclarece as 

informações sobre o seu envolvimento na situação de aprendizagem. 

 

Informando sobre o seu envolvimento na situação de aprendizagem 

 

SESSÃO REFLEXIVA Nº 04 

Título: Análise da Aula de Prática de Ensino 

Momento de Informar 

Claudia – Nem todos os objetivos foram alcançados devido o tempo. Mas procurei fazer a 

discussão, mesmo sabendo que seria difícil atender a todos. Os conhecimentos trabalhados 

foi o de professor reflexivo e pesquisador. Conceitos de saberes docentes – refletindo as 

aulas delas, das professoras-alunas. 

Flora – Acho que os objetivos do momento coletivo não foram atingidos, mas no momento 

coletivo você me provocou quando perguntou “que análise eu faria da minha turma” e fui pra 

casa com essa inquietação, além disso, você sugeriu que sistematizasse a minha prática para 

detectar os problemas e que eu elaborasse uma proposta considerando a realidade da minha 

turma, sugerindo leituras sobre interdisciplinaridade e alfabetização. 

Iasmim – Também gostei do momento individual, gostei de saber que você percebeu que 

consegui integrar as disciplinas na aula observada. 

Neta – Gostei também do momento individual, você me levou a refletir minha prática sobre 

um 5º ano que a maioria dos alunos não sabem ler, achei legal o texto sugerido – 

Alfabetização com textos nas ciências humanas. 

Ghisleny – Percebi Claudia que naquela aula o que você pode trazer para a reflexão coletiva 

foram os questionamentos: “Como estão as aulas? Que professora sou eu? Sinto medo? 

Insegurança? Compreendem os diferentes níveis de aprendizagem? Por que os alunos não 

lêem? É normal os alunos chegarem no 5º ano sem saber ler? O que impede que seja 

elaborado uma proposta que contemple essas dificuldades? Vocês têm refletido sobre esses 

aspectos? O curso deu subsídios para adotar determinada postura? Considerei os 

questionamentos pertinentes, agora de fato as contribuições só puderam acontecer no 

momento individualizado. 

Claudia – Procurei fazer com que elas refletissem sobre o que foi discutido. Procurei com os 

questionamentos mobilizar os saberes, pois as alunas não conseguiam. 

Transcrição da Sessão Reflexiva da Aula Observada de Prática de Ensino 

Data: 26/06/2009 

Fonte: Acervo da Autora 
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Confrontando as opções teóricas 

SESSÃO REFLEXIVA Nº 04 

Título: Análise da Aula de Prática de Ensino 

Momento de Confrontar as Opções Teóricas 

Claudia – Percebo que as alunas-professoras se valem dos saberes da formação quando 

falam de Vygotsky, Piaget, Emília Ferreiro. Quando falam das estruturas Curriculares das 

escolas onde atuam. Mas há lacunas no desenvolvimento desses conceitos, na articulação do 

estágio com as disciplinas de fundamentação didática. 

Iasmim – Na verdade algumas disciplinas do curso não priorizam a realidade. 

Flora – A escola exige que se alfabetize não importa como. 

Neta – Mas, Flora, podemos alfabetizar sim, de forma significativa através das teorias 

estudadas no curso. 

Ghisleny – Concordo Neta é aí onde acontece a transposição dos conteúdos estudados na 

formação com a realidade da escola, é onde acontece a relação teoria –prática. 

Neta – Precisamos entender que as mudanças precisam começar  acontecer em nós mesmas. 

Claudia – Percebo que o estágio contribuiu para a construção da identidade profissional das 

alunas. No entanto, mesmo o curso tendo possibilitado discutir essas questões as escolas não 

ajudam a dar continuidade a essa formação. 

Transcrição da Sessão Reflexiva da Aula Observada de Prática de Ensino 

Data: 26/06/2009 

Fonte: Acervo da Autora 

  

Percebemos, nitidamente, no momento das opções teóricas, que as professoras-

alunas responsabilizam a Formação Universitária em não articular as teorias do curso 

acadêmico com a diversidade da escola e a professora do Curso de Pedagogia atribui às 

professoras-alunas as dificuldades em articular os conceitos estudados na formação com o 

estágio supervisionado. 

Explicitaremos as possibilidades apresentadas para tal situação, por meio do 

momento de reconstrução do nosso grupo colaborativo. 
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SESSÃO REFLEXIVA Nº 04 

 

Título: Análise da Aula de Prática de Ensino 

 

Momento da Reconstrução 

 

Claudia – Minha prática vem mudando ao passo que ensino a partir da realidade da escola. 

Isso vem sendo uma mudança significativa na minha prática no estágio. Penso junto com as 

estagiárias sobre a realidade da escola. Finco meus pés nessa realidade. Desde as disciplinas 

de fundamentos, trabalho pesquisa com os alunos. 

Neta – Olha, o curso nos deu visão de inquietação, mas não forneceu subsídios para me fazer 

professora. Acho que o curso precisa ser repensado, se voltando para: o que, como e para que 

ensinar. 

Flora – De fato, concordo que o curso precisa ser repensado, pois não me sinto preparada 

para elaborar um proposta de trabalho que atenda a diversidade da minha turma. É preciso 

partir da realidade da escola. 

Iasmim – Realmente num curso de formação em que já somos professores é preciso partir da 

escola, pois já temos a experiência. 

Claudia – Concordo, pois a escola é a instituição que nos dá condição de saber fazer. Não 

me vejo mais como uma professora de “quadro paredes” na Universidade. Esse processo vem 

sendo tão significativo que não quero mais sair do estágio, pois me faço professora junto aos 

estagiários. 

Ghisleny – De fato, não podemos mais separar a Universidade da escola, da vida, da 

construção prática do saber, pois as teorias são importantes, no entanto devem ser 

confrontadas com as práticas, servindo de subsídios para as mudanças. 

Claudia – Espero que os resultados da sua pesquisa sirvam para a minha ação docente, 

delineando a minha vida de professora. 

Transcrição da Sessão Reflexiva da Aula Observada de Prática de Ensino 

Data: 26/06/2009 

Fonte: Acervo da Autora 

 

Evidenciamos, a partir da descrição da sessão, como a fala em diálogo formativo, 

alicerçada na observação e na capacidade de escuta atenta, constitui-se em momento 

indispensável na construção do conhecimento profissional. 

Passemos a analisar o diálogo das colaboradoras sobre o estágio do 

PROFORMAÇÃO. Em princípio, deixemos clara a nossa compreensão do estágio realizado 
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como pesquisa e que como pesquisa contribui para formação de qualidade de professores e de 

pedagogos. 

É notória a compreensão da colaboradora Neta sobre o Curso de Pedagogia ser 

trabalhado por meio de técnicas, de modelos a ser seguido, a professora expressa isso, quando 

propõe que a formação seja repensada, no sentido de que se volte “para o que, como e para 

que ensinar”. Isso nos leva a entender que o repensar proposto pela professora ainda não passa 

pelo processo do refletir sobre as práticas, mas ainda passa pela dimensão pronta e acabada da 

formação. 

Percebemos pelas colocações da colaboradora Claudia a sua compreensão do 

estágio como momento de pesquisa, de investigação num curso de formação em que a 

clientela já atua como docente. A mesma expressa-se dizendo que o papel do estágio para 

esses professores é: 

 

Possibilitar a prática embasada numa formação, já que elas têm os saberes da 

experiência, mas lhes faltam outros saberes e como mobilizar. Elas chegam com a 

prática não como práxis. Precisa reflexão. Mas sinto a necessidade do estágio estar 

ligado aos ensinos (disciplina de didática das áreas). O estágio acontece através da 

fase diagnóstica onde os alunos colocam para o grupo e para a professora as 

necessidades e situações-problema para análise e elaboração de um plano de 

trabalho para posterior acompanhamento. (Fonte: Entrevista coletiva. Data: 

27/04/2009). 

  

Entendemos que o estágio, visto como parte do processo de formação do 

professor que envolve a teoria e a prática concomitantemente, sugere também relação de 

proximidade entre o conhecimento construído nos bancos universitários e o lócus de ação 

docente em visão mais profunda das relações que envolvem a formação docente. 

Para Iasmim, que também participava do diálogo descrito anteriormente, “o 

estágio acontece de forma gratificante, onde é possível constatar durante o mesmo que os 

ensinos orientados durante o curso refletiram na realidade vivenciada do aluno-professor”. 

Saber disso é perceber a importância da relação de proximidade que busca primeiramente 

mediar o conhecimento teórico com a prática que não pode ser desvinculada de um debate 

intenso com as professoras em formação em serviço e os professores universitários. Esse 

debate deve integrar o processo que a formação requer, tanto no campo ético quanto na 

questão metodológica que fundamentará a percepção do aluno-professor. 

Neta complementa o posicionamento de Iasmim dizendo que o estágio acontece 

“através das visitas na sala de aula da nossa professora de Prática de ensino e, num outro 

momento, sentamos com a professora para que sejam vistos alguns pontos da aula e do 
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conteúdo trabalhado, como: teorias e metodologias utilizadas. Partindo daí para o momento 

reflexivo, fazendo com que o professor-aluno reveja o seu fazer pedagógico, o redimensionar 

da prática”. Nessa mesma perspectiva, Flora expressa que o estágio “se dá através de 

observações e diálogo com a professora de prática”. 

Os aspectos inerentes ao estágio apresentados pelas colaboradoras nos levam a 

pensar na superação do modelo de racionalidade técnica já referida anteriormente quando 

existe durante o processo de formação momentos para reflexão, análise das dificuldades e dos 

acertos da prática realizada nos estágios, servindo este para esclarecer as dúvidas e criar 

estratégias para a formação continuada das alunas-professoras. 

Para Pimenta (2004, p. 45): 

 

O estágio, ao contrário do que se propunha, não é atividade prática,mas teórica, 

instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como atividade de 

transformação da realidade. Nesse sentido, o estágio curricular é atividade teórica 

de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta, sim, 

objeto da práxis. Ou seja, é no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de 

ensino e da sociedade que a práxis pedagógica se dá. 

 

 O estágio assim assumido torna-se elo entre teoria e prática, podendo também 

ser o mediador de situação coletiva de reflexão sobre a experiência vivenciada, seja esta 

experiência individual ou coletiva. A formação envolve duplo processo: o de autoformação 

dos professores, a partir da reelaboração constante dos saberes que realizam em sua prática, 

confrontando suas experiências nos contextos escolares; e a formação nas instituições 

escolares onde atuam. 

Sobre a noção de professor reflexivo enfatizado pela colaboradora Claudia, 

entendemos que esta noção opõe-se à racionalidade técnica que marcou o trabalho e a 

formação de professores, a referida professora entende-o como intelectual em processo 

contínuo de formação que, na verdade, é intra e interformação, uma vez que os professores 

reelaboram os saberes iniciais em confronto com suas experiências práticas, cotidianamente 

vivenciadas nos contextos escolares. 

Este aspecto remete à observação de Alarcão (2008, p. 41) para quem a postura 

reflexiva do professor: 

 

Baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o 

ser humano como criativo e não como mero reprodutor de idéias e práticas que lhe 

são exteriores. É central, nesta conceptualização, a noção do profissional como uma 

pessoa que, nas situações profissionais, tantas vezes incertas e imprevistas, actua de 

forma inteligente e flexível, situada e reactiva.  
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Sendo assim, é no confronto e na troca de experiências e práticas que os 

professores irão constituindo seus saberes e reflexões, na e sobre a prática. 

Quando a colaboradora Claudia falou sobre a importância dos saberes da 

experiência das alunas-professoras e da necessidade de mobilizar outros saberes, entendemos, 

de acordo com o pensamento de Pimenta (2002), que: 

 

A identidade do professor se baseia na tríade: saberes das áreas específicas, saberes 

pedagógicos e saberes da experiência. É na articulação desses saberes com os 

desafios que a prática cotidiana nas escolas lhe coloca que o professor constrói e 

fundamenta o seu saber ser professor. 

 

É na mobilização dessa tríade articulada de saberes que os professores encontram 

o referencial para desenvolverem a capacidade de investigar a própria atividade e, a partir 

dela, constituírem e transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo 

de construção de suas identidades como professores. Por isso, é importante mobilizar os 

saberes da experiência, os saberes pedagógicos e os saberes científicos, enquanto constitutivos 

da docência, nos processos de construção da identidade de professores. 

Outra preocupação do grupo colaborativo no estágio é com a articulação entre  a 

teoria e a prática, uma vez que as profesoras-alunas enfatizam que, na maioria das vezes, o 

que é estudado no curso está muito distante da realidade das escolas. É evidente que a prática 

pedagógica não é isenta de conhecimentos teóricos e que estes, por sua vez, ganham novos 

significados quando diante da realidade escolar e o estágio considerado como pesquisa 

possibilita a aproximação da realidade com a atividade teórica. 

De acordo com Pimenta (2004, p.46): 

 

A pesquisa no estágio, como método de formação de futuros professores, se traduz 

de um lado, na mobilização de pesquisas que permitam a ampliação e análise dos 

contextos onde o estágio se realiza; por outro, e em especial, se traduz na 

possibilidade de os estagiários desenvolverem postura e habilidades de pesquisador 

a partir de situações do estágio, elaborando projetos que lhes permitam ao mesmo 

tempo compreender e problematizar as situações que observam.  

 

Isso supõe que se busque novo conhecimento na relação entre as explicações 

existentes e os dados novos que a realidade impõe e que são percebidos na postura 

investigativa. Essa visão mais abrangente e contextualizada do estágio indica, para além da 

instrumentalização técnica da função docente, profissional pensante que vive num 

determinado espaço e num certo tempo histórico, capaz de vislumbrar o caráter coletivo e 

social de sua profissão. 
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A importância das escolas em que as discussões vivenciadas pelo curso atuam 

como apoio e continuidade foi outro aspecto destacado pelo grupo. “A escola quer que o 

aluno aprenda a ler de qualquer jeito, mesmo que seja de forma mecânica, não importa o que 

estudamos no curso” (Flora). Isso posto, leva-nos a entender que uma reflexão 

individualizada da prática não trará mudanças significativas, o que requer o ideário do 

professor como profissional que reflete sobre sua prática e da escola que instala o diálogo para 

discutir as práticas articuladas às idéias de alguns autores em educação, que são importantes 

para o cotidiano dos professores. 

Sobre a necessidade da escola como âmbito reflexivo e coletivo, Alarcão (2001, p. 

79) enfatiza que: 

É preciso enfatizar que a transformação da escola historicamente conservadora e 

racional em escola reflexiva e emancipadora é um processo em construção e não 

ocorre sem rupturas. Não é tarefa fácil romper com a ordem estabelecida, tampouco 

é fácil ultrapassar as molduras imóveis do definitivo e acabado. Todavia, os atores 

reflexivos devem acreditar na possibilidade da mudança como resultado do esforço 

contínuo, científico, ético, solidário, coletivo e persistente que se processa em um 

movimento iniciado na reflexão feita sobre as ações efetivadas na espessura 

concreta do cotidiano e, dialeticamente, a ele retorna com maior qualidade e mais 

consistência, voltando com vigor epistemológico e com força coletiva para 

provocar rupturas e (re)construir. 

 

Dado o exposto, compreendemos que a escola precisa estar aberta ao diálogo, aos 

novos olhares, de modo a criar condições de reflexividade individuais e coletivas como 

instituição que pensa por si própria e na sua missão social e, no caso da colaboradora Flora, 

levar os alunos a ler de forma significativa. Concordamos “que a escola é uma comunidade 

reflexiva, ou então, é um edifício sem alma” (ALARCÃO, 2001, p. 79). 

O caminho que seguimos na sistematização da discussão sobre como acontece o 

estágio no PROFORMAÇÃO assumida pelo grupo e com os teóricos da área, levaram-nos 

adiante no processo de sistematização, percebendo que a perspectiva do estágio, como 

pesquisa da realidade escolar, aponta para a necessidade de considerar o planejamento, e a 

avaliação do estágio no Projeto Pedagógico do curso de formação em serviço e estudo 

negociado e compartilhado entre os professores orientadores, os estagiários-professores e as 

escolas. Dessa maneira, o estágio pode se constituir como espaço de pesquisa colaborativa 

entre os envolvidos. 
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3.4 O Estágio Supervisionado na Formação de Professores que já exercem o Magistério 

 

“A primeira condição para que uma pessoa 

possa assumir um ato comprometido está em 

ser capaz de agir e refletir”. 

Paulo Freire. 

 

Este pensamento de Freire (1996) pode nos ajudar a discutir sobre as 

especificidades do estágio para quem já exerce a profissão docente, afastando-nos da visão de 

preparação para o futuro, mas como momento de compreensão do ensino como realidade 

social. Em que por meio do estágio seja desenvolvida a capacidade do professor-aluno de 

investigar a sua própria atividade, para a partir desta, constituir  e transformar os seus 

saberes/fazeres docentes num processo contínuo de construção de suas identidades como 

professores, contribuindo, assim, para a sua capacidade de agir  e refletir. 

Mesmo apresentando expectativas diferentes, o estágio é visto pelas acadêmicas 

que já atuam como docentes como oportunidade de validar o trabalho que estão realizando e, 

muitas vezes, abrir a possibilidade para modificar a própria prática. 

Além da compreensão do estágio como momento de reflexão da prática, as 

colaboradoras que já são professoras vêem o estágio como obrigação necessária para 

integralização da matriz curricular do curso de formação em serviço. Flora expressa essa 

condição no momento da entrevista, ao colocar: “O estágio além de uma burocracia é uma 

forma de rever a experiência e a prática do professor”. 

Percebemos que o estágio passa a ser desafio para a aluna experiente, pois não 

basta somente realizá-lo, mas aquilo que vai se fazer apresenta-se como expectativa de 

realizar melhor do que aquilo que já se faz. Surge a necessidade de relacionar o que se 

aprendeu na formação com a prática de sala de aula.  

Para Iasmim, 

 
O estágio é muito importante, pois a cada dia adquirimos novos conhecimentos e 

que os mesmos têm que ser vivenciados em nossa sala de aula. Melhorando a cada 

dia a nossa prática, mas me preocupa muito, é preciso agradar a professora do 

estágio. (Fonte: Entrevista coletiva. Data: 27/04/2009) 

 

Assim, o fato de já conhecer a escola e sua estrutura, de conhecer o 

funcionamento de uma sala de aula, não garante prática tranquila para a realização do estágio. 

Aspectos como a presença da professora do estágio, a responsabilidade de já ser docente, 
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embora  percebendo o momento do estágio como espaço de relação teoria-prática  e momento 

de reflexão da prática colocou em questionamento a própria segurança da professora a 

respeito do trabalho que está realizando. 

 Nesse sentido, Neta professa: 

 

O estágio é de suma importância, embora me desequilibre, mas através do suporte 

teórico que adquirimos no curso é dada a oportunidade de refletir acerca da prática 

de sala de aula, visando assim o aperfeiçoamento profissional. (Fonte: Entrevista 

coletiva. Data: 27/04/2009) 

 

Entendemos que o estágio para essas colaboradoras passa a ser uma investigação 

de sua ação docente, buscando significações e reconstruções de suas práticas, transformando-

se o saber fazer em objeto de reflexão constante e aprimoramento da docência. 

Na visão de Pimenta (2004, p. 139-140), 

  

 
O estágio para os professores-alunos que já exercem o magistério tem o seu sentido 

e significado a partir da natureza do trabalho docente, que requer constante revisão 

das práticas, no sentido de tornar o professor um sujeito que constrói 

conhecimentos, com capacidade de fazer análise de sua prática fundamentada em 

um referencial teórico que lhe permita como resultado, a incessante busca de uma 

educação de qualidade. 

 

Nesse sentido, o estágio assume compromisso único dentro do curso de formação 

de professores: mais que um elo entre teoria e prática ou entre o conhecimento universitário e 

a realidade escolar, passa a ser o meio pelo qual se define a escolha da profissão, mesmo para 

aqueles que já atuam como professores, pois sugere a ressignificação de sua escolha 

profissional. 

O estágio se configura para quem já exerce o magistério, como espaço de reflexão 

de suas práticas, a partir das teorias, de formação contínua, de ressignificação de seus saberes 

docentes e de produção de conhecimentos. Faz-se necessário que o estágio passe a ser espaço 

de diálogo, de lições, de descobrir caminhos, de superar obstáculos e construir um jeito de 

caminhar na educação de modo a favorecer resultados de melhores aprendizagens dos alunos. 

Com o objetivo de mostrar a contribuição do estágio para as aulas das 

professoras-alunas será apresentada a sessão reflexiva em que discutimos e analisamos três 

aulas observadas, uma em cada sala das colaboradoras dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, oportunidade em que pedimos previamente às colaboradoras que ministrassem 

aulas correspondentes às atividades vivenciais do curso. Primeiro apresentamos a discussão 
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da aula da colaboradora Flora, em seguida a aula da colaboradora Neta e por último a aula da 

colaboradora Iasmim. Passando pelas ações de: descrever, informar, confrontar e reconstruir. 

Passamos a apresentar a sessão: 

 

Tema da aula da colaboradora Flora: O Bairro 

Data: 17/04/09 

Local: Escola Municipal Tancredo Neves 

Duração: 7:20 as 10:40 

 

SESSÃO REFLEXIVA Nº 05 

Título: A Análise da Contribuição do Estágio para as Aulas Observadas 

Colaboradora: Flora 

Descrevendo a prática no contexto da aula 

Flora – O objetivo da aula foi levar o aluno a reconhecer na paisagem local e no lugar em 

que se encontra inserido as diferentes manifestações da natureza e a apropriação e 

transformação dela pela ação de sua coletividade, de seu grupo social. Falei sobre o Bairro, 

depois pedi para fazer recortes em revistas sobre o que existe no bairro deles, depois traçar a 

planta do bairro para identificar as ruas e depois farei uma aula passeio no bairro. 

Informando sobre o seu envolvimento na situação de aprendizagem 

Flora – Os objetivos foram alcançados. Acho que os alunos poderiam ter participado mais. 

Eu mesma deveria ter me soltado mais. 

Ghisleny – Percebi que teve dificuldade em interagir e envolver os alunos nas atividades 

desenvolvidas. 

Flora – Meus alunos têm muita dificuldade em se concentrar, o conhecimento deles é muito 

lento... 

Ghisleny – Percebi também que a proposta do plano é interdisciplinar, no entanto não 

aparecem no desenvolvimento da aula as disciplinas envolvidas. 

Flora – Na verdade a história da interdisciplinaridade ainda não está clara pra mim. 

Iasmim – Também sinto muita dificuldade pra trabalhar de forma interdisciplinar. 

Ghisleny – Como diz Ivani Fazenda para trabalharmos de forma interdisciplinar é preciso 

agente se sentir interdisciplinar é uma questão de atitude. 

Confrontando as opções teóricas 

Flora – Sinto dificuldades, ainda não consigo aplicar as teorias. Os encontros do estágio 

foram limitados. Pouco se discutiu esses dilemas no coletivo. 
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Ghisleny – Flora, na verdade essa aula foi uma atividade vivencial da disciplina Ensino de 

Geografia, não teria nenhum conceito ou concepção dos teóricos estudados que pudesse ter 

norteado  a sua aula? 

Flora – Foi meu objetivo, agora pra fazer essa relação não saberia... 

Neta – Vejo que foi sua intenção partir do estudo do lugar, da realidade do aluno, isso nós 

estudamos em Ensino de geografia. 

Flora – De fato estudamos. 

Reconstruindo 

Flora – Preciso elaborar um Plano de ação, sou insegura. Preciso colocar de um lado as 

dificuldades, refletir e buscar caminhos. 

Neta – Nessa aula acho que primeiro você poderia ter elaborado e realizado a aula de campo 

pra poder depois ter feito as outras atividades. Pois a criança teria visto o seu bairro e ficaria 

melhor para relacionar os conceitos. 

Iasmim – Concordo teria ficado mais significativo. 

Ghisleny – Com certeza, para a criança compreender os conceitos de espaço e lugar ela 

precisa vivenciar primeiro, entendo que você percorreu o processo inverso deixando essa 

atividade por último. Que bom que percebeu a necessidade de um plano de ação para 

enfrentar as suas dificuldades. 

Transcrição da Sessão Reflexiva Sobre a Observação da Aula da Colaboradora Flora 

Data: 03/07/2009 / Fonte: Acervo da Autora 

 

 

Tema da aula da professora Neta: O uso do poema em sala de aula 

Data: 23/04/08 

Local: Escola Municipal Raimunda Barreto 

Duração: 7:30 as 11:00   

SESSÃO REFLEXIVA Nº 05 

Título: A Análise da Contribuição do Estágio para as Aulas Observadas 

Colaboradora: Neta 

Descrevendo a prática no contexto da aula 

Neta – A aula partiu da minha preocupação com o processo de alfabetização dos alunos. 

Senti a necessidade de trabalhar textos que façam sentido para os alunos, já que estão no 5º 

ano e não sabem ler. Então o poema “A casa” de Vinicius de Morais, trouxe a discussão 



82 
 

 

sobre espaço e convivência. Meu intuito é fazer com que os alunos tenham outro olhar sobre 

a leitura. Assim eu pude articular o texto com a vida e me surpreendi. 

Ghisleny – Realmente Neta, os alunos observaram as semelhanças e diferenças dos textos e 

de que temas falavam e você foi feliz ao enfatizar a questão da moradia expressa nos poemas 

estudados seguidos de questionamentos. 

Informando sobre o seu envolvimento na situação de ensino aprendizagem 

Neta – Senti dificuldade em atingir os objetivos. Me questiono – Será que poderia ter ido 

além? Incorporei o conceito de interdisciplinaridade para essa aula, mas sinto dificuldade em 

aplicar. 

Ghisleny – Penso que poderia ter aproveitado o envolvimento dos alunos para instigá-los 

sobre a dimensão social da moradia bem como para um contato mais significativo com a 

leitura. 

Confrontando as opções teóricas 

Neta – Houve contribuição da formação sim, sobre o conceito de interdisciplinaridade. 

Ghisleny – O plano apresenta-se como interdisciplinar, mas não esclarece as áreas 

envolvidas, embora tenha percebido durante a aula a interação das outras áreas do 

conhecimento. 

Neta – Sinto dificuldade de relacionar teoria e prática 

Flora – O mesmo acontece comigo. 

Reconstruindo 

Neta – Vejo necessidade de mudanças. A aula ficou limitada, poderia ter explorado os 

conteúdos de Arte. Poderia ter trabalhado a dimensão social, falando da moradia. 

Ghisleny – Percebi a sua dificuldade em aplicar a interdisciplinaridade, perspectiva que foi 

estudada na formação. 

Neta – Senti dificuldade para interdisciplinarizar, preciso estudar mais sobre. Reconheço que 

sinto dificuldades na relação teoria-prática. Que coisa boa essa sua pesquisa... 

Transcrição da Sessão Reflexiva Sobre a Observação da Aula da Colaboradora Neta 

Data: 03/07/2009 

Fonte: Acervo da Autora 
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Tema da aula da professora Iasmim: Conhecendo os arredores da escola 

Data: 20/05/09 

Local: Creche Dina de Brito 

Duração: 7:30 as 10:00 

 

Descrevendo a prática no contexto da aula 

SESSÃO REFLEXIVA Nº 05 

Título: A Análise da Contribuição do Estágio para as Aulas Observadas 

Colaboradora: Iasmim 

Descrevendo a prática no contexto da aula 

Iasmim – Senti a necessidade de trabalhar o tema porque os alunos queriam conhecer os 

arredores da escola. O objetivo foi identificar os arredores da escola, passando a conhecer e 

comparar as semelhanças e diferenças, fazendo relações entre as mesmas, através de 

observação. Foram feitos questionamentos e eu fui fazendo anotações, quando voltamos da 

aula de campo fiz vários questionamentos sobre o que eles viram e pedi para eles desenhar o 

que viram. 

Informando sobre o seu envolvimento na situação de ensino-aprendizagem 

Iasmim – Eu acho que os objetivos foram alcançados sim, pois não houve dificuldade. 

Avaliei através da informação e registro. 

Ghisleny – Observei que você conseguiu envolver os alunos, pois o conteúdo partiu de uma 

situação real. Os alunos primeiro conheceram os arredores da escola pra depois 

contextualizar com o estudo do espaço. 

Flora - Realmente agora percebo  a minha falha de primeiro ter trabalhado o conteúdo pra 

depois fazer  aula de campo. 

Neta – A aula foi interessante. 

Confrontando as opções teóricas 

Iasmim – O curso e o estágio contribuíram para a minha prática, mas ainda apresenta 

lacunas, ainda não compreendo a teoria que fundamenta a minha prática. 

Ghisleny – Senti as suas dificuldades em trabalhar as questões teórico-metodológicas da 

formação, como por exemplo, a utilização dos procedimentos de descrição do espaço 

estudados na disciplina de Ensino de Geografia: observar, descrever, comparar e analisar 

uma vez que aula partia da área de geografia. 

Neta – Todas sentimos. 

Reconstruindo 
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Iasmim – Pretendo explorar mais, buscar mais os conhecimentos prévios dos alunos. 

Ghisleny – É preciso deixar mais claro na prática a forma de avaliar, considerando o nível de 

ensino – educação infantil. 

Iasmim – É verdade preciso deixar claro a forma de avaliar, preciso refletir e buscar novas 

estratégias. 

Transcrição da Sessão Reflexiva Sobre a Observação da Aula da Colaboradora Iasmim 

Data: 03/07/2009 

Fonte: Acervo da Autora 

 

Pelos diálogos expostos, observamos que as colaboradoras são enfáticas ao se 

referirem à necessidade de relacionar os conceitos estudados na formação e a sua 

aplicabilidade na sala de aula. Percebemos que o estágio ainda apresenta-se como atividade 

limitada para a aplicabilidade das teorias estudadas e que, as colaboradoras, embora já tenham 

certa postura reflexiva, ainda carecem de formação que lhes possibilite a junção desses dois 

elementos indissociáveis: teoria e prática. 

Compreendendo que os saberes teóricos se articulam aos saberes da prática, 

ressignificando-os e sendo por estes ressignificados continuamente, podemos afirmar que a 

teoria tem o importante papel de subsidiar a análise sobre os diferentes aspectos do ato 

educativo, favorecendo o desenvolvimento da profissionalidade docente (AGUIAR; 

FERREIRA, 2007). Assim, entendemos que tanto as experiências individuais quanto o 

ambiente social influenciam a elaboração conceitual, isso nos possibilita compreender o 

significado de aprender em colaboração, dado o exposto nos diálogos acima. 

Isso nos possibilita, ainda, concordar com Candau (1995, p. 59) que considera a 

formação do professor como processo, a “teoria e a prática consideradas o núcleo articulador 

da formação do educador, na medida em que os dois pólos devem ser trabalhados 

simultaneamente, constituindo uma unidade indissociável”. Este posicionamento destaca uma 

formação continuada do educador, o que conduz necessariamente a uma integração 

simultânea da teoria e da prática durante todo o processo de formação em serviço. Como um 

processo, a formação envolve tanto as professoras-alunas como seus orientadores e demais 

professores do curso. Envolve também os locais onde serão executados os estágios, os alunos 

e professores das escolas envolvidas. 

É momento único no qual mais que articulação da teoria com a prática pesa a 

contribuição reflexiva que o estagiário deverá exercer sobre sua atuação e envolvimento, pois: 
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Esse espaço de reflexão propiciado pelo estágio possibilita a superação das 

dificuldades, tais como apontadas por Kuenzer (1999), quando afirma que os 

professores não percebem com nitidez as articulações entre as mudanças no mundo 

do trabalho, as políticas e as práticas educacionais. (PIMENTA, 2004, p. 128). 

 

O estágio percebido como momento possível de reflexão sobre a prática, em toda 

a sua dimensão, conforme enfatiza Pimenta (2004), proporciona ao aluno-professor adequar 

suas aprendizagens, teóricas e práticas, a esse momento, que, portanto, deve também ser 

compartilhado com outros membros do curso de formação, como forma de contribuir para sua 

reorganização.  Como diz a colaboradora Flora, percebendo a maneira como Iasmim 

conduziu a aula de geografia: “Realmente agora percebo a minha falha de primeiro ter 

trabalhado o conteúdo pra depois fazer aula de campo”. 

Nesta perspectiva, compactuamos com a ideia de que o estágio supervisionado 

deva acrescer conhecimentos aos educandos e até mesmo fornecer subsídios para análise 

reflexiva sobre o processo, visando contribuição mais concreta sobre sua atuação, seus 

conhecimentos adquiridos ao longo do curso e até mesmo contribuir para a reestruturação do 

próprio curso de formação de professores. 

Se o estágio deve ser momento de interação entre o embasamento teórico visto e a 

prática experimentada no decorrer do processo, é também indicativo para o modelo que se 

deve utilizar para formar novos profissionais da educação. Formar professores para enfrentar 

o desafio de educar num contexto em que influências exteriores à escola assumem cada vez 

mais papel difícil de ser superado, conduz a reflexão sobre o processo de formação. 

Compreender a formação do professor é estar contribuindo para anular a distância entre teoria 

e prática docente que comumente visualizamos por ocasião do estágio. 

Faz-se necessário que se criem ações coletivas de embates para acabar com os 

estágios vistos como função burocrática, ou como contemplação de modelos, a fim de que o 

aluno estagiário possa refletir que tipo de escola ele está querendo ou precisando. Mais do que 

nunca, é preciso que o estágio propicie ao estudante através de uma informação crítica, que o 

leve a buscar uma articulação com os seus interesses profissionais, que não permita mais a sua 

expropriação, nem a sua desvalorização. 

É preciso que no estágio o aluno-professor assuma politicamente o seu conceito 

de qualidade e de escola pública de qualidade, além de procurar meios de fortalecer a 

democratização dessa escola pública, para que se exerça o direito a educação decente para 
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todos. Nesse sentido, o estágio deve colocar o estudante frente a situações que o leve a 

desafiar o “status quo” da escola como reprodutora das relações. 

No entanto, reconheçamos a amplitude e a complexidade de se pensar a formação 

de profissionais do ensino, principalmente quando se tem como objeto a prática pedagógica e 

quando se pensa que se pode preparar o professor para prática pedagógica transformadora, 

ainda mais quando se limita à discussão em torno de espaço que se constitui como eixo 

articulador na formação docente: a Prática de ensino, sob a forma de Estágio Supervisionado. 

Dessa forma, estamos assumindo o estágio supervisionado como eixo articulador da relação 

teoria-prática na formação do educador. 

É nessa relação recíproca entre teoria e prática que se constroem o saber docente e 

os saberes da experiência que são fundamentais para que o estagiário se perceba enquanto 

professor. É na reflexão sobre a prática que o conhecimento se reelabora e dessa que se 

produz a criticidade do professor sobre as próprias experiências, na busca de educação de 

qualidade. 

Percebemos, nesse contexto que, além de ser momento de exigência, o estágio 

tem significado pessoal e coletivo. É o momento de identificação com a realidade escolar e 

com a profissão, desmistificando visões superficiais sobre a prática docente que ficam 

geralmente no senso comum, colaborando para a estruturação conceitual da professora-aluna 

em relação à prática docente. 

Nesse sentido, é imprescindível que reconheçamos o estágio como espaço de 

unidade teoria-prática e que tenhamos como ponto de partida e de chegada as atividades 

docentes. A mobilização do saber da experiência, aliado ao saber pedagógico numa dimensão 

coletiva e a fundamentação teórica poderão nos oferecer os elementos necessários para 

compreendermos e analisarmos o nosso desempenho profissional, bem como contribuir para a 

construção de ambientes de discussões coletivas nas escolas, favorecendo e discutindo as 

práticas de seus pares. 
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CAPÍTULO 4 AS PRÁTICAS REFLEXIVAS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

“A reflexão, o registro do pensamento envolve 

a todos: criança, professor, orientador. Cada 

um no seu espaço diferenciado, pensa, escreve 

a prática e faz teoria, onde o registro da 

reflexão, concretização do pensamento, é seu 

principal instrumento na construção da 

mudança e apropriação de sua história”. 

 

Madalena Freire. 
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As práticas reflexivas no curso de formação de professores constituem-se no fio 

condutor de análise deste capítulo. Para esta análise, consideramos importante, primeiramente 

incursionar na discussão teórica já existente sobre a formação reflexiva, numa perspectiva 

histórica e contemporânea, a partir de diversos estudiosos da área, sem, no entanto, ignorar os 

sentidos atribuídos pelas colaboradoras da pesquisa sobre a temática. Em seguida, 

abordaremos a contribuição da vídeoformação como estratégia mediadora para a reflexividade 

docente, momento em que apresentaremos a sessão reflexiva, “utilizando o vídeo como 

recurso metodológico que funciona como espelho da prática” e, por último, faremos discussão 

sobre as dificuldades e possibilidades da formação reflexiva apresentadas pelas participantes 

do estudo. 

 

4.1 Teorizando sobre a Formação Reflexiva 

 

“Posso saber pedagogia, biologia como 

astronomia, posso cuidar da terra como posso 

navegar. Sou gente. Sei que ignoro e sei que 

sei. Por isso, tanto posso saber o que ainda não 

sei como posso saber melhor o que já sei. E 

saberei tão melhor e mais autenticamente 

quanto mais eficazmente construa minha 

autonomia em respeito à dos outros”. 

Paulo Freire. 

 

A capacidade de refletir é inerente ao ser humano, todavia, embora muito se fale 

hoje em dia da formação do professor reflexivo e crítico, do docente pesquisador da própria 

prática, encontrar o caminho para isto ainda é difícil. É em torno dessas preocupações que 

entramos no debate sobre as possibilidades da formação de professores e professoras numa 

perspectiva crítico reflexiva, subsidiada pelos estudos de Schon (2000), Alarcão (2008), 

Pimenta (2002), Tardif (2002), Sacristán (1998), Gauthier (1998), dentre outros que vêm se 

debruçando sobre estudos relativos à formação reflexiva do professor, na perspectiva de 

também contribuir para a profissionalização docente. 

Os estudos sobre a formação de professores, desenvolvidos, hoje, na universidade 

têm revelado a preocupação com os efeitos insatisfatórios das práticas docentes perante a 

complexidade que enfrentamos tanto como professores quanto como alunos. Os 

acontecimentos do cotidiano escolar denunciam fortemente que os paradigmas hegemônicos 

orientadores dessas práticas não têm conseguido alcançar o grau de satisfação prometido, ou 
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melhor, nem a fundamentação técnico-científica e nem a humanística-cultural vêm 

produzindo efeitos previamente anunciados. 

A certeza das prescrições técnicas e mecanizadas, os caminhos lineares em que as 

professoras e professores devem trilhar para chegar a um lugar claramente definido estão aos 

poucos cedendo lugar a uma tensão que impulsiona a busca de novos saberes que, ao se 

cruzarem, podem emitir sinais para a melhor compreensão da escola e da prática nela 

realizada. 

Sobre essa situação, consideramos a discussão sobre “formar professores numa 

perspectiva reflexiva” de extrema importância, atentando que esta não deve ser considerada 

como mais um jargão no contexto da educação, mas que deve ser profundamente revista e 

considerada, de forma a valorizar a profissão docente, o seu trabalho cotidiano e a sua 

participação de forma mais ativa nas decisões que lhe dizem respeito. 

Diante da literatura que enfatiza essa temática, formação reflexiva, podemos 

considerar como unanimidade a questão que faz referência ao fato de o professor ter sido 

influenciado por modelo positivista e de racionalidade técnica, que o considerava como mero 

executor de tarefas, de técnicas, enfim, de teorias preestabelecidas, que dispensavam o pensar 

a respeito do que estava sendo feito, e primavam por responder e corresponder ao que lhe era 

dado pronto, acabado, definido. Tal procedimento ocasionou a pouca participação do 

professor nas decisões que lhe dizem respeito. Nesse sentido, inseri-lo no cenário como ator é 

tarefa que requer modificação na sua postura, aqui referenciada sob a perspectiva do professor 

reflexivo. 

Percebemos durante a pesquisa, não só a carência de como essa perspectiva ainda 

é vista, como também a falta de idéias sistematizadas sobre o conceito e vivência da reflexão 

pelas partícipes da pesquisa, o que está explicitado no pensamento da colaboradora Neta: 

“Realmente não sabia o que era reflexão nem como refletir. Agora, sim, depois das sessões... 

Pois o curso apresenta lacunas, não compreendo qual teoria fundamenta minha prática”. 

(Gravação de diálogo realizado em julho de 2009) 

Reconhecer a importância que a ação reflexiva pode trazer para a prática do 

professor é percebê-lo como profissional que sabe responder e justificar as suas ações na 

prática, ou seja, que sabe aproveitar os conhecimentos implicados na ação para melhorá-la. 

Schon (1992) centra sua concepção de desenvolvimento de prática reflexiva em 

três idéias centrais: o conhecimento na ação, a reflexão na ação e a reflexão sobre a reflexão 

na ação. 
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Para o autor, o conhecimento na ação traz consigo um saber. Este saber está 

presente nas ações profissionais que, por sua vez, vêm carregadas de um “saber escolar”. 

Saber escolar é entendido “como certo, significando uma profunda e quase mística crença em 

respostas exactas” (1992, p. 81). É com esse “saber escolar” que o profissional transitará, a 

priori. É conhecimento que o possibilita agir, é “conhecimento na ação”. 

No entanto, o conhecimento na ação não envolve apenas o saber escolar, mas 

também está acompanhado de certo modo de enfrentamento das situações do cotidiano e 

revelam conhecimento “[...] espontâneo, intuitivo, experimental [...]” (Idem, p. 82). O 

conhecimento, portanto, está na ação em si, e o revelamos por meio de ações espontâneas e 

habilidades, não sendo necessário pensamento sistematizado. 

Todavia, se observarmos e refletirmos sobre nossas ações, podemos descrever 

conhecimento que está implícito nessas ações. Assim, mediante a observação e a reflexão, 

podemos descrever essas ações e, para descrevê-las, para explicitá-las, posicionamo-nos 

diante do que desejamos observar. Esse movimento, dinâmico em si, requer determinados 

procedimentos, regras e estratégias, além de sistema lingüístico que possa interpretá-lo. 

Assim, a reflexão na ação pode ser vista como momento que gera mudanças, ou seja, com 

base nesta reflexão, podemos encontrar novas pistas para soluções de problemas do ensino-

aprendizagem. 

Segundo Schon (1992), a reflexão na ação está em relação direta com a ação 

presente, ou seja, o conhecimento na ação. Significa produzir uma ação para refletir por meio 

desta, momento em que paramos para pensar, para reorganizar o que estamos fazendo, 

refletindo sobre a ação presente. 

A reflexão na ação só se desencadeia porque não encontramos respostas às 

situações inesperadas. Ao não encontrar respostas às surpresas que emergem da ação presente, 

posicionamo-nos criticamente perante este problema e questionamos as estruturas de 

suposição do conhecimento na ação, pensamos de maneira crítica sobre o pensamento que nos 

levou a esta situação inesperada e, durante o processo, podemos reestruturar estratégias de 

ação: pela compreensão do fenômeno ou pela maneira de formular o problema. Segundo 

Schon, [...] é impossível aprender sem ficar confuso[...] (Idem, p.85). 

O distanciamento da ação presente para refletirmos é movimento que pode ser 

provocado sem gerar necessariamente explicação oral e sistematização teórica. Mas, ao 

produzirmos descrição verbal a posteriori, ou seja, reflexão sobre nossa reflexão da ação 

passada e que pode influir diretamente em ações futuras, colocando em prova uma nova 
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compreensão do problema.  A este momento, Schon (1992) designa como o da reflexão sobre 

a reflexão na ação. 

Este momento de reflexão é marcado pela intenção de se refletir sobre a reflexão 

na ação, de maneira que se consiga produzir descrição verbal da reflexão na ação. É 

necessário, ainda, a capacidade de se refletir acerca da descrição resultante, podendo-se gerar 

modificações em ações futuras, ou seja, quando se reflete sobre a reflexão na ação,  julgando e 

compreendendo o problema, podemos imaginar uma solução. 

A perspectiva do professor reflexivo tem passado a orientar os discursos sobre a 

formação docente no Brasil, como em outros países. Há certo risco de tornar-se modismo, e, 

como toda moda tomada de forma acrítica para os nossos contextos, pode-se cair na 

simplificação e idealismo de referência para a formação. As idéias de Schon (1992), algumas 

vezes, são interpretadas na direção de perda do sentido original atribuído pelo autor e essa 

característica do profissional. A reflexão do professor deve ser processo que contribua com 

seu desenvolvimento profissional (IBERNON, 2004), a capacidade de decisão e interpretação, 

e não simples olhar de suas ações com limitadas possibilidades teóricas. A prática reflexiva 

não deve ser ação solitária do professor, essa prática deve estar inserida nas relações 

institucionais e sociais, sob pressupostos explícitos dos Projetos Educativos nos quais se 

expressam interesses e contradições diversas. 

Zeichner (1993) atribui à reflexão do professor sobre sua prática potencial 

transformador das condições da atividade profissional dos professores sob projetos de 

mudança institucional e social nos quais as preocupações sociais e políticas são explicadas, 

como critérios de orientação da prática reflexiva. 

A reflexão como estratégia formativa caracterizada por Schon (1992) aponta para 

a reconstrução da prática profissional a partir da própria prática. Esse componente da 

formação procura construir uma epistemologia da prática ao considerar a docência como uma 

profissão que se constrói na prática. A reflexão da prática, na prática e sobre a prática 

possibilita tomar consciência dos processos de construção da atividade docente, característica 

do trabalho do professor como profissional. (PERRENOUD, 2000). 

A reflexão da prática torna-se insuficiente quando não se dispõe de recursos 

teóricos e metodológicos que permitam nova práxis profissional. Assim, a teoria desempenha 

papel essencial em sua relação dialética com a prática, sendo mais produtiva na medida em 

que se orienta em novas referências teóricas do saber científico e em outras formas de saberes 

e ainda quando se realiza com métodos sistematizados e atitude de pesquisa que levam a 

posição crítica da prática em questão, é a reflexão como reconstrução. 
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Tendo exposto as dimensões que constituem as ações de um professor prático 

reflexivo e de suas possíveis limitações, cabe ressaltar as falas das colaboradoras quando 

questionadas sobre o entendimento acerca da formação reflexiva. 

Iasmim entende que “seja o processo de formação do professor, a reflexão sobre 

as características e processos de sua ação. Nesse sentido, o professor descobre e amplia o 

conhecimento subjacente a sua ação prática”. 

O entendimento de Iasmim expressa a compreensão de que, se o professor não 

reflete a sua ação, compromete a possibilidade de “ampliar” o conhecimento que se encontra 

subentendido na sua ação docente, o que nos leva a perceber que sem uma reflexão rigorosa 

sobre  a prática, o professor prende-se a esta como única perspectiva e aceita, sem críticas, o 

cotidiano de suas escolas, com ações rotineiras no enfrentamento dos problemas que ali 

acontecem, sem vislumbrar as inúmeras alternativas dentro de um universo maior de 

possibilidades. 

Nesse sentido, Alarcão (2008) nos alerta que o professor não deve refletir 

unicamente sobre sua prática, mas sua reflexão deve atravessar as paredes de sua sala de aula 

e da sua instituição para analisar todo tipo de interesse subjacente à educação, à realidade 

social, com o objetivo concreto de obter a emancipação das pessoas. Passando de um 

“professor reflexivo” para um “professor crítico reflexivo”. 

Sobre formação reflexiva, a colaboradora Flora pontua que “toda profissão exige 

dedicação. Percebi desde o início de minha carreira profissional que precisava me dedicar 

estudando ainda mais e procurando inovar minha prática”. Quando indagada acerca de como 

se dá o processo de formação reflexiva no PROFORMAÇÃO, a mesma expressou-se dizendo 

que acontece “[...] através de muito estudo, troca de experiências, conhecimentos de novos 

teóricos e tendências pedagógicas [...]”. 

Na fala de Flora, fica clara a carência de entendimento sobre a efetivação de 

formação voltada para reflexividade do professor, pois formar-se numa perspectiva reflexiva é 

perceber-se em ação, perceber-se na história, saber-se participante das atividades sociais, e ser 

capaz de tomar partido nas situações vivenciadas no cotidiano da escola (IBIAPINA; 

FERREIRA, 2003). Algo que vai além da percepção da necessidade de continuar estudando 

para inovar a prática. Quanto à formação reflexiva apresentada pelo curso na expressão da 

colaboradora, compreendemos que a troca de experiências, o conhecimento de novos teóricos 

e tendências somente será reflexivo e significativo se: 
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Nestes contextos formativos com base na experiência, a expressão e o diálogo 

assumem um papel de enorme relevância. Um triplo diálogo poderei afirmar. Um 

diálogo consigo próprio, um diálogo com os outros, incluindo os que antes de nós 

construíram conhecimentos que são referência e o diálogo com a própria situação, 

situação que nos fala(...). (ALARCÃO, 2008, p. 45). 

 

Por sua importância para as considerações posteriores, convém que nos 

detenhamos no conceito de reflexão. É importante afirmar, desde o princípio, que a reflexão 

não é meramente processo psicológico individual, que pode ser estudado desde esquemas 

formais, independentes do conteúdo, do contexto e das interações. Para Sacristán (1998), a 

reflexão implica a imersão consciente do homem no mundo de sua experiência, um mundo 

carregado de conotações, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, 

interesses sociais e cenários políticos. 

A reflexão, ao contrário de outras formas de conhecimento, supõe sistemático 

esforço de análise, como a necessidade de elaborar proposta totalizadora, que captura e 

orienta a ação. É o processo de base material responsável pela recordação e pelo exame da 

realidade com o objetivo de transformá-la. Como movimento do pensamento, é atividade 

exclusiva da espécie humana que auxilia na formação da consciência e da autoconsciência, 

conferindo aos indivíduos maior autonomia para pensar, fazer opções e agir (IBIAPINA, 

2007). 

Dewey (1993), apud Ninin (2006), afirma que é necessário o indivíduo estar 

disposto para proceder à reflexão, citando três aspectos imprescindíveis que devem ser 

considerados: 

 

1) Espírito aberto: significa desarmar-se para ouvir opiniões de outros e tentar 

compreendê-las não como avaliativas, mas como colaborativas. Implica um 

distanciamento das ações para poder percebê-las seguindo outras perspectivas, 

admitindo, inclusive, possibilidade de erro. 

 

2) Responsabilidade: significa ser capaz de ações ponderadas que demonstrem a 

preocupação do indivíduo em relação às conseqüências que podem ter tais ações, no 

nível pessoal, intelectual, social e político. 

 

3) Empenho: significa ser capaz de participação entusiasta, com predisposição para 

enfrentar situações de desafio e romper com situações de rotina. 
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Essas estratégias implicam, segundo Schon (1992), num agir profissional capaz de 

atuar em situações indeterminadas, imprevisíveis, complexas, o que necessita de reconstrução 

do saber relacionada à gestão escolar. Significa aquilo que já citamos anteriormente e que o 

autor define como: conhecimento na ação, reflexão dobre a ação e reflexão sobre a reflexão 

na ação. 

Percebemos a necessidade de os professores serem seres capazes de gerir a sua 

ação profissional. É preciso também que a escola se questione a si própria, como motor do seu 

desenvolvimento institucional. Na escola e nos professores a constante atitude de reflexão 

manterá presente a importante questão que os professores e a escola desempenham na 

sociedade e ajudará a contribuir na resolução de dilemas e problemas. 

Ao apresentar o entendimento sobre formação reflexiva, a colaboradora Neta diz 

que: 

 
A formação continuada não pode ser concebida como meio de acumulação de 

cursos, palestras, seminários de conhecimentos ou de técnicas, mas sim através de 

um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente de 

uma identidade pessoal e profissional, em interação mútua. (Fonte: Entrevista 

individual. Data: 27/04/2009) 

 

Para Neta, a formação reflexiva no PROFORMAÇÃO, 

 
Se dá após as visitas do professor de prática a sala de aula do aluno / professor, com 

o uso de uma metodologia centrada na reflexão sobre a prática e na aquisição de 

conhecimentos que contribuam para imprimir mais qualidade à atuação do 

professor. (Fonte: Entrevista individual. Data: 27/04/2009) 

 

 

Na fala de Neta, a formação reflexiva apresenta-se como formação continuada, 

não no sentido de acúmulo de cursos, mas no sentido de o professor refletir criticamente a sua 

prática, numa perspectiva de valorização da sua identidade profissional e como momento de 

construção do conhecimento através de análise e problematização da prática. 

Sobre a reflexão no curso em estudo, o ponto destacado pela colaboradora é 

preocupante, uma vez que a mesma esclarece que a reflexão acontece apenas por ocasião das 

visitas do professor do estágio (Fonte: Entrevista Individual), o que não deixa de ser um dos 

momentos importantes e significativos, no entanto, indagamos: Como acontece a reflexão no 

entrelace entre as atividades presenciais e vivenciais durante o curso? Que lugar ocupa a 

reflexão num curso onde os alunos já são professores, em que já existe de fato a sala de aula 

como espaço de reflexão? 
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A esse respeito, Pimenta (2002, p. 20) enfatiza que os currículos de formação de 

profissionais deveriam propiciar o desenvolvimento da capacidade de refletir. Para isso, 

entendemos que tomar a prática existente (de outros profissionais e dos próprios professores) 

é um a ser percorrido desde o início da formação, e não apenas ao final, como tem ocorrido 

com o estágio. 

Esta perspectiva reorienta os cursos de formação, no que diz respeito, sobretudo, 

às relações dialogais entre teoria e prática e à importância da aprendizagem de procedimentos 

investigativos e de interpretação. Nesse processo, fica explícita a importância da atuação 

coletiva dos professores no espaço escolar, propiciador de trocas reflexivas sobre as práticas, 

o que qualifica a profissão do professor, definindo-o como intelectual em processo contínuo 

de formação. 

Quando analisamos o Projeto Político Pedagógico do PROFORMAÇÃO, 

constatamos ao longo do documento que o mesmo enfatiza na perspectiva da formação e da 

identidade profissional do educador os princípios de um processo reflexivo dirigido para a 

ação, ou seja, situa a análise no paradigma da relação teoria-prática. Ou seja, teorias da ação 

oriundas da reflexão do homem e do seu contexto social nos fornecem as condições de 

inteligibilidade da ação docente. 

Dessa forma, o PPP do programa deixa evidente que o espaço da escola onde atua 

o aluno-professor é, portanto, universo de investigação, o qual proporciona, a partir de 

fundamentação e reflexão, a construção de novas posturas pedagógicas para o 

redimensionamento da prática escolar. Isso é possível, segundo o documento, porque o 

PROFORMAÇÃO desenvolve, durante as atividades vivenciais, sistemática pedagógica 

tutorial, na qual o professor tutor acompanha, na sala de aula do professor-aluno, as atividades 

que este desenvolve, permitindo, assim, uma avaliação do corpo discente em consonância 

com a realidade vivenciada na escola. Com isso, se estabelece a cooperação, a compreensão 

dos conteúdos e estimula o desenvolvimento da autonomia, da reflexão e reelaboração da 

prática pedagógica.  

Na realidade, porém há distância entre o proposto pelo PPP para a formação de 

professores e o vivenciado pelas colaboradoras – alunas do Programa. Como bem pontua 

Neta, “[...] se tivesse tido acesso ao PPP durante o curso, teria cobrado mais do curso, é uma 

pena ter acesso somente por ocasião da sua pesquisa, pois é grande a distância entre o 

proposto e a prática [...]” (Fonte: Gravação do 4º Estudo Reflexivo). Isto posto, implica que, 

para exercer a postura reflexiva, faz-se necessário contexto propício para tal e o curso de 

formação deve favorecer esse ambiente, pois, como enfatiza Alarcão (2008, p. 45), a reflexão, 
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[...] necessita de contextos que favoreçam o seu desenvolvimento, contextos de 

liberdade e responsabilidade. É repetidamente afirmado, nos estudos em que o 

factor da reflexão é tido em consideração, a dificuldade que os participantes 

revelam em pôr em ação os mecanismos reflexivos, sejam eles crianças, 

adolescentes ou adultos. É preciso vencer inércias, é preciso vontade e persistência. 

É preciso fazer um esforço grande para passar do nível meramente descritivo ou 

narrativo para o nível em que se buscam interpretações articuladas e justificadas e 

sistematização cognitiva. 

 

Quando da observação da aula da professora de Prática de Ensino, cujo tema era 

“Refletir sobre a prática docente e o ensino-aprendizagem das professoras-alunas”, 

percebemos que as alunas sentem essa dificuldade, enfatizada por Alarcão de colocar em ação 

os mecanismos reflexivos, a capacidade de refletir, diante das situações importas pela prática. 

Foi notória a preocupação da professora de Prática, ao declarar, no decorrer da aula, que 

“precisamos refletir a formação, compreender para a transposição, para um novo olhar... os 

critérios para as mudanças na gestão das matérias. Enquanto professores, existem caminhos e 

descaminhos, medos e dificuldades, precisamos refletir – Que professora sou hoje? Como 

estão as aulas? Sinto medo? Insegurança? Compreendo os diferentes níveis de aprendizagem? 

Por que os alunos não lêem? É normal os alunos chegarem no 5º ano sem saber ler? O que me 

impede de elaborar uma proposta que contemple essas dificuldades? Vocês tem refletido 

sobre esses aspectos? O curso me deu subsídios para adotar determinadas posturas?” (Fonte: 

Registro da observação da aula da colaboradora Claudia. Data 13/04/2009). 

Diante desses questionamentos, observamos a inércia em que aquelas professoras 

em formação eram colocadas. A voz da colaboradora Flora ecoa em meio às indagações: “os 

conteúdos trabalhados no curso são difíceis de serem aplicados. O curso apregoa, mas na hora 

da realidade é difícil. Não me sinto preparada para elaborar uma proposta que atenda à 

diversidade” (Fonte: Registro da observação da aula da professora Claudia. Data 13/04/2009). 

Tal situação precisa ser revista no curso de formação, em que o conhecimento e a 

interpretação devam partir do real, uma vez que se trata de possibilitar aos professores em 

formação as condições e os saberes necessários para sua atuação profissional. A identidade do 

professor é construída ao longo de sua trajetória como profissional do magistério. No entanto, 

é no processo de formação que são consolidadas as opções e intenções da profissão que o 

curso se propõe legitimar. (PIMENTA, 2004). 

Ainda sobre a aula observada, a professora de prática enfatizou que nos 

Memoriais de Formação, as professoras-alunas dizem que já não trabalham como antes, já não 

tem mais as mesmas práticas, isso é apresentado quando as alunas falam das contribuições dos 
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Seminários Temáticos, das Disciplinas do curso etc., mas Claudia mostrou que as 

professoras-alunas ainda utilizam os conteúdos como atitude e não como postura. A 

professora de Prática diz que “nos Memoriais, aparece a contribuição das teorias, mas como o 

curso é uma formação em serviço, deve aparecer a sala de aula como laboratório”. (Fonte: 

Entrevista Individual. Data 27/04/2009) 

Neste contexto, fica clara a necessidade de ressignificação do curso, uma vez que 

as professoras-alunas ainda não conseguem articular as discussões teóricas do curso com a sua 

vivência na sala de aula, ou seja, as alunas sentem dificuldade em analisar suas ações à luz das 

teorias e, consequentemente, não as compreendem. Entendemos que a teoria e a prática não 

devem ser percebidas como elementos seqüenciais em que primeiro deve ser estudado a teoria 

e em seguida a prática. Como se pudéssemos pensar, teorizar independente do contexto 

cultural e social em que estamos inseridos, como se aquela fosse um vir a ser desta. 

Ao ser indagada, sobre o seu entendimento a respeito da formação reflexiva, a 

colaboradora Claudia – professora de Prática de Ensino diz que “[...] foi o trabalho realizado 

com o grupo de alunas nas aulas de estágio: refletir sobre os problemas; refletir sobre o que 

fizeram diante do problema. O que Schon coloca como professor reflexivo e Pimenta sobre a 

mobilização de um conjunto de saberes que formam os saberes da docência [...]”. (Fonte: 

Entrevista Individual. Data: 27/04/2009). 

Na sua compreensão sobre a formação reflexiva, a colaboradora Claudia reafirma 

o postulado schoniano, enquanto constituinte do professor compreendido como profissional 

relativamente autônomo. Quanto à formação reflexiva como mobilização de saberes, a mesma 

compactua com autores como Gauthier (1998), Tardif (2002) e Pimenta (2002), quando 

enfatizam que a prática do professor é permeada por saberes docentes mobilizados no seu 

trabalho e com os quais mantém relações diferentes. Cada autor organiza seu quadro de 

tipologias de acordo com estudos e pesquisas que realizam. 

Para Gauthier et al. (1998), o reservatório de saberes, no qual o professor se abastece 

para responder às exigências do seu trabalho são os seguintes: saberes disciplinares, 

curriculares, das ciências da educação, da tradição pedagógica, experienciais e da ação 

pedagógica. Na percepção de Tardif (2002), esses saberes docentes são classificados por: 

saberes profissionais, pedagógicos, disciplinares, curriculares e experienciais. 

Pimenta (2002) divide em três os saberes que configuram a docência: saberes da 

experiência, saberes do conhecimento e saberes pedagógicos. 

Apresentamos no quadro abaixo a tipologia dos saberes com suas definições: 
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Autores Saberes 

Gauthier 

(1998) 

Das ciências da 

educação 

Específicos ao 

oficio de 

ensinar. 

Da tradição 

pedagógica 

Moldes que 

guiam a ação 

(o uso). 

Experiências 

Truques, 

estratagemas e 

maneiras de 

fazer pessoais 

(jurisprudência 

particular). 

Curriculares 

Currículos e 

programas. 

Disciplinares 

Conteúdo a 

ser ensinado 

(matéria). 

Da ação 

pedagógica 

Repertório de 

conhecimentos 

do ensino ou a 

jurisprudência 

pública 

validada. 

Tardif 

(2002) 

Profissionais 

Transmitidos 

pelas 

instituições de 

formação. 

Pedagógicos 

Doutrinas ou 

concepções 

provenientes 

de reflexões 

sobre a 

prática. 

Experiências 

Brotam da 

experiência e 

são por ela 

validados. 

Curriculares 

Programas 

escolares. 

Disciplinares 

Da tradição 

cultural e dos 

grupos 

sociais 

produtores 

de saberes. 

 

Pimenta 

(2002) 

Conhecimento 

Conhecimentos 

das matérias, 

advindos da 

formação 

específica 

(matemática, 

física, etc.). 

Pedagógico 

Relativos a 

ação de 

ensinar. 

Experiência 

Advindos de 

experiências 

anteriores com 

o ensino e 

produzidos no 

cotidiano 

docente. 

   

Quadro 5: Tipologia dos saberes – Gauthier, Tardif e Pimenta 

 

Percebemos que cada autor, ao seu modo, apresenta aspectos essenciais ao 

reconhecimento do docente como sujeito de sua prática, os quais passamos a evidenciar: Os 

saberes advêm de variedade de fontes de conhecimento; é na prática que os professores 

validam, rejeitam ou retraduzem os saberes por meio das limitações da sua experiência;  os 

saberes experienciais servem de referência central para a orientação da prática do professor; 

São muitos os saberes que envolvem a prática docente  os professores transmitem saberes 

produzidos, mas também produzem saberes.  

Podemos afirmar que os saberes abarcam gama de questões, objetos, problemas 

variados relativos ao trabalho do professor. Mas, é na prática que os saberes ganham corpo e 

se solidificam a partir do trabalho do professor. Essa prática é determinada pela experiência 

do professor, sendo, a experiência, fonte privilegiada do saber ensinar. 

A visão da colaboradora Claudia se aproxima do entendimento de Pimenta 

(2002), uma vez que considera que as experiências das professoras-alunas influem, 

sobremaneira, na sua forma de agir e de pensar. Dessa forma, os saberes experienciais tanto 

são construídos na prática e pela prática, como advém de conhecimentos anteriores a essa 

prática. 

Nesse caso, a formação deve passar pela mobilização de vários tipos de saberes: 

saberes da prática reflexiva, saberes da teoria especializada, saberes da militância pedagógica, 
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o que coloca os elementos para produzir a profissão docente, dotando-a de saberes específicos 

que não são únicos, no sentido de que não compõem um corpo acabado de conhecimentos, 

pois os problemas da prática profissional docente não são meramente instrumentais, mas 

comportam situações problemáticas que requerem decisões num terreno de grande 

complexidade, incerteza, singularidade e de conflitos de valores. (PIMENTA, 2004). 

É preciso chamar a atenção, nesse contexto, para o fato de que a formação precisa 

ser analisada, considerando que a sociedade é plural, no sentido da pluralidade de saberes, 

mas também desigual, no sentido das desigualdades sociais, econômicas, culturais e políticas. 

Daí a necessidade de transformar a prática dos professores numa perspectiva crítica. 

O estudo contextualizado do conceito de professor reflexivo nos permite refletir 

sobre superação das suas limitações, afirmando-o como um conceito político-epistemológico 

que requer o suporte de políticas públicas conseqüentes para sua efetivação. Caso contrário, se 

transforma em mais um discurso ambíguo que culpabiliza o professor, ignorando os contextos 

em que estão inseridos. A análise desse conceito subsidia o entendimento de superação da 

identidade dos professores reflexivos para a de intelectuais críticos e reflexivos. As falas das 

colaboradoras nos possibilitaram identificar a dificuldade de compreensão do conceito e 

vivência do processo reflexivo na formação, a qual precisa ser analisada e redimensionada. 

Isto posto, leva-nos a entender que as exigências profissionais da profissão 

requerem do professor a capacidade de atividade refletida própria, adquirida com a 

apropriação reflexiva das experiências em projetos coletivos, construídos eticamente com 

outras pessoas. Freire (2003) sabiamente explicita que a autonomia – amadurecimento para si 

– é processo, é vir a ser.  

As palavras de Freire (1996), explícitas na epígrafe inicial deste item, constatam 

que a formação do professor pode ser constituída considerando a “costura” entre teoria e 

prática, tendo em vista o aprimoramento das competências docentes, essenciais não só ao 

Estágio Supervisionado, mas ao longo de todo o curso, como ato amoroso, de alegria e 

principalmente de simplicidade. 
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4.2 O Vídeo como Estratégia Mediadora da Formação Reflexiva 

  

“Desejamos uma escola do nosso tempo, janela 

aberta para o presente e para o futuro, onde se 

viva a utopia mitigada que permite criar e 

recriar, sem, contudo perder a razoabilidade e a 

estabilidade. Uma escola onde se realize, com 

êxito, a interligação entre três dimensões da 

realização humana: a pessoal, a profissional e a 

social. E onde se gerem conhecimentos e 

relações, comprometimentos e afetos”. 

 Isabel Alarcão. 

 

Este item trata da vídeoformação como estratégia propiciadora da formação 

reflexiva crítica. Para isso, apresentaremos a sessão reflexiva em que, enquanto grupo 

colaborativo, estudamos, refletimos e analisamos os vídeos, resultados das filmagens 

realizadas nas salas de aulas das partícipes deste estudo que atuam nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. O referencial teórico-metodológico utilizado para a análise tem como base os 

estudos de Ibiapina e Araújo (2008), Aguiar (2008), Magalhães (2002) e Ferreira (2007).  

Entendemos que o vídeo é recurso que possibilita o professor adentrar na sua própria prática, 

deixando-o frente a frente com a sua imagem, permitindo-lhe analisá-la de forma crítica e 

reflexiva. 

Segundo Aguiar (2008), como telespectadores de si próprios, os indivíduos 

adquirem, a possibilidade de usar as imagens projetadas para refletir criticamente acerca do 

que dizem e fazem, fortalecendo os laços entre teoria e prática, pressuposto essencial para 

alcançar níveis mais elevados de desenvolvimento profissional. 

Desse modo, percebemos o uso do vídeo para as práticas reflexivas, como 

estratégia propícia às transformações das práticas individuais e coletivas dos professores, já 

que por meio deste recurso, é oportunizado ao sujeito analisar sua ação concreta, bem como as 

teorias que a norteiam numa perspectiva de mudar o que o mesmo acha que não está bem feito 

e de como pode fazer melhor, como diz a partícipe Neta “vendo o vídeo fico pensando se o 

que estou fazendo é realmente certo”. (Fonte: Gravação da 3º Sessão Reflexiva. Data 

14/05/2009). 

Para a operacionalização da videoformação no contexto da pesquisa, acordamos a 

realização das filmagens com um mês de antecedência. Durante esse período, as partícipes 

preparavam as aulas guiadas pelo requisito de que fossem aulas onde pudéssemos perceber as 
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contribuições do curso de formação. Ao mesmo tempo, as colaboradoras recolhiam a 

autorização (cf. nos apêndices 11, 12 e 13) dos pais ou responsáveis dos alunos envolvidos na 

filmagem. Contratamos profissional para assegurar o registro de maior número de elementos 

da realidade. As filmagens aconteceram como previmos, embora tenhamos constatado 

apreensões por parte das colaboradoras e também a curiosidade nos primeiros momentos das 

aulas por parte dos alunos. 

Para a efetivação do procedimento da videoformação, utilizamos a sessão 

reflexiva que tem por base as seguintes ações reflexivas: a descrição, a informação, o 

confronto e a reconstrução. Dessa maneira, o procedimento de reflexão é desenvolvido a 

partir do momento em que o professor descreve a sua prática, respondendo a pergunta – O que 

fiz? Essa descrição leva às descobertas das razões relativas às escolhas feitas no decorrer da 

atividade docente. 

O momento seguinte, que é o de informar, corresponde ao instante de responder 

às questões: o que significa agir desse modo? O que leva a agir desse modo? O que motiva a 

realizar essas ações? Com base em que e em quem ocorreu a apropriação dessas idéias? A 

resposta a essas indagações abre espaço fundamental no contexto da formação contínua do 

professor, pois permite refletir sobre o significado das escolhas feitas e, ainda, descobrir se os 

conhecimentos utilizados no desenvolvimento da atividade docente são espontâneos, 

sistematizados, explícitos ou não (IBIAPINA 2008). Essas indagações contribuem para que o 

professor discuta sobre conceitos necessários para a condução do processo ensino-

aprendizagem, fazendo-o perceber a importância das opções feitas na prática docente. 

Na terceira ação que é a de confrontar, o professor responde as seguintes 

indagações: Como cheguei a ser assim? O que limita as teorias utilizadas? Quais as relações 

entre teoria e prática? A quem ou a que serve a prática pedagógica? Nesta etapa, as ações 

reflexivas fazem com que haja compreensão das práticas, perspectivando a manutenção ou 

transformações de desigualdades e diferenças. 

É por meio da compreensão das ações realizadas na sala de aula que o professor é 

levado à reconstrução da sua prática docente, para isso, é necessário instigá-lo a responder a 

perguntas do tipo: Posso agir diferentemente? O que preciso fazer para mudar minha prática? 

O que considerei importante para permanecer na minha prática? 

Estas ações formativas possibilitam a criação de um espaço onde os professores 

possam refletir criticamente sobre a própria prática docente. Nesse sentido, o papel do 

pesquisador é o de colaborar com o grupo e o do grupo é o de auxiliar os pares a refletir sobre 

a sua própria prática, possibilitando a reconstrução da atividade docente. 



102 
 

 

Para Ibiapina e Araujo (2008), as reflexões propiciadas por meio do vídeo 

auxiliam no exercício de reflexibilidade, formando a consciência reflexiva, dotando esses 

professores de autonomia, o que os levam a fazer opções e defendê-las convincentemente. 

Esse procedimento concilia reflexão e ação, pois emerge como recurso por meio do qual 

tornamos as observações do contexto da sala de aula mais objetivas, já que as situações 

vivenciadas no ambiente didático são recriadas pela ação do vídeo, tornando-se objeto de 

reflexão e análise compreensiva do que foi observado. Assim, libertos dos condicionamentos 

impostos pela situação prática, é possível externar conceitos, conflitos e as teorias subjacentes 

às práticas pedagógicas. 

Com base nesses argumentos, projetamos na sessão reflexiva as filmagens 

realizadas nas salas de aulas das partícipes dos anos iniciais da educação básica, com o 

objetivo de colocar essas profissionais diante da imagem do seu fazer, estimulando-as a fazer 

reflexão inter e intrapsicológica da sua prática, bem como para vivenciarem a reflexão 

coletiva de suas práticas, por meio das ações de descrever, informar, confrontar e reconstruir 

já descritas anteriormente. 

Ao confrontar a imagem das professoras na tela, possibilitamos as mesmas: 

 

Examinar o seu desempenho, inclusive percebendo como os seus parceiros vêem a 

sua prática, e a aumentar o seu entendimento sobre como age e por que faz opções 

por determinadas ações. Nesse sentido, possibilita-se a concretização de reflexões 

críticas sobre as ações desenvolvidas no contexto da sala de aula, relacionando-as 

com o contexto social. (Ibiapina; Araujo, 2008, p.40).  

 

O que entendemos que proporciona contexto de formação reflexiva, pois todos os 

partícipes opinam sobre as imagens projetadas e ao mesmo tempo as vivenciam com mais 

precisão e nitidez, possibilitando-lhes reconstruir suas práticas. 

Passamos a apresentar a análise dos vídeos das aulas filmadas das colaboradoras. 

Inicialmente, mostraremos a análise do vídeo da aula de Iasmim. No processo de descrição, 

informação, confronto e reconstrução essa partícipe realiza o exercício reflexivo, narrando a 

sua ação docente. 
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SESSÃO REFLEXIVA Nº 06 

Título: Análise das Aulas Filmadas 

Colaboradora: Iasmim 

Tema da Aula: Espaço e Forma na Educação Infantil 

Duração: 7:20 as 10:00 h 

Local: Creche Dina de Brito 

Essa aula teve como tema “Espaço e Forma na Educação Infantil”, onde enfatizei as formas e 

cores, a aula é uma oficina interdisciplinar em que envolvi Matemática, Português, Ciências, 

Geografia e Artes. Teve como objetivo, levar o aluno a aprender as formas dos objetos, 

fazendo com que eles identifiquem os diferentes tipos de contornos e suas cores. Primeiro 

questionei sobre o espaço da sala de aula, as cores e formas dos objetos, depois perguntei se 

eles conhecem as formas geométricas e suas cores, e pedi para que eles dessem exemplos. 

Em seguida, apresentei para os alunos as formas e através das gravuras fiz exposição oral. 

Apresentei várias formas geométricas e deixei que eles manuseassem, depois dividi os alunos 

em quatro mesas e, em seguida, coloquei quatro tipos de formas e cores e pedi para que 

pintassem de acordo com a forma exposta em sua mesa, em seguida construímos um mural. 

Depois, junto com os alunos, montamos um boneco geométrico, em seguida contamos o 

número de figuras utilizadas e as cores. Pedi para que os alunos formassem uma floresta 

geométrica através das formas e explorei as partes das plantas. Com as peças das formas 

recortadas pedi para formar desenhos. Ex. casa, sol, etc. Realizei a dinâmica de movimentos 

através da música “Rock pop”, para reconhecimento do espaço e do próprio corpo (colocar 

uma criança com as partes do boneco geométrico) e, por último, socializei as produções para 

avaliação e auto-avaliação. 

Considero que atingi os objetivos, pois envolvi os alunos, já que parti do que eles conhecem, 

do que eles sentem, vendo o vídeo percebi que poderia ter feito mais. Foi boa a experiência 

de me ver dando aulas, poderia ter aprofundado mais. 

Houve a contribuição da disciplina Prática de Ensino, quando aprendi a fazer uma oficina 

interdisciplinar, pena que a professora de Prática acompanhou a montagem, mas não fez 

visita na aplicabilidade, para que fosse refletido os erros e acertos, percebi como os alunos 

interagem nesse tipo de atividade. Houve contribuição do Referencial Curricular de 

Educação Infantil que estudei na disciplina da Educação Infantil. 

Acrescentaria como atividade a exploração do corpo da criança. Poderia ter deixado o aluno 

construir mais. Sinto que faltou contato com a leitura e a escrita. Deveria ter levado caixas de 

papelão e objetos roliços pra fazer outras relações. Deveria ter instigado mais os alunos. 

Transcrição da Sessão Reflexiva Sobre a Análise das Aulas Filmadas 

Data: 18/05/2009 

Fonte: Acervo da Autora 

 

A colaboradora Iasmim realizou sua ação reflexiva respondendo a vinte e seis 

questionamentos, nove para descrever a sua prática, nove para informar suas escolhas, seis 
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para confrontar os conhecimentos adquiridos com as teorias do curso de formação e duas 

voltadas para a reconstrução de sua prática pedagógica. 

Conforme havíamos combinado, a aula filmada seria com base nos novos 

conhecimentos adquiridos no PROFORMAÇÃO. Assim, esses conhecimentos deveriam ser 

incorporados na ação prática, favorecendo a disponibilidade da partícipe em ressignificar a 

sua prática profissional. 

O relato da colaboradora e a imagem projetada nos fazem constatar que ela 

mantém relacionamento com as crianças e utiliza estratégias no seu fazer pedagógico 

compatíveis com a faixa etária da criança, bem como propôs desafios por meio de 

questionamentos. 

Embora proporcionando essas situações de aprendizagem, a possibilidade de 

criação das crianças pequenas não foi considerada. No mural de formas e cores, ela poderia 

ter propiciado às crianças as suas próprias construções, bem como aconteceu certa aceleração 

nas atividades, resultando na impaciência tanto da professora quanto das crianças. 

Considerando que o nível de ensino de Iasmim é a Educação Infantil, a correta 

organização das ações pedagógicas exige do educador infantil o conhecimento dos estágios de 

desenvolvimento alcançados pela criança, sua capacidade de concentração e atenção, e o nível 

de habilidades já consolidadas, o que permitirá dosar adequadamente o grau de dificuldade 

das tarefas propostas. 

Do desejo de ampliar seus conhecimento e redimensionar sua prática, Iasmim 

sentiu-se motivada a refletir sobre aspectos significativos da sua ação pedagógica. Nesse 

sentido, enfatizaremos “o olhar do outro” sobre a prática da colaboradora, pois, como enfatiza 

Alarcão (2008, p. 32), “[...] o espírito crítico não se desenvolve através de monólogos 

expositivos. O desenvolvimento do espírito crítico faz-se no diálogo, no confronto de idéias e 

de práticas, na capacidade de se ouvir o outro, mas também de se ouvir a si próprio e de se 

auto-criticar”. Vejamos o diálogo: 
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Ghisleny – Nosso objetivo aqui não é o de apontar falhas na prática, mas contribuir para a 

formação do professor como profissional reflexivo. 

Neta – A professora explorou bem as formas e cores, mas como era uma oficina, percebi que 

se prendeu às produções levadas por ela. Entendo que o sentido da oficina é propiciar 

situações para a produção dos próprios alunos. 

Iasmim – É eu percebi que poderia ter deixado os alunos usar a sua criatividade. 

Ghisleny – Baseado em que Neta, você faz essa afirmação sobre as estratégias de uma 

oficina? 

Neta – Por que oficina é momento de construção, é diferente de trazer atividades prontas, 

isso eu aprendi no curso. 

Iasmim – É, na verdade, eu poderia ter instigado mais os alunos e ter levado à exploração do 

seu próprio corpo. 

Ghisleny – Outra coisa, eu percebi que no seu plano de aula você enfatiza o trabalho com a 

oralidade e com a leitura no nível infantil, no entanto, vendo o vídeo, percebemos que, de 

certa forma faltou essa possibilidade de oralidade e do contato com as letras, palavras... 

Iasmim – De fato, preciso refletir a minha metodologia, o meu planejamento para fazer com 

que a aula seja significativa para os alunos. Ótima experiência de me ver dando aula, agora 

me convenço de que não sou a professora que eu pensava ser. Percebo que preciso do outro 

para melhorar a minha prática. 

Fonte: Sessão Reflexiva 

Data: 18/05/2009 

 

As conclusões de Iasmim sobre a necessidade de os pares ressignificarem a sua 

prática demonstra a importância do contexto colaborativo para  a contribuição da apreensão 

de novos aportes teórico-práticos, pertinentes à sua ação docente. É notável o anseio das 

colaboradoras em se desenvolverem profissionalmente, fazendo com que as mesmas 

compartilhassem suas experiências com o intuito de contribuir para o crescimento conjunto. 

Essas conclusões nos possibilitam entender, como afirma Aguiar (2008), que as 

inter-relações que se estabelecem entre os seres humanos e o seu meio físico e social 

possibilitam o aprendizado construído por meio da percepção, observação, experimentação e 

imitação, bem como nas intervenções sistematizadas que se concretizam no ambiente escolar, 

pois essa forma de aprendizagem produz algo fundamentalmente novo no desenvolvimento do 

indivíduo, constituindo-se num significativo momento de formação reflexiva. 

Na sequência, apresentamos a análise do vídeo da aula de Neta, no mesmo 

processo de ação reflexiva: 
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SESSÃO REFLEXIVA Nº 06 

Título: Análise das Aulas Filmadas 

Colaboradora: Neta 

Tema da Aula: A Leitura na Sala de Aula 

Duração: 7:10 as 11:00 h 

Local: Escola Municipal Raimunda Barreto 

O tema da aula foi “A leitura na sala de aula”, meu objetivo foi trabalhar com as estratégias 

de leitura, no sentido de que as crianças tomem consciência de que o processo de ler prevê 

seleção, antecipação e verificação de aspectos do texto que se lê. Primeiro fiz uma pré-leitura 

do texto “O colecionador de borboletas”, apresentei o título, o autor, o assunto. Tentei 

acomodar os alunos de forma confortável para a leitura. Li com entonação e clareza. Depois 

comentei sobre o texto, fazendo os seguintes questionamentos: Qual é a opinião de vocês 

sobre a atividade desenvolvida pelo personagem do texto? Para vocês, as borboletas estarão 

mais protegidas nas mãos de um colecionador? Fiz a leitura de uma fábula “A formiga e a 

cigarra” e perguntei se conhecia alguma desse gênero textual. Falei da autoria (Esopo e La 

Fontaine) das fábulas e contextualizei com autores que as recontam. Instiguei a discussão 

acerca do texto lido, embora apenas dois ou três alunos se pronunciaram, pois meus alunos 

além de ter dificuldade na leitura, também têm dificuldade de opinar. Fiz a leitura da moral 

da fábula, sempre pedindo que comentassem, se concordam, discordam, se já viveram 

alguma situação parecida etc. Poucos alunos se manifestaram. Expus vários livros de fábulas 

e pedir que os alunos listassem, depois pedir que escolhessem um livro de fábulas e fizesse 

uma ilustração para expor no mural, por último retomei ao texto inicial para trabalhar as 

questões gramaticais. 

A turma participou da aula. A minha preocupação é com os alunos que não lêem, já num 5º 

ano. Não sei se estou no caminho certo. Vi que não propiciei a interação com o texto. Percebi 

a importância do aluno estar com o texto nas mãos enquanto lemos. Pensava que os objetivos 

tinham sido atingidos, mas vendo o vídeo, fico pensando se o que estou fazendo é realmente 

certo. 

Os conteúdos da formação contribuíram através das disciplinas de fundamentação que me 

trouxeram um novo olhar, embora sinta dificuldade em fazer a transposição. Antes do curso, 

eu não me preocupava com os meus alunos, agora, vivo constantemente inquieta com as suas 

dificuldades. 

Vejo que é preciso redimensionar a minha prática, trabalhando a interdisciplinaridade, os 

conhecimentos prévios e os valores. Minha intenção é de formar um aluno crítico, o que 

ainda não tenho conseguido. 

Transcrição da Sessão Reflexiva Sobre a Análise das Aulas Filmadas 

Data: 18/05/2009 

Fonte: Acervo da Autora 

 

Constatamos que no decorrer da sua ação docente, a colaboradora solicitou o 

envolvimento de todos os alunos no contexto da leitura, no entanto, dos dez alunos presentes, 
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apenas dois se envolveram com as discussões sobre a leitura, temática da aula, mesmo a 

professora intervindo, no sentido de fazê-los refletir sobre as atividades propiciadas, o que, de 

fato, preocupa a professora. 

Nesse contexto, a professora busca incentivá-los a analisar os textos utilizados na 

sua ação docente, pois considera que ser leitor crítico é imprescindível para que os alunos 

possam fazer escolhas adequadas e conscientes. 

Nas falas, a seguir, apresentamos a importância da colaboração entre os pares, 

sobre a prática docente de Neta:  

Ghisleny – Foi muito boa a sua parte de oralidade na aula, mas observando o vídeo, 

percebemos que faltou o contato do aluno com a leitura e a escrita que é a sua maior 

preocupação, já que os alunos estão no 5º ano e não sabem ler. 

Flora – Muito boa sua aula Neta, mas vemos que o seu objetivo era possibilitar a leitura 

significativa para o aluno, no entanto, o ato de ler aconteceu da sua parte. 

Iasmim – Realmente muito significativa a aula, agora notei que os alunos copiaram os títulos 

das fábulas sem fazer sentido para eles, pois ainda não lêem. Acho que você poderia ter 

explorado mais a leitura através das perguntas: vamos ler o título? Vamos escrever na lousa? 

Vamos ler o que escreveu? Pois você mostra que tem prazer de ler e que a leitura é 

significativa pra você. 

Ghisleny – Baseado em que concepção teórica vocês falam da leitura significativa, Flora e 

Iasmim? 

Flora – Em primeiro lugar é trabalhar a leitura de forma que faça sentido para a criança, não 

de forma mecânica, aprendi na disciplina Processo de Alfabetização que ler é ir além do ato 

de decodificar. 

Iasmim – É nessa perspectiva mesmo. 

Ghisleny– Também no momento de trabalhar a parte gramatical no texto, acho que poderia 

ter solicitado dos alunos para ler as frases com os artigos e não apenas circular, bem como no 

momento de identificar os dígrafos com um grifo, teria sido mais significativo escrever as 

palavras no caderno, já que sua preocupação de fato é com a leitura e a escrita dos alunos. 

Faltou esse contato com a escrita. 

Neta – Sem dúvida esse momento está sendo de suma importância para mim, hoje percebo 

que não sabia refletir, o sentido da reflexão é para fazer diferente, estou fazendo uma 

avaliação do meu trabalho, para fazer com que o aluno possa interagir e aprende melhor. 

Fonte: Sessão Reflexiva 

Data: 18/05/2009 

 

Esse diálogo nos permite perceber que o aprendizado vivenciado pelas partícipes, 

suscitou vários processos internos de desenvolvimento, sendo operacionalizados somente 

quando o indivíduo interage com seus pares, em seu ambiente e em colaboração. Entendemos 

que para a formação reflexiva, de fato acontecer, os professores precisam ser estimulados a 

refletir sobre o que pensam, fazem e sentem em sessões colaborativas sistematizadas com 
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questionamentos que possam levá-los a ir além das condições que marcam a prática docente, 

desvelando a origem sócio-histórica das ações e das operações que realizam. 

Compactuando com as potencialidades da formação reflexiva, enfatizaremos 

agora a análise do vídeo da partícipe Flora, a mesma foi realizada na mesma perspectiva das 

ações formativas reflexivas já descritas anteriormente. 

SESSÃO REFLEXIVA Nº 06 

Título: Análise das Aulas Filmadas 

Colaboradora: Flora 

Tema da Aula: Conhecendo Nosso Corpo 

Duração: 7:10 as 11:00 h 

Local: Escola Municipal Tancredo Neves 

A minha aula tinha como tema “Conhecendo o nosso corpo”, o objetivo é propor as crianças 

que explorem e conheçam seu próprio corpo de modo que elas identificassem e valorizassem 

alguns hábitos importantes para uma vida saudável. Primeiro apresentei o tema da aula e em 

seguida coloquei as crianças em grande círculo, onde explorei uma música de Xuxa “cabeça, 

ombro, joelho e pé”, pedindo que os alunos tocassem cada parte do corpo falada na música. 

Depois li um texto de apoio que fala do que podemos ver externamente no nosso corpo e 

como ele se divide. Após, realizei a brincadeira de cabra-cega, em que coquei uma venda 

numa criança e escolhi outra criança para que de olhos vendados pudessem descobrir quem 

era por meio do tato, nesse momento pedi que a criança vendada dissesse a parte do corpo do 

amigo que estava tocando. Depois mostrei os órgãos do sentido: visão, tato, paladar e 

audição. Propus uma atividade xerocada de um rosto sem os órgãos para que os alunos 

completassem. Por último enfatizei a importância de cada parte do nosso corpo. 

Achei o tema interessante, mas poderia ter instigado mais os alunos. Acho que os meus 

objetivos não foram atingidos, poderia ter falado mais sobre os hábitos para uma alimentação 

saudável. Poderia ter possibilitado aos alunos o contato com a escrita que é uma grande 

dificuldade deles. Sinto muita dificuldade em relacionar a minha prática com os conteúdos 

conceituais. 

Houve contribuição da Disciplina Ensino de Ciências que paguei no PROFORMAÇÃO. 

Vendo o vídeo, percebi que é muito bom ver os erros, que erro como os alunos, mas é a partir 

dos erros que posso voltar atrás e refazer o caminho. 

Transcrição da Sessão Reflexiva Sobre a Análise das Aulas Filmadas 

Data: 18/05/2009 

Fonte: Acervo da Autora 
 

O relato de Flora nos permite afirmar que ela reconhece as limitações de sua 

prática pedagógica no sentido de relacioná-la às teorias estudadas na formação. O momento 

da reconstrução nos mostrou que embora a professora em um primeiro momento tenha 

revelado suas dificuldades em confrontar as suas ações com as teorias estudadas, percebeu 
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que toda ação é possível de ser modificada, e que é partindo dos erros que a sua prática poderá 

ser melhorada. 

Esses e outros ricos momentos da nossa investigação evidenciaram que as ações 

reflexivas não são apenas procedimentos de investigação, mas também de formação, o que, 

neste trabalho, observamos em dois sentidos: ora a pesquisadora mediava à formação de 

superação da dificuldade da partícipe, ora a própria colaboradora, à medida que suscitávamos 

a sua reflexão, fazia a crítica de suas posturas assumidas anteriormente, atentando para 

alternativas mais compatíveis para as lacunas apresentadas. 

Nesse sentido, como afirma Ibiapina (2008), o que o vídeo projeta na tela leva os 

professores a refletir, fazendo com que confrontem o que dizem com o que fazem. As 

concepções que apóiam o agir docente também são reveladas, pois, atrás de suas ações, há 

sempre conjunto de  déias que as orientam, mesmo quando ele não tem consciência dessas 

idéias, dessas concepções, dessas teorias, elas estão presentes. 

O diálogo que segue demonstra a análise coletiva do vídeo da aula da colaboradora 

Flora: 

 

Ghisleny – A sua sala de aula Flora estava diferente dos dias das minhas observações. 

Percebi que com a mudança você conseguiu envolver os alunos. 

Flora – Realmente eu precisei ver o vídeo pra sentir essa diferença. 

Ghisleny – E então meninas no que podemos contribuir para a prática de Flora? 

Neta – No momento que você leu Flora, o texto de apoio sobre as partes do corpo pensou 

que poderia ter o apoio de gravuras acessíveis da criança e letras exatamente para trabalhar a 

leitura que é uma dificuldade da sua turma, conforme você falou nos encontros passados. 

Iasmim – Os alunos participaram oralmente das perguntas feitas por você, acho que poderia 

ter aproveitado esse envolvimento e ter explorado bem a leitura no contexto da aula. 

Flora – Realmente deveria ter aproveitado a empolgação dos alunos pra trabalhar a leitura e 

a escrita. Estou aprendendo cada vez mais nesses encontros reflexivos. 

Ghisleny – Olha na atividade de pintura do rosto, acho que você poderia ter aproveitado a 

leitura coletiva, já que tinha a parlenda da azeitona. Esses encontros reflexivos estão servindo 

demais para perceber coisas que antes não percebia. 

Neta – No momento da música, poderia ter feito grupos menores e ter explorado os órgãos 

do sentido. Não ficou claro os objetivos da música e penso que os alunos poderiam ter 

interagido com a música desde o início e não somente num segundo momento, pois ficaram 

ansiosos para trabalhar o corpo. 

Flora – Vendo o vídeo, percebo que o corpo, a leitura e a escrita poderiam ter sido mais 

explorados. Tem sido de suma importância cada vez que a gente se encontra, com a troca de 

experiências ajuda-nos a romper com as necessidades de sala de aula. 

Fonte: Sessão Reflexiva 

Data: 18/05/2009 
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Um dos aspectos marcantes da análise intrapessoal de Flora foi a sua percepção 

sobre o ambiente criado por ela para a realização da filmagem. Na verdade, foi saindo de 

ambiente natural da sua prática para espaço criado para o vídeo, que a partícipe percebeu a 

ressignificação da sua prática (Fonte: Sessão reflexiva. Data: 14/05/2009). O que nos faz 

concordar que a reflexão sobre a prática vista por meio do vídeo é ação necessária para que os 

professores tomem consciência da sua forma de agir, do tipo de homem que estão formando, 

das concepções teóricas que embasam seu fazer, dos seus gestos, das atitudes, das intenções. 

Esse olhar é permeado de significações em que se destaca o papel da linguagem e da 

colaboração entre os pares na realização do exercício de reflexividade (IBIAPINA, 2008). 

Acompanhando o relato das colaboradoras nas ações formativas, ambas responderam vinte e 

cinco questões. Descreveram suas ações em nove, informaram as escolhas em oito, fizeram o 

confronto em seis e reconstruíram suas ações em duas. Nesse contexto, constatamos que, 

mesmo as aulas sendo atividades vivenciais do PROFORMAÇÃO, conforme havíamos 

solicitado, a maior quantidade de respostas foram destinadas à descrição, revelando que as 

colaboradoras, embora sintam vontade de se desenvolverem profissional e reflexivamente, 

sentem dificuldade em confrontar os aportes teóricos da formação com a sua prática cotidiana, 

bem como de exercer a postura reflexiva no contexto formativo, enfatizando que estão 

exercendo a capacidade de refletir após os encontros reflexivos, por ocasião da nossa 

pesquisa. 

Segundo Libâneo (2002), o que caracteriza o professor crítico-reflexivo é fazer e 

pensar a relação teoria e prática, ser agente numa realidade social construída, ter preocupação 

com a apreensão das contradições, ter atitude e ação críticas frente ao mundo capitalista e sua 

atuação, apreensão teórica-prática do real e reflexividade de cunho sócio-crítico e 

emancipatório. Aspectos significativos, mas que ainda aparecem como obstáculos na visão 

das colaboradoras. 

Percebemos que, ao longo do encontro reflexivo, foi propiciado espaço de 

diálogo, de reflexão, de construção de responsabilidade profissional e, sobretudo, de 

pertencimento, necessários para a emergência de cultura colaborativa que pudesse servir 

como referência para os processos formativos desenvolvidos nas instituições de formação de 

professores. Observamos que a reflexão constante sobre as práticas, buscando alternativas e 

(re)significações para as mesmas, acaba tornando-se também nova prática: a consciência se 

heteroformando. 

A análise realizada sobre o vídeo como estratégia mediadora da formação 

reflexiva, evidencia a indiscutível contribuição deste importante recurso de reflexão da 
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prática, propiciando ao coletivo docente aspectos relevantes a cada um e a sua 

profissionalidade. A tomada de consciência dos professores é fator preponderante para que 

haja transformações na prática educativa e também para a formação e o desenvolvimento 

profissional docente. Como explicita Alarcão (2001) na epígrafe inicial deste item, ao falar da 

importância do criar e recriar no coletivo institucional escolar, em que sejam priorizados as 

dimensões: pessoal, social e profissional. 

 

 

4.3 Entre os Limites e as Possibilidades da Formação Reflexiva 

 

Eu perco o chão, eu não acho as palavras, 

Eu ando tão triste, eu ando pela sala,  

Eu perco a hora 

Eu chego no fim, 

Eu deixo a porta aberta, 

Não moro mais em mim! 

Adriana Calcanhoto. 

 

As possibilidades e os limites relativos à formação reflexiva puderam ser 

identificados pelas falas das colaboradoras, como possibilidades de sua efetivação. Para as 

partícipes, as dificuldades enfrentadas tornam-se fonte de possibilidade e não de empecilho 

para a operacionalização em suas práticas pedagógicas. 

Desta feita, neste item, consideramos pertinente ressaltar os limites enquanto 

possibilidades para a formação reflexiva, apontados pelas colaboradoras, detectados na 

análise dos dados: 

 A incompreensão e aplicabilidade do conceito de reflexão; 

 A relação/distância entre teoria e prática; 

 A importância de espaço para a discussão coletiva. 

 

O olhar atento para esses limites/possibilidades poderá mostrar-nos a distância ou 

a proximidade entre o escrito e o vivido, o dito e o feito. O que o aluno-professor está 

aprendendo de fato na formação? Está sendo significativo para a sua prática? Em que as 

mudanças propiciadas pelo curso estão ajudando a essas professoras a desenvolver o seu fazer 

pedagógico? Que condições têm as escolas onde atuam para vivenciar as propostas estudadas 

no curso? Estas e outras questões poderão emergir nesta discussão. 
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4.3.1 Incompreensão e Aplicabilidade do Conceito de Reflexão 

 

 

Todo ser humano reflete. Aliás, isso é um dos fatores que o diferencia dos demais 

animais. A reflexão é atributo dos seres humanos. Logo, se os professores são seres humanos, 

refletem. Nesse sentido, mesmo as propostas de formar os professores como profissionais 

reflexivos, sendo a tônica dos cursos de formação docente nos últimos anos, recebido com 

simpatia e adesão pelos educadores, imprimir caráter reflexivo à formação não é fácil. Essa 

dificuldade foi explicitamente colocada pela colaboradora Neta quando: “Encontro 

dificuldades em “refletir” a minha prática, em saber o momento certo de questionar, ampliar e 

redimensionar algumas situações da aula”. Diante dessa dificuldade , a colaboradora Iasmim 

comenta: “Realmente eu nem sabia o que era refletir, nem como fazer, pois o curso apresentou 

lacunas nesse sentido,  foi depois dos estudos reflexivos com Ghisleny é que começo a 

compreender como devo exercer uma ação reflexiva”. 

Sobre essa questão a colaboradora Claudia enfatiza que: 

 
Há muitas dificuldades de compreensão por parte das alunas-professoras dos 

conceitos de professor reflexivo e pesquisador, uma delas são as práticas 

tradicionais arraigadas, e a saída das professoras-alunas do seu ambiente natural de 

trabalho. Muitas vezes nas visitas, a aluna-professora deixava de dar aula aos 

alunos e vinha me explicar o porquê da aula, ou seja, percebia que aula não tinha 

uma feição natural, como se a aula tivesse sido programada para aquele momento, o 

que me deixava confusa: como contribuir para a reflexão daquela prática, se não era 

a realidade daquela turma? (Fonte: Entrevista individual. Data: 15/06/2009) 

 

 O depoimento da professora de Prática de Ensino reforça o que constatamos ao 

longo da pesquisa, a dificuldade das professoras exercerem a postura reflexiva, mesmo 

estando em processo de formação. A saída do seu ambiente corriqueiro para ambiente 

programado por ocasião da observação da professora de estágio nos faz entender que as 

professoras-alunas ainda não compreenderam a importância do olhar do outro sobre a própria 

prática, para posterior distanciamento e reflexão coletiva acerca dos aspectos a ser 

redimensionados. Pois muitas vezes, precisamos tomar um pouco de distância de nossa 

própria atuação para vê-la em perspectiva. 

Concordamos com Alarcão (2002) quando diz que o homem, no final do século, 

precisa reaprender a pensar. O simples exercício da reflexão, entretanto, não é garantia de 

salvação dos cursos de formação de professores, pois a reflexão não é processo mecânico. 

Deve, antes, ser compreendido numa perspectiva histórica e de maneira coletiva, a partir da 
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análise e explicitação dos interesses e valores que possam auxiliar o professor na formação da 

identidade profissional; portanto, dentro de processo permanente voltado para as questões do 

cotidiano, por meio de sua análise e implicações sociais, econômicas, culturais e ideológicas. 

Mesmo, com as dificuldades anteriormente apontadas, de acordo com os seus 

Memoriais de formação (TCC), as colaboradoras enfatizam que tiveram mudança de 

pensamento sobre a sua prática, deixando-nos perceber que o curso possibilitou certa 

inquietação sobre os seus fazeres pedagógicos. Isto é referendado por Iasmim no seu 

Memorial: 

 

Com o ingresso no curso de Pedagogia, comecei a refletir sobre a diferença que 

existia entre aquilo que ensinava, que ainda consistia em metodologias, 

tradicionais, com os novos métodos de ensino atuais, que levam em conta o 

potencial dos educandos e os conhecimentos que eles já trazem do seu cotidiano, e 

a construção do conhecimento por eles. (ALMEIDA, 2009, p. 18) 

  

Pelo escrito no Memorial, percebemos que a professora desenvolve processo de 

reflexão, percebe a importância da superação de metodologias “tradicionais”, para o uso de 

métodos atuais, além disso, percebe a importância dos conhecimentos prévios do aluno, 

enfatizando o seu processo de construção. Esses pressupostos nos levam a compreender, a 

importância da evolução do processo reflexivo da partícipe que pode ser propiciado pelo 

coletivo institucional de onde atua. 

Assim, concordamos com Ibiapina e Ferreira (2003) quando afirmam que a 

reflexão não é apenas investigação que o professor faz sobre as suas práticas, pois envolve a 

capacidade de refletir criticamente, analisando as estruturas institucionais em que esses 

profissionais trabalham. Nessa perspectiva, enfatiza que a reflexão crítica não se limita apenas 

ao “pensamento crítico”, mas envolve processo de auto-análise que insere o sujeito dentro de 

um quadro de ação, na história da situação, como participante da atividade social. 

Nos escritos do Memorial de Neta, ela quando escreve sobre a contribuição da 

formação acadêmica para a sua prática, expressando que: 

 

Hoje posso ver pontos fundamentais de reflexão quanto a esse novo olhar que tenho 

sobre a educação, posso dizer que me sinto incluída num processo coletivo de 

compromisso com o meu trabalho. A realidade mostra-me que à medida que vou 

estudando, refletindo sobre a prática vou construindo conhecimentos e experiências 

por meio da observação e das situações reais ou de simulações de que participo. 

Procuro usar das experiências para refletir criticamente sobre minha prática 

docente, e na ação-reflexão-ação vou promovendo meu próprio desenvolvimento 

profissional. Aprendo com as práticas do trabalho, interagindo com os outros, 

enfrentando situações, resolvendo problemas, refletindo as dificuldades e os êxitos, 

avaliando e reajustando as formas de ver e proceder. (COSTA, 2009, p. 28) 
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Com esse escrito, podemos afirmar que a formação reflexiva não se encontra 

muito distante do pensamento da colaboradora, muito pelo contrário, percebemos que é 

possível instaurar contínuo processo de reflexão da prática da colaboradora. Nesse contexto, a 

universidade deve se sentir chamada a preparar bons professores e continuar a exercer a sua 

ação formativa no decurso da chamada formação contínua, daí a necessidade da parceria entre 

escola e universidade. 

Nesse sentido, faz-se necessário esclarecer o significado da reflexão na formação 

e o que ela deve focalizar, quais os critérios que estão sendo usados para fazer evoluir a 

qualidade formativa, se favorece a crítica ao contexto social e institucional em que os 

professores realizam seu trabalho, deixando clara a importância da transposição do professor 

como crítico reflexivo para uma escola crítica reflexiva. Pois, quando o professor e a escola 

passam a refletir sobre as suas práticas, ambos tornam-se “pesquisadores” no interior de suas 

práticas. 

No seu Memorial Flora enfatiza que: 

 

Através do curso percebi que o profissional da educação tem que se qualificar 

conhecer os sujeitos envolvidos no seu trabalho, entender a história da educação, as 

concepções que transformaram e construíram a criança como ela é hoje e refletir 

diariamente sobre sua prática, compreendendo suas limitações. (REIS, 2009, p. 18) 

 

Com base no registro da colaboradora, percebemos a sua preocupação com a 

formação como meio de se qualificar como docente. Apresenta ainda a contribuição do curso 

como possibilidade de conhecer as concepções de criança e de refletir o cotidiano docente. 

Assim, percebemos que a professora demonstra necessidade de processo de reflexão contínua 

de sua prática. 

Sacristán (1998) discute que, na realidade, o professor intervém num meio 

sociológico complexo, a escola e a sala de aula; cenário psicossocial vivo e mutante, definido 

pela interação simultânea de múltiplos fatores e condições. Dentro desse ecossistema 

complexo e mutante, enfrenta problemas de natureza prioritariamente prática, problemas de 

definição e evolução incerta e, em grande parte, imprevisível, que não podem ser resolvidos 

mediante a aplicação de regra técnica ou procedimento. Os problemas práticos da aula, 

referindo-se as situações individuais de aprendizagem ou as formas e processos de 

comportamento de grupos reduzidos ou da aula em seu conjunto exigem tratamento 

específico, pois, em boa medida, são problemas singulares, fortemente condicionados pelas 
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características situacionais do contexto e pela própria história da aula como grupo social. Daí 

o significado da sua ação reflexiva diante das surpresas que a realidade escolar lhes impõe. 

Dessa forma, podemos constatar entre os limites e as possibilidades do conceito e 

aplicabilidade da reflexão, a relevância do professor ser crítico reflexivo. O que observamos 

ao longo do nosso trabalho é que quando iniciamos a pesquisa, costumávamos ouvir somente 

as nossas vozes. Nos encontros seguintes, já podíamos ouvir a opinião de todos, expondo as 

suas formas de pensar, os seus questionamentos, as suas angústias, as suas práticas e, de uma 

forma mais geral, a preocupação em como modificar a situação da educação e das suas 

profissões, conscientes que essas respostas se encontram, também, em suas mãos, pela 

transformação das atitudes. Por isso, consideramos os limites da postura reflexiva docente não 

como empecilho, mas como possibilidade. 

 

 

4.3.2 A Relação/Distância entre Teoria e Prática 

 

 

No quadro entre os limites e as possibilidades da formação reflexiva, discutimos 

com as colaboradoras a relação/distância entre teoria e prática, identificadas por elas, como 

uma das dificuldades do processo formativo. Como nos disse Neta, ao se referir sobre a 

relação teoria-prática no PROFORMAÇÃO: 

 

Apesar do programa acampar um processo de formação em serviço, ou seja, é 

trabalhado com aquele profissional que tem experiência, pois está em sala de aula. 

O que pude observar é que as disciplinas específicas, as didáticas e o estágio, 

deixam ainda lacunas que precisam ser preenchidas, pois ainda me sinto 

despreparada para planejar, ensinar e avaliar. Analisando vejo que está terminando 

o curso de pedagogia não me garante que serei uma boa professora. (Fonte: 

Entrevista Individual) 

 

Ao olhar para o depoimento de Neta, é possível perceber que a professora 

identifica a necessidade de transformar a sua prática, objetivando atender a teoria apresentada 

na sua formação, já que a mesma é formação em serviço, de maneira que o professor já possui 

acúmulo de experiências que lhe possibilita interagir com a teoria. No entanto, enfatiza que as 

disciplinas compreendidas de cunho “prático” que são as didáticas e o estágio, entendidas 

como aquelas que devem contribuir para a operacionalização da relação teoria-prática não 

cumpriram o seu papel. 
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O estágio e as disciplinas didáticas estiveram, por muito tempo, atreladas à 

concepção de pôr em prática os conhecimentos teóricos em um momento específico da 

formação, que culminaria com a aplicação de modelos institucionais aceitos como os 

melhores a serem “praticados”. Segundo Silva (2001), os professores em formação deveriam 

demonstrar saber aplicar, da melhor forma possível, as diretrizes aprendidas anteriormente, 

reproduzindo de alguma forma, os modelos de aulas de professores bem sucedidos observados 

até então. 

Esta concepção demonstra que, no decorrer da história dos cursos de Pedagogia, 

houve separação entre a teoria aprendida e a prática, como se a formação de professores 

tivesse dois momentos distintos em que, primeiro, só aconteceria o embasamento teórico e, 

depois, aplicar-se-ia todo o conhecimento adquirido por meio da prática de estágio. 

Candau (1995, p. 59) considera a formação como processo, “[...] a teoria e a 

prática [...] são consideradas o núcleo articulador da formação do educador, na medida em 

que os dois pólos devem ser trabalhados simultaneamente, constituindo uma unidade 

indissociável”. Esta posição destaca formação continuada do educador, o que conduz, 

necessariamente, a integração simultânea da teoria e da prática durante todo o percurso de 

formação. 

Para Flora, “[...]as dificuldades é que as teorias são diferentes da prática, de 

acordo com o nível de aprendizagem das crianças” (Fonte: Sessão reflexiva). O 

posicionamento de Flora refere-se ao fato das teorias apresentarem-se distantes da realidade 

de sua turma, como ela bem exemplifica ao se reportar a uma atividade vivencial, em que foi 

solicitado o estudo das funções sociais da escrita - “como trabalhar um texto significativo com 

os meus alunos, se mal decodificam letras”? 

O posicionamento da partícipe nos faz identificar o que já mencionamos 

anteriormente em outros momentos nesse estudo, a dificuldade da professora em realizar uma 

ação reflexiva que lhe permita compreender como adequar os pressupostos estudados sobre o 

letramento no contexto da sua sala de aula, ou seja, estabelecer a relação teoria-prática. 

E, nesse processo, é preciso entender que: 

 
 

O papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise e 

investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações dos 

sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em questionamento, uma vez que 

as teorias são explicações sempre provisórias da realidade. (PIMENTA, 2004, p. 

43).  
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Importa perceber que as teorias não estão na contramão do professor, mas como 

subsídio para a práxis pedagógica. 

Concordamos com Frigotto (apud LIMA, 2004) quando nos esclarece que a práxis 

expressa, justamente, a unidade indissolúvel de duas dimensões distintas no processo de 

conhecimento: teoria e ação. A ação teórica sobre a realidade não é reflexão diletante, mas 

reflexão em função da ação. 

É importante que o professor tenha a oportunidade de perceber a relação entre a 

sua formação acadêmica e a sua prática, os descompassos, as imposições, a não-avaliação 

sistemática do seu trabalho. Essa percepção pode levá-lo a efetuar rupturas, assumindo a 

coordenação do processo de ensino-aprendizagem seu e dos alunos, recorrendo ao extraclasse, 

ao não-previsto, como elementos indispensáveis para a construção da sua autonomia e a dos 

alunos. 

Sobre a relação teoria-prática no PROFORMAÇÃO, a professora de Prática de 

ensino, Claudia aponta como limites/possibilidades: 

 

Clientela diversificada com idade entre 20 e 50 anos, com tempo de serviço no 

magistério entre 5 e 30 anos, então há problemas de compreensão conceitual e 

dificuldade de compreender o professor tutor. No entanto, os memoriais deixaram 

claro que elas não eram mais as mesmas professoras. Falaram de sua identidade e 

na defesa dos memoriais mostraram que fizeram reflexão no estágio e que o mesmo 

contribuiu para o ensino aprendizagem de “ser professor”. (Fonte: Entrevista 

Individual). 

 

A fala da professora indica que não podemos desconsiderar a idade da clientela do 

Programa nem do seu tempo de serviço dedicado ao magistério, como fatores que dificultam o 

entendimento dos conceitos vivenciados no curso. Todavia, é importante considerar esse 

tempo de experiência como potencialidade de mobilização de saberes, entre os já vividos 

como educador e os possibilitados pela formação. E isso fica claro quando a colaboradora 

enfatiza que, nos Memoriais de formação, as professoras mostram a contribuição do curso 

para o seu “ser professor”, ou seja, para a sua identidade profissional. 

De acordo com Pimenta (2002, p.19): 

 
 

Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da 

profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das 

tradições. Mas também da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas. Práticas que resistem a inovações porque prenhes de 

saberes válidos às necessidades da realidade. Do confronto entre as teorias e as 

práticas, da análise sistemática das práticas à luz das teorias existentes, da 

construção de novas teorias. Constrói-se, também, pelo significado que cada 

professor, enquanto ator e autor conferem à atividade docente no seu cotidiano a 
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partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, 

de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que 

tem em sua vida o ser professor. Assim como a partir de sua rede de relação com 

outros professores, nas escolas, nos sindicatos e em outros agrupamentos. 

 

Uma citação tão extensa se justifica para enfatizar que a mobilização dos saberes 

da experiência deve ser considerado num curso de formação que pretende mediar a construção 

da identidade dos professores. 

 O dar-se conta do significado e importância da relação teoria-prática, ou seja, 

da contribuição das teorias estudas no curso e o acúmulo de suas experiências – a prática – fez 

com que as colaboradoras passassem a se posicionar de forma condizente com as idéias e 

estudos realizados nas sessões reflexivas. Vejamos o diálogo sobre a relação teoria-prática no 

PROFORMAÇÃO em um de nossos estudos: 

 

 

SEESÃO REFLEXIVA Nº 3  

TÍTULO: Entrevista Coletiva 

IV PARTE: A contribuição da Formação Pedagógica do PROFORMAÇÃO para o 

exercício docente da professora 

Flora – Através do ingresso no PROFORMAÇÃO, me sinto despertada a transformar a 

minha prática, desde então, venho tentando unir o meu saber pedagógico ao que vivencio na 

academia, embora ainda tenha as minhas limitações. 

Neta – Olha, no PROFORMAÇÃO, a teoria anda junto com a prática, pois nós já temos a 

prática, à medida que estudamos as disciplinas realizamos as atividades requeridas no curso, 

tentamos experimentar nas nossas salas de aulas os novos conceitos e as novas atividades de 

aprendizagens sugeridas. 

Iasmim – Quanto a mim, embora a passos lentos, tenho melhorado bastante minha prática 

pedagógica, utilizando métodos interdisciplinares, integrando às teorias vivenciadas na 

minha formação acadêmica com as minha experiências que tenho como professora. 

Ghisleny – Observei nas falas de vocês as palavras “limitações”, “tentamos”, “passos 

lentos”, o que pode representar pra nós como os empecilhos da relação teoria-prática? 

Neta – Na realidade, pelo menos eu, tenho despertado para esses empecilhos, depois dos 

encontros com você Ghisleny, pois antes sentia muito mais dificuldade em relacionar e 

efetivar os conceitos estudados na prática, agora percebo muito mais os empecilhos como 

possibilidade de melhorar e atuar na minha prática. 

Iasmim – Eu também acho que não dá mesmo para aplicar tudo que estudei no curso de 

forma brusca na minha prática. Agora percebo que primeiro preciso refletir as minhas ações, 

a minha realidade, tanto através das teorias como através da minha própria prática. 

Flora – Também penso assim, agora entendo que não posso desprezar o que já sei aquilo que 

já tenho guardado como experiência, mas preciso está refletindo em como a teoria pode me 

ajudar diante das dificuldades. Confesso que antes era antipática às teorias, hoje percebo 
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como elas são importantes. Gostaria que no curso tivesse havido esses encontros reflexivos 

não só no estágio, mas em todas as disciplinas. Eu teria aprendido mais. 

Fonte: Sessão Reflexiva 

Data: 03/06/2009 

 

As falas das colaboradoras nos mostram a perspectiva assumida pelo grupo em 

perceber a importância da articulação teoria-prática, na compreensão de que precisamos de 

teorias para guiar o fazer, não como “camisa de força”, mas como guia na elaboração, 

organização e desenvolvimento do trabalho. Percebemos ainda a percepção das professoras 

sobre o reconhecimento dos saberes da experiência como um dos aspectos indispensáveis para 

a reconstrução de suas práticas aliado aos saberes teóricos de sua formação, constituindo 

assim o seu saber ser professor. 

Entendemos que os saberes desencadeados da prática docente acabam 

estruturando o pensamento pedagógico do professor. Por isso, a prática docente para Tardif 

(2002) não é apenas um objeto de saber das ciências da educação, ela é também uma atividade 

que mobiliza diversos saberes que podem ser chamados pedagógicos. 

Nesse sentido, como não basta o domínio de conteúdos específicos ou 

pedagógicos para alguém se tornar professor, também não é suficiente estar em contato 

apenas com a prática para se garantir uma formação docente de qualidade. 

Assim, a relação entre teoria e prática, para aqueles acadêmicos que possuem 

experiência na docência, manifesta-se no sentido de formação em que a teoria complementa a 

prática e esta pode servir para sua ressignificação, valorizando o conhecimento construído ao 

longo da ação docente. Portanto, essa relação se dá não como limite, mas como “necessidade 

da constante (re)visão das práticas, de tal modo que esse ver novamente permita modificá-la” 

(SACRISTÁN, 2002, p. 115). Entendemos que sem compreender o que se faz, a prática 

pedagógica é mera reprodução de hábitos existentes, ou respostas que os docentes fornecem a 

demandas e ordens externas. 

 

 

 

4.3.3 A importância de um Espaço para a Discussão Coletiva 

 

 

No emaranhado dos limites/possibilidades da formação reflexiva, as 

colaboradoras expressaram a intenção de pautar seu trabalho na formação de valores – 

cooperação, desenvolvimento, responsabilidade, respeito. Aspectos possíveis de serem 
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vivenciados quando se tem espaço de discussão coletiva tanto na formação universitária, 

quanto na escola onde atuam como docente. Este pressuposto nos remete à dimensão moral do 

homem que, como ser social, constitui-se na relação com os outros homens no seu espaço e 

tempo. 

Na fala de Neta, a falta de espaço de discussão coletiva tanto no curso de 

Pedagogia, quanto na instituição onde leciona é um dos grandes fatores que dificultam o 

desenvolvimento reflexivo entre os pares, a mesma enfatiza que: 

 

Em tese, a formação continuada tem a função de proporcionar a atualização com as 

mais recentes pesquisas sobre as didáticas das diversas áreas, além de reflexão 

sobre a prática num espaço coletivo. E isso pode se dar no trabalho pedagógico 

realizado na própria escola, infelizmente isso não acontece. E sinto-me só no 

processo. (Fonte: Entrevista Coletiva) 

  

Esta colaboradora aponta a necessidade da existência de espaço de discussão 

coletiva na sua formação, tanto no espaço acadêmico quanto onde atua. Seu desabafo expressa 

a necessidade que temos do outro no contexto da formação. 

Este desabafo também fica evidente quando Iasmim avaliou os nossos encontros 

reflexivos:  

 
Refletindo sobre o significado que estes encontros tiveram para mim como 

professora, ressalto que os momentos de discussões do nosso grupo de estudos, 

com você e as minhas colegas participantes, me permitiram pensar sobre os 

aspectos relativos à docência e às teorias que orientam a nossa prática. Isso porque, 

sozinha em sala de aula é possível refletir o ensinar e o aprender, mas é uma 

reflexão apenas das urgências de ser professor. Esses momentos coletivos foram 

inesquecíveis para mim, pois não vivencio nem na formação nem onde ensino. 

(Fonte: Sessão reflexiva para avaliação dos encontros) 

  

Sobre este aspecto, Nóvoa (2001) ressalta em seus estudos a importância de 

processos de aperfeiçoamento da prática pedagógica por meio do diálogo e debate entre 

colegas de trabalho, partilhando experiências como forma de combate a reprodução de teorias 

e práticas. Para ele, aprender a ensinar envolve a rejeição a formas de corporativismo e a 

necessidade de afirmação de coletivo profissional: a participação em planos de regulação do 

trabalho escolar, de pesquisa, de avaliação conjunta e de formação contínua, partilhando 

tarefas e responsabilidades, saber trabalhar em grupo, participação em movimentos 

pedagógicos de debate, reflexão e intervenção nos sistemas de ensino; organização de 

momentos interdisciplinares de trabalho por meio de métodos de seminários de observação 

mútua; espaços de prática reflexiva; laboratórios de análise coletiva das práticas; dispositivos 

de supervisão dialógica e articulação entre teoria e prática. Ele reconhece o espaço da 



121 
 

 

incerteza e da instabilidade presentes nas sociedades contemporâneas, asseverando que há 

dilemas, que as respostas do passado já não resolvem e que as respostas do presente ainda não 

existem. Daí a necessidade de um espaço coletivo para essas discussões. 

Para Claudia, o diálogo coletivo no curso de formação não deve acontecer 

somente nas aulas de Prática de Ensino, “é preciso que as atividades vivenciais sejam mais 

dialogadas. Não consigo ver esse trabalho reflexivo só no estágio, mas deve acontecer em 

todas as disciplinas. É pra ser construído gradativamente”, diz a colaboradora, no momento da 

entrevista. 

Concordamos com a professora, pois se faz necessário às instituições educativas, 

escola e universidade, durante o processo formativo, pensarem a si próprias, na sua missão 

social e na sua organização, e se confrontar com o desenrolar da sua atividade em um 

processo heurístico simultaneamente avaliativo e formativo. É preciso perceber que estes 

espaços têm a função de preparar cidadãos, mas não pode ser pensados apenas como tempo de 

preparação para a vida. Esses espaços são a própria vida, locais de vivência da cidadania. E a 

cidadania só se concretiza em ambientes coletivos de discussões e decisões democráticas. 

Possibilitando essas discussões coletivas, já estamos conseguindo fazer com que 

os professores coloquem suas preocupações com mais naturalidade, não as caracterizando 

como erros, mas como angústias, dúvidas que podem e devem ser compartilhadas com o 

grupo, pois o professor não é aquele que sai sabendo tudo dos centros de formação, mas, sim, 

aquele que se constrói cotidianamente, e que não se sustenta mais pelos saberes prontos que 

lhe foram e ainda lhes são repassados. Ele também é reprodutor de saberes e, para que esse 

saber seja valorizado, é preciso que a profissão seja valorizada, que a auto estima do professor 

seja trabalhada, pois o desgaste econômico da profissão gera, também, o desgaste social, 

desfavorecendo a produção desses saberes que implica dedicação e estudos por parte dos 

professores. 

Em uma pesquisa realizada com professores principiantes, Marcelo Garcia (1998) 

identificou que estes são preocupados em melhorar como docentes, mesmo conscientes da 

formação inacabada, as diferenças acontecem em função dos contextos em que atuam, e os 

problemas enfrentados referem-se muito mais aos aspectos didáticos do que organizacional ou 

pessoal. A característica deste período é a insegurança e a falta de confiança em si mesmo. As 

mudanças para professor experiente seguem etapas sucessivas que são marcadas por aspectos 

da experiência e aspectos interativos, entre as características pessoais e as relações com o 

contexto, no que a formação tem contribuição imprescindível. 
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Sobre a falta de discussão coletiva no estágio enfatizado pelas colaboradoras, a 

professora de Prática de Ensino, Claudia expressa: 

 

 

O acompanhamento do estágio realmente ficou a desejar no aspecto coletivo. 

Estudamos sobre a interdisciplinaridade, mas não houve acompanhamento e 

continuidade. Não há uma proposta definida para as dificuldades das turmas. Pelas 

falhas ainda existe insegurança porque somos processo. O que mais dificultou esse 

espaço coletivo foram as visitas terem sido feitas apenas no final do semestre aí já 

não era possível retomar para discutir e refletir. (Fonte: Sessão reflexiva) 

  

Percebemos que a existência de espaço coletivo na formação não aconteceu em 

decorrência de aspectos do próprio espaço acadêmico, como a necessidade de elaboração de 

cronograma de visitas em consonância com o calendário universitário, que possibilitasse, após 

o retorno das escolas campo de estágio, encontro reflexivo e colaborativo entre os pares. 

Os ambientes de reflexão crítica caracterizam-se como espaços de formação e de 

colaboração, para formação de educador crítico, isto é, profissional que se preocupa com as 

implicações éticas e morais de suas ações (LIBERALI, 2004), que não fornece um saber 

pronto e acabado aos professores, mas se propõe a desenvolver processo reflexivo crítico 

baseado no diálogo democrático que crie possibilidades de negociação em que seus 

participantes possam ressignificar e reconstruir as suas ações, a partir de tomada de 

consciência em relação às suas escolhas pedagógicas. 

Não estamos negando a importância do ser que conhece, apenas queremos afirmar 

que sozinhos não somos suficientes para fazer compreender o ser no mundo e do mundo. 

Todo saber há de se buscar na direção da totalidade, para que se aproxime de sua verdade. 

Isso quer dizer que a nossa busca é sempre aquela que quer de maneira ou de outra, dizer ou 

responder o que é o ser humano, o mundo, e o ser humano no mundo. A ciência, por si só, não 

tem como responder ou acenar respostas definitivas nessa direção. 

O fato de não haver espaço para a discussão coletiva nas escolas onde lecionam, 

como enfatizam as colaboradoras, não as impedem que pensem alternativas possíveis que 

atenda a essa dificuldade. Para Iasmim, que atua numa Escola de Educação Infantil, “lá é que 

não existe mesmo este espaço coletivo, nem planejamos no grupo, cada um realiza o seu 

próprio planejamento” (Fonte: Sessão reflexiva). A mesma sugere às outras colaboradoras: 

“Que tal continuarmos com esse grupo de estudo? Momento em que percebemos ainda mais a 

boa aceitação da nossa pesquisa por parte das partícipes, pois ambas concordaram com a 

continuidade do grupo que ficou denominado “Eternos aprendizes da prática docente”. 
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Para Alarcão (2001), a mudança de que a escola precisa é mudança paradigmática. 

Porém, para mudá-la, é preciso mudar o pensamento sobre ela. É preciso refletir sobre a vida 

que lá se vive, em atitude de diálogo com os problemas e as frustrações, os sucessos e os 

fracassos, mas também em diálogo com o pensamento, o pensamento próprio e o dos outros. 

É preciso atentar para o fato de que as pessoas são fundamentais na organização da escola, 

elas precisam protagonizar a ação que nela ocorre. Por outro lado, os professores precisam 

tomar consciência da sua própria profissionalidade e do seu poder e responsabilidade em 

termos individuais e coletivos. 

Entendemos que o fazer cotidiano das escolas oferece a chama para o trabalho 

coletivo. É ele que dá o norte, o alimento, faz surgir as dúvidas, ilumina o antes obscuro. Só 

desbravando matas, buscando fontes de ser e de não ser, podemos encontrar elementos 

norteadores para reflexões, redimensionamento dos saberes experienciais, longe do afã do 

conhecimento teórico, mas com o seu necessário suporte. 

Neste item foi possível identificarmos os limites/possibilidades no percurso 

formativo vivido pelas colaboradoras, de forma que pudemos até pensar como nos versos de 

Adriana Calcanhoto enfatizados na epígrafe inicial, os profissionais da educação “perdem o 

chão”, diante de tantas incertezas que se traduzem de variadas maneiras na vida humana em 

geral e em particular, nas instituições educacionais. Perdem o chão quando não se sabe para 

onde se vai, quando as condições de trabalho estão longe de se aproximarem das propostas 

oficiais. 

A análise realizada neste capítulo evidencia a indiscutível contribuição da 

perspectiva reflexiva no exercício da docência para a valorização da profissão docente, dos 

saberes dos professores, do trabalho coletivo destes, da relação teoria prática na formação e 

das escolas enquanto espaço de formação contínua. Isso porque enfatiza que o professor pode 

produzir conhecimento a partir da prática, desde que na investigação reflita intencionalmente 

sobre ela, problematizando os resultados obtidos com o suporte da teoria. E, portanto, como 

pesquisador de sua própria prática. 
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CAPÍTULO 5: CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Somente quem escuta paciente e criticamente 

o outro, fala com ele, mesmo que, em certas 

condições, precise falar a ele”. 

Paulo Freire. 
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Reportando-nos à epígrafe deste capítulo, o nosso cuidado ativo e metódico nos 

possibilitou ouvir, talvez mais do que falar, mesmo que o nosso silêncio ou nossa indagação 

tenham sido o meio para a construção de novos saberes e conhecimentos dos partícipes com 

que partilhamos a pesquisa. 

No processo deste estudo, encontramos resquícios de calma e luminosidade. São 

experiências ditas e vivenciadas que se entrelaçam na vida e fazem crescer o conhecimento e 

alegria, o prazer e a angustia. Colaboradoras, pessoas que se encontram e se lançam envoltos 

na consciência do inacabado. Na, verdade, o inacabamento do ser ou da sua inconclusão é 

próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. Mas só entre mulheres e homens 

o inacabamento se tornou consciente (FREIRE, 1996). 

Chegado o momento de finalizar esse trabalho, objetivamos chegar a síntese e 

refletir sobre o percurso vivido durante a investigação, ciente da constatação e reflexão sobre 

o objeto de pesquisa e indicações para novas propostas de trabalho envolvendo o estágio 

como momento de contribuição para a formação reflexiva dos professores. 

Numa aproximação de síntese reflexiva, queremos ressaltar pontos fundamentais 

das respostas possíveis às questões que guiaram a nossa pesquisa. Para isso, retornaremos às 

questões impulsionadoras desse estudo, muito embora elas não tenham deixado de estar 

presentes em nenhum momento do percurso: 

 

1. Qual o papel do estágio supervisionado na formação em serviço dos graduandos 

em Pedagogia – PROFORMAÇÃO/CAJIM? 

2. Ocorre um processo de formação reflexiva no curso de Pedagogia – 

PROFORMAÇÃO/CAJIM? 

 

Foi nossa intenção, ao longo de toda investigação, estar respondendo às 

indagações acima, cientes de que fizemos recorte do real e que não é possível, num único 

estudo, darmos conta da complexidade de uma situação, em decorrência do tempo, dos 

recursos e da própria problemática situacional que lida com pessoas que fazem, pensam e 

dizem de diferentes maneiras e estão em constante mutação. 

Por outro lado, também, ocorreram transformações de caráter pessoal. Nossa, 

talvez, arrogante pretensão de ter respostas para tudo foi substituída por visão mais tolerante, 

contextualizada, situada pela perspectiva do outro, pois nos dispusemos a ouvir e interagir, 

seja por meio dos teóricos que lemos, das aulas que observamos ou, principalmente, pelas 
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professoras tão colaborativas com quem interagimos e com as quais compartilhamos o 

excedente de visão que, generosamente, foi-nos propiciada nessa pesquisa. 

Podemos constatar o quanto crescemos com a pesquisa, como conseguimos 

refletir sobre a nossa própria prática a partir da intra e da inter-reflexão como tomada de 

consciência, fundamentada no agir. 

Nosso encantamento pela formação de professores cresceu. O ser professor, que 

nos despertou desde os 16 anos para contribuir com a formação do outro, mantém sua 

importância e relevância, mas o significado da formação desse profissional vem sendo 

ampliada ao longo do tempo, com o objetivo de torná-lo mais competente para analisar as 

questões do seu cotidiano e para sobre elas agirem. Hoje, percebemos, ainda mais, sua 

essencial contribuição para a transformação e emancipação da sociedade. 

Por essas constatações, ressaltamos as palavras de Freire (1996, p. 102) quando 

afirma que “não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não ser neutra, 

minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão. Ruptura. Exige 

de mim que eu escolha entre isso e aquilo”. Apesar de todas as limitações impostas pela 

cultura escolar, pelo gênero da atividade do professor não é possível negar nosso 

compromisso com a mudança, com a ética, com a liberdade de agir e pensar inerentes ao 

papel do professor-intelectual. Precisamos refletir e repensar tudo de forma radical e intervir 

de forma conseqüente. 

Ao analisarmos as práticas de estágio, sob o olhar de quem as vivencia, tanto das 

professoras-alunas como da professora orientadora do estágio, buscamos identificar a 

contribuição do estágio para a formação reflexiva dos graduandos em serviço do 

PROFORMAÇÃO da UERN/CAJIM. 

Nessa perspectiva, convencemo-nos de que nem todos os participantes agiram da 

mesma forma no desenvolvimento e condução da pesquisa, mas, que, de formas diferentes, 

contribuíram para a compreensão, análise e questionamentos de sentidos sobre a contribuição 

do estágio para a formação reflexiva do pedagogo. 

As possibilidades e os limites relativos à formação reflexiva no referido curso, 

puderam ser identificadas pelas falas das colaboradoras, como possibilidade de sua efetivação. 

Para estas, as dificuldades enfrentadas tornam-se fonte de possibilidade e não de empecilho 

para a sua operacionalização em suas práticas pedagógicas. 

Verificamos que as Colaboradoras embora vivenciando formação em serviço, 

tendo a sua própria prática como objeto de investigação e reflexão, no início ainda não 
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compreendiam o que seja “refletir na ação, sobre a ação e sobre a reflexão na ação”, mas 

percebiam a  sua necessidade para mudar o pensamento e a forma de agir. 

Para as colaboradoras, essa discussão – ser professor reflexivo – mesmo a 

formação tendo esse princípio formativo, ainda era pouco conhecida e de caráter inexplorado, 

o que ficou significativo após os nossos encontros reflexivos. 

Percebemos que a formação reflexiva é necessária para a percepção de outro 

modo de ver e agir, em que o sujeito se coloca no lugar do outro para compreender seu ponto 

de vista e que a mesma pôde ser construída na prática, no nosso grupo colaborativo, a partir 

de discussões e (inter)ações dos sujeitos. 

Dessa maneira, argumentamos que a prática produz saberes quando é amparada 

por reflexão que lhe subsidie, ao contrário das práticas reprodutivas. Nesse sentido, é 

importante a atuação coletiva dos professores no espaço da escola e da universidade, como 

oportunidade de evolução do processo reflexivo. 

As Referências sobre formação reflexiva de professores a que tivemos acesso 

fizeram com que continuássemos a concordar com as potencialidades que nos oferece esta 

proposta para que os professores tomem consciência da sua identidade profissional e que a 

mesma possa ser aprofundada por meio do trabalho colaborativo docente. A conceitualização 

do termo Professor reflexivo referido nesse trabalho foi resultado de estudos de autores como: 

Schon (2000) Alarcão (2008), Pimenta (2002), Ibiapina e Araújo (2008), Lima (2004), Tardif 

(2002), Sacristán (1998). 

Os referidos autores nos permitem esboçar que a reflexão é um elemento de 

emancipação humana, que é histórica, localizada e intencional. Trata-se de dar sentido social 

a própria prática, mediando-a com a realidade vivida e analisando-a criticamente. É a 

formação contínua, assumida como atitude de vida e de profissão, como autoformação e 

postura conceitual metodológica, que manifesta a transparência das opções e a consciência 

destas. 

O estudo nos mostrou que é possível a efetivação da formação reflexiva, pois a 

mesma foi vivenciada pelo grupo pesquisado. Constatamos que o Estágio, através das suas 

fases cíclicas (fase diagnóstica, fase dialógica e fase redimensionada), permite ao professor-

aluno ser sujeito de sua prática, desde que este aconteça dentro do processo reflexivo-

colaborativo. É preciso que os professores-tutores viabilizem aos professores-alunos 

momentos de intra e inter-reflexão, pois isso foi vivenciado durante a pesquisa e o curso de 

formação pode ser o lócus para a efetivação desse processo.  
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Assim, a discussão colaborativa pode ser instrumento que, se implementado e 

incentivado, poderá vir a ser alternativa para a consolidação da formação reflexiva. Essa 

situação é referendada pela colaboradora Neta quando afirma que “estudando junto com as 

outras colegas, muito nos estimula a refletir e relacionar a teoria com a prática”. Dessa forma, 

percebemos que a formação colaborativa é essencial para trocas e partilhas, em que não há o 

poder do saber como supremacia dominante, mas o querer e o estímulo em poder contar com 

o outro e aprender junto. 

Nesse sentido, constatamos, pelas falas e vivências das colaboradoras, a ausência 

de discussões coletivas, tanto na formação acadêmica como nas escolas onde atuam como 

docentes, ocasião em que esse espaço coletivo foi reconhecido pelas partícipes nas sessões 

reflexivas. 

Os achados da pesquisa apontaram que o estágio para quem já é docente passa a 

ser investigação da ação docente, buscando (re)significações das práticas, portanto é espaço 

de formação reflexiva.  No entanto, o estágio ainda se apresenta como atividade limitada para 

as teorias estudadas, daí a necessidade de relações dialogais entre teoria e prática desde o 

inicio do curso de formação, sendo necessária a sua ressignificação. 

Para as professoras-alunas, nossas colaboradoras, que já possuíam experiência 

com a docência, a expectativa do estágio, esteve relacionada à capacidade de mudança, de 

superação dos modelos que adotavam em sala de aula antes de iniciar o estágio. A 

confirmação de que poderiam mudar a própria prática conferiu ao estágio significado 

diferente, visto que, em nível teórico, acreditavam que o trabalho realizado até então era 

suficiente e que o estágio não acrescentaria novos saberes sobre a docência. Essa percepção 

deixou de existir por ocasião da prática de estágio e acrescentou possibilidades diferentes das 

já existentes. 

É preciso considerar que as alunas-professoras do PROFORMAÇÃO tiveram 

duplo desafio, pois o estágio apresenta-se como expectativa de fazer melhor aquilo que já se 

faz, daí surge a necessidade de relacionar o que se aprendeu na formação com a prática de 

sala de aula;  responsabilidade de já ser docente, coloca em questionamento a própria 

segurança a respeito do que está realizado. 

Sobre a percepção de como ocorreu a relação entre teoria e prática, as 

colaboradoras identificaram distância entre o conteúdo teoricamente estudado no decorrer do 

curso e a responsabilidade escolar encontrada na prática. Isso sugere também repensar sobre a 

organização curricular dos cursos de formação. Portanto, mesmo vivenciando formação em 

serviço, as professoras-alunas ainda carecem de elementos que lhes possibilitem relacionar 
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teoria e prática, embora compreendam a sua importância. Daí os conflitos entre os saberes 

docentes destas e as ações constitutivas do real, gerando contradições entre o dizer e o fazer 

formativo. 

Assim, sugerimos que o curso proporcione ao acadêmico que já é docente, desde 

o início do curso, momentos de investigação da prática, sustentado por disciplinas de 

fundamentos teóricos, em processo de mediação que se complementaria. Essa investigação da 

realidade escolar desde o início do curso, deveria estimular o acadêmico a pesquisar a  sua 

própria prática, a gestão de uma escola, a organização de uma sala de aula em seus aspectos 

metodológicos avaliativos  e de conteúdos. 

Dessa forma, os conhecimentos teóricos e práticos deixaram de ser vistos 

isoladamente nas disciplinas de fundamentos ou de práticas. Com uma metodologia voltada 

para a pesquisa, todas as disciplinas de cunho teórico poderão ter vínculo mais afetivo com a 

realidade, possibilitando maior compreensão desta. 

A possibilidade de prática de estágio mais integrada às diversas disciplinas, pode 

interferir fortemente no sentido de formação de profissionais intelectuais críticos e reflexivos, 

abrindo leque de oportunidades às acadêmicas, de estar refletindo sobre a atuação prática, 

durante a realização desta. 

A atividade docente não pode ser vista como algo que, por milagre, desabrocha. O 

ser professor envolve aspectos que se diferenciam enquanto organização curricular, saberes 

tácitos e pesquisa sobre a realidade escolar. Uma organização prévia de como intervir 

pedagogicamente é que pode possibilitar às professoras-alunas a realização de estágio mais 

satisfatório, munidas de conhecimentos suficientes para repensar a docência. 

A ação reflexiva sobre o estágio sugere uma parada estratégica de análise e 

reconstrução dos saberes construídos com a docência. Essa ação sobre a prática deve 

acontecer em dois momentos: o primeiro em nível individual e o segundo de forma coletiva, 

envolvendo além das acadêmicas, o corpo docente, realizando um processo de troca de 

experiências. 

O estágio proporciona elo muito próximo entre a professora-aluna, o professor 

orientador e a realidade escolar, colaborando assim, não somente para o aprendizado do 

professor-aluno, mas também para o próprio orientador, que se percebe como agente atuante 

em processo de construção do saber do aluno e do que este irá trabalhar na realidade escolar. 

Para isso, é importante não se manter afastado dessa realidade, conhecê-la e participar 

efetivamente do seu cotidiano. 
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A conclusão do estágio não pode ser considerada como término do processo de 

construção docente. É preciso que o professor continue buscando mediações entre o 

conhecimento construído e as mudanças que ocorrem diariamente. Nessa perspectiva, os 

grupos de estudos colaborativos no coletivo institucional, onde as alunas exercem a sua 

função docente, assume papel relevante na (re)construção dos saberes sobre a docência. 

Outro aspecto confirmado neste trabalho é o que os teóricos pontuam com tanta 

veemência: que a teoria e a prática não se separam, complementam-se, formam elo tão 

próximo que é difícil saber, no momento do estágio, o que é a teoria e o que é a prática e que, 

no entanto, as alunas carecem desse entendimento. 

O professor começa a construir a sua identidade profissional antes de freqüentar 

determinado curso de formação de professores. Ele já traz consigo uma história de vida e de 

vida escolar, impregnada de modelos teóricos, metodológicos e técnicos assimilados dos 

primeiros professores que o ensinaram e que permanece retido em sua memória reproduzindo 

aspectos positivos e negativos. 

A construção histórica do professor passa, no entanto, pela reestruturação da 

vivência em um curso superior e pela reflexão que faz dos modelos anteriormente vividos, 

sejam tradicionais ou não, mas que estiveram presentes durante sua formação escolar, 

interferindo diretamente nos valores e representações pessoais de cada indivíduo. O ser 

professor envolve também, portanto, o confronto entre as teorias estudadas e a vivência 

construída ao longo da história. 

O desconhecimento das colaboradoras dos pressupostos teórico-metodológicos do 

PPP do PROFORMAÇÃO levou-as a questionar o aproveitamento da formação. As mesmas 

enfatizaram que, embora durante o curso as discussões girassem em torno da democratização 

do ensino e do aluno como sujeito, na verdade, só tiveram acesso ao documento por ocasião 

desta pesquisa. Assim, apesar das concepções teóricas crítico-reflexivas estarem expressas no 

documento, observamos que, usualmente, não há apropriação dos seus conceitos para que se 

possa utilizá-los, efetivamente, no cotidiano do curso, o que aumenta a distância entre teoria  

e prática. 

A metodologia colaborativa que norteou este trabalho proporcionou ao grupo a 

oportunidade de desenvolver diversas formas de trabalhar as questões sobre a formação inicial 

e continuada e, ainda, sobre as aprendizagens das crianças, uma vez que tudo era discutido no 

grupo: atividades, particularidades das crianças no processo de aquisição de leitura e escrita, 

as leituras que fundamentaram teoricamente a nossa prática, entre outras coisas. 
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Dentro dos procedimentos utilizados na pesquisa colaborativa, um, em especial, é 

necessário destacar neste momento de conclusão: a vídeoformação. Ao se verem frente a 

frente com a sua própria prática, possibilitamos às partícipes analisar o que foi vivenciado por 

cada uma, como situações transformadoras das práticas individuais e coletivas. Por meio do 

vídeo foi permitido o distanciamento e a organização do pensamento, que pode servir como 

contexto para o desenvolvimento da reflexão crítica. Tudo isso que foi estudado, refletido, 

metodologia e procedimentos utilizados, corroboraram para mostrar a importância da 

formação reflexiva para a identidade do profissional docente. 

Percebemos que, mediante pesquisa colaborativa em que a reflexão, a troca de 

experiência entre os profissionais envolvidos, comunicação intrapessoal e interpessoal, todos 

esses elementos, contribuem de forma significativa para o processo de mudança na formação 

do educador. 

As colaboradoras convocamos à reflexão crítica que possibilite pensar estratégias, 

tendo em vista a construção de educação de qualidade, que respeite os saberes dos professores 

e sua prática pedagógica, que considere o espaço institucional como formador e construtor de 

conhecimentos, que veja a formação como compromisso de todos em busca de caminhos que 

levem ao saber e ao saber fazer em consciência e determinação, a partir das possibilidades e 

dificuldades vividas no cotidiano. 

As discussões apontadas nesta Dissertação tiveram como intenção refletir sobre o 

estágio como campo de conhecimento, investigação e espaço de formação reflexiva. Os 

saberes apontados aqui são pertencentes a grupo específico de professoras-alunas de um curso 

de formação docente, contudo, podem servir de referência e reflexão a outros cursos 

formativos, desde que se façam as necessárias contextualizações. 

Esta é a nossa conclusão ao término desse trabalho. No entanto, não é conclusão 

solitária. Tratamos de uma posição construída depois de diálogos estabelecidos com teóricos, 

de compartilhar momentos inesquecíveis com as professoras colaboradoras, de nos sentirmos 

modificadas pelo que vivenciamos durante a pesquisa. Após, principalmente, da tomada de 

consciência do quanto nos constituímos pelo ato generoso do outro, de todos aqueles que nos 

acompanham na construção de sentidos para nosso agir e, portanto, na conscientização sobre a 

responsabilidade do professor ao compartilhar os significados das suas práticas. 

Neste momento, congratulamo-nos com o que nos dizem as colaboradoras sobre 

os Encontros reflexivos: 
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Os encontros contribuíram bastante, eu não sabia o que era ser professor reflexivo. 

Agora depois da aula, chego em casa e fico pensando no que poderia ter sido 

melhor. Mas é uma reflexão com possibilidade de mudança. Antes dos encontros 

apenas constatava os problemas, agora me sinto chamada a mudar, a ser reflexiva, é 

uma necessidade. Seria muito bom formarmos um grupo de estudo na escola, seria 

muito bom que você continuasse com a gente. (Iasmim) 

 

Me ajudou bastante, me soltei. Não vou negar, no início senti medo, mas agora me 

sinto à vontade pra procurar o outro, acho que você percebeu como até minha 

prática mudou, amei me ver na filmagem. Hoje percebo que sozinha não 

alcançamos mudanças, é com o outro que até desabafamos nossos medos, nossas 

angústias. Gostaria que esse grupo de estudo não acabasse, já estou com saudades. 

(Flora) 

 

Esse momento pra mim foi de suma importância, sentimos medo e insegurança, 

mas a gente foi vendo a importância desses momentos, contribuindo e trocando. 

Hoje me sinto uma professora reflexiva. Seria ótimo que você pudesse acompanhar 

o redimensionamento da minha prática. Os encontros nos mostraram o que deveria 

ter acontecido no estágio. Foi muito relevante para a minha formação, dar forma, 

dar sentido ao fazer pedagógico refletir a prática, é um novo olhar. Cada vez que a 

gente senta,  ajuda-nos a romper com as necessidades de sala de aula. A forma 

como você conduziu os encontros trouxe mais sentido ao meu fazer pedagógico. 

Quero continuar estudando sobre a formação reflexiva. Os encontros me ajudaram a 

ingressar na especialização. (Neta) 

 

As colaboradoras se envolveram, e isso fazia parte do percurso da pesquisa, como 

podíamos prever, ao final dos encontros, teríamos novo grupo, com metas e desejos e também 

com realizações. Todas as colaboradoras já concluíram a graduação em Pedagogia e Neta já 

está cursando pós-graduação em nível de especialização em Educação Infantil. 

O que registramos acima apresenta o processo vivenciado, tanto pelas 

colaboradoras, quanto por nós enquanto colaboradora/pesquisadora, que tivemos o privilégio 

de viver o que expressa Paulo Freire (2000, p. 25): “quem forma se forma e re-forma ao 

formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado”. 

Ao encerrarmos a escrita dessa dissertação, damos continuidade às nossas ações 

como professora do Estágio Supervisionado no CAJIM, hoje, com novos alunos, os 

momentos de estudo e reflexão sobre nosso saber-fazer enquanto profissionais reflexivos. 

E, como dedicamos esse trabalho às professoras, utilizamo-nos das palavras de 

Pimenta (2004, p. 13), ao enfatizar que o professor não é executor e de que sua formação 

ultrapassa os limites da titulação. 

 
O homem precisa reaprender a pensar. Entretanto, o simples exercício da reflexão 

não é garantia de salvação dos cursos de formação de professores, pois a reflexão 

não é um processo mecânico. Deve ser compreendida numa perspectiva histórica e 

coletiva, que se realiza a partir da análise e da explicitação dos interesses e valores 

que possam auxiliar ao professor na formação da identidade profissional, portanto 

em processo permanente, voltado para as questões do cotidiano, por meio de sua 

análise e implicações sociais, econômicas, culturais e ideológicas. 
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Assim, encerramos este trabalho com a mesma certeza apontada por Freire (1997, 

p.153): “Me sinto seguro porque não há razão para me envergonhar por desconhecer algo”. 
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APÊNDICE 01 

ROTEIRO DE CARACTERIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PRÁTICA DE ENSINO DAS 

PROFESSORAS-ALUNAS DO MUNÍCIPIO DE UMARIZAL/RN QUE CURSAM 

LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / PROFORMAÇÃO. 
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APÊNDICE 02 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PROFESSORES DO MUNÍCIPIO DE UMARIZAL/RN QUE 

CURSAM LICENCIATURA EM PEDAGOGIA / PROFORMAÇÃO 
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APÊNDICE 03 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS AS PROFESSORAS COLABORADORAS 

 

APÊNDICE 03 

ROTEIRO DE ENTREVISTA AS PROFESSORAS COLABORADORAS 

 A Contribuição do Estágio Supervisionado para a Formação Reflexiva do 
Pedagogo 

 

Entrevista realizada com  

Entrevista realizada em   

Local da realização  

Recursos de realização  

 
 1ª parte – LEGITIMAÇÃO DA ENTREVISTA 

Agradecer a disponibilidade; Garantir confidencialidade dos dados; Esclarecer sobre o 
problema e os objetivos da entrevista. 
 

 2ª parte – HISTÓRIA PROFISSIONAL  

 

Objetivo: Obter dados sobre a escolha profissional das professoras e de suas experiências 
como docente. 

 
1. O que levou você a escolher a profissão docente? 
2. Quais as razões da escolha pela sua profissão? 
3. Pode falar um pouco sobre as experiências como docente? 

 
 3ª parte – CONCEPÇÃO DE ENSINO – APRENDIZAGEM  

 
Objetivo: Perceber a concepção de ensino-aprendizagem da professora. 

 
1. Para você como deve acontecer o ensino-aprendizagem nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental? 
2. O que você entende por Educação? 
3. Como você desenvolve a sua prática pedagógica? 
4. Para você que aspectos definem que ocorreu a aprendizagem dos alunos? 

 
 4ª parte – FORMAÇÃO PEDAGÓGICA - PROFORMAÇÃO 

 

Objetivo: Identificar a contribuição da formação pedagógica do PROFORMAÇÃO para o 
exercício docente da professora. 

 
1. Pode falar da sua atuação como professora antes e após o ingresso no 

PROFORMAÇÃO? 
2. Você utiliza as teorias estudadas na formação no seu fazer pedagógico? Como? 
3. Como acontece a parceria entre a escola onde leciona e a UERN? 
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 5ª parte – FORMAÇÃO REFLEXIVA E ESTÁGIO SUPERVISIONADO  

 

Objetivo: Identificar se na  percepção das professoras ocorre um processo de formação 
reflexiva durante o estágio supervisionado do PROFORMAÇÃO. 

 
1. O que você entende por Formação Reflexiva? 
2. Como acontece o Estágio e a Prática de Ensino no PROFORMAÇÃO? 
3. Para você, qual o papel do estágio na Formação de professores que já exerce o 

magistério? 
4. Como se dá o processo de Formação Reflexiva no PROFORMAÇÃO? 

 
  

 6ª parte – DIFICULDADES E POSSIBILIDADES 

 

Objetivo: Perceber as dificuldades e possibilidades da Formação e da Prática Pedagógica da 
Professora. 

 
1. Quais as possibilidades e dificuldades da aplicabilidade dos conceitos e teorias 

estudadas no curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO? 
2. Na sua opinião há limitação na instituição onde leciona para aplicabilidade desses 

conceitos? 
3. Quais as lacunas deixadas pelo curso de formação? 

 
 
OUTRAS CONSIDERAÇÕES 
AGRADECIMENTOS 
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APÊNDICE 04   

ESTUDOS REFLEXIVOS 

  

ESTUDOS REFLEXIVO I 

DATA: 24/11/2008 

. Apresentação do projeto de pesquisa/Adesão das colaboradoras 

. Recebimento das cartas de Autorização das Escolas e dos Pais dos  das colaboradoras 

. Estudo do texto a Pesquisa Colaborativa na Perspectiva Sócio-Histórica 

. Discussão/Esclarecimento sobre a metodologia Colaborativa 

. Agenda da próxima sessão 

 

 
SÍNTESE DAS REFLEXÕES 

 

POSICIONAMENTO DAS COLABORADORAS 

 

 
PESQUISA COLABORATIVA 

(Iasmim) Vai nos ajudar – Você colaborar com agente. 

 (Flora) Vamos colaborar com a pesquisadora e a 
pesquisadora irá colaborar conosco. 

 (Neta) É importante esse trabalho de troca. É espírito 
colaborativo. Troca de conhecimento. Todo trabalho coletivo 
produz frutos. Não acontece no PROFORMAÇAÕ 
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SESSÃO REFLEXIVA II 

. Estudo  reflexivo do texto: (Re) Visitando os conceitos de reflexão (IBIAPINA:2008) 

. Reflexão das Aulas observadas 

TEMA DA AULA DA PROFª COLABORADORA FLORA: O BAIRRO – 2º ANO DO ENS. FUNDAMENTAL 

 

 

 
AÇÕES 

 

               PROFESSORA FLORA  

  

DESCREVENDO A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA NO CONTEXTO 
DA AULA 

O objetivo da aula foi levar o 
aluno a reconhecer na 
paisagem local e no lugar em 
que se encontram inseridos, 
as diferentes manifestações 
da natureza e a apropriação e 
transformação dela pela ação 
de sua coletividade, de seu 
grupo social. 

Falei sobre o Bairro, depois 
pedi para fazer recortes em 
revistas sobre o que existe no 
bairro deles, fiz vários 
questionamentos sobre o 
bairro deles,depois traçar a 
planta do bairro para 
identificar as ruas e depois 
farei uma aula passeio no 
bairro. 

INFORMANDO SOBRE O SEU 
ENVOLVIMENTO NA 
SITUAÇÃO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM 

Os objetivos foram mais ou 
menos alcançados. Acho que 
os alunos poderiam ter 
participado mais. Eu mesma 
deveria ter mim soltado mais. 

Meus alunos tem muita 
dificuldade, o conhecimento 
deles é lento...  

CONFRONTANDO AS OPÇÕES 
TEÓRICAS 

 Sinto dificuldade, não 
consigo aplicar as teorias 

Os encontros do estágio 
foram limitados. Pouco se 
discutiu esses dilemas no 
coletivo. 
 

RECONSTRUINDO Preciso elaborar um Plano de 
ação, sou insegurança. 
Preciso colocar de um lado as 
dificuldades, refletir e  buscar 
caminhos . 

A colaboradora Neta 
colaborou com Flora dizendo 
que primeiro ela poderia ter 
elaborado e realizado a aula 
de campo pra poder depois 
construir o cartaz junto com 
os alunos 
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SESSÃO REFLEXIVA II 

. Estudo reflexivo do texto: (Re) Visitando os conceitos de reflexão (IBIAPINA:2008) 

. Reflexão das Aulas observadas 

TEMA DA AULA DA PROFª COLABORADORA NETA: O BAIRRO – O USO DO POEMA EM SALA DE 

AULA – 5º ano 

 

 

 
AÇÕES 

 

               PROFESSORA NETA  

  

DESCREVENDO A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA NO CONTEXTO 
DA AULA 

A aula partiu da minha 
preocupação com o processo 
de alfabetização dos alunos. 
Senti a necessidade de 
trabalhar textos que façam 
sentido para os alunos, já que 
estão no 5º ano e não sabem 
ler. Então o poema “A casa” 
trouxe a discussão sobre 
espaço e convivência 

Meu intuito é fazer com que 
os alunos tenham um outro 
olhar sobre a leitura. Assim 
eu pude articular o texto com 
a vida e me surpreendi.  

INFORMANDO SOBRE O 
SEU ENVOLVIMENTO NA 
SITUAÇÃO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM 
 

Senti dificuldade em atingir 
os objetivos. Me questiono -
Será que poderia ter ido 
além? 

Incorporei o conceito de 
interdisciplinaridade para 
essa aula mas sinto 
dificuldade em aplicar. 

CONFRONTANDO AS OPÇÕES 
TEÓRICAS 

Houve contribuição da 
formação sim, sobre o 
conceito de 
interdisciplinaridade. 

Dificuldade em relacionar 
teoria e prática. 
O curso contribuiu com 
relação ao Planejamento. 

RECONSTRUINDO Vejo necessidade de 
mudanças. A aula ficou 
limitada, poderia ter 
explorado os conteúdos de 
Arte. Poderia ter trabalhado 
a dimensão social, falando da 
moradia. 

Senti dificuldade para 
interdisciplinarizar, preciso 
estudar mais sobre. 
Dificuldades na relação 
teoria-prática. 
Que coisa boa essa sua 
pesquisa... 
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SESSÃO REFLEXIVA II 

. Estudo reflexivo do texto: (Re) Visitando os conceitos de reflexão (IBIAPINA:2008) 

. Reflexão das Aulas observadas 

TEMA DA AULA DA PROFª COLABORADORA IASMIM: CONHECENDO OS ARREDORES DA ESCOLA – II 

PERÍODO DA EDUCAÇAÕ INFANTIL 

 
AÇÕES  

 

     PROFESSORA IASMIM            

  

DESCREVENDO A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA NO CONTEXTO 
DA AULA 

Senti a necessidade pelo 
tema porque os alunos 
queriam conhecer os 
arredores da escola.O 
objetivo foi identificar os 
arredores da escola, 
passando a conhecer e 
comparar as semelhanças e 
diferenças, fazendo relações 
entre as mesmas, através de 
observação. 

Foram feitos 
questionamentos e eu fui 
fazendo anotações, 
quando voltamos da aula 
de campo fiz vários 
questionamentos sobre o 
que eles viram e pedi para 
eles desenhar o que 
viram... 

INFORMANDO SOBRE O SEU 
ENVOLVIMENTO NA 
SITUAÇÃO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM 

Eu acho que os objetivos 

foram alcançados sim, pois 

não houve dificuldade. 

Avaliei através da informação 

e registro. 

Trabalhei as plantas além do 
conceito mostrava o objeto 
no percurso. Houve a 
contribuição dos conceitos 
de lugar e  espaço estudados 
nas aulas de Ensino de 
Geografia no 
PROFORMAÇÃO.  

CONFRONTANDO AS OPÇÕES 
TEÓRICAS 

O curso e o estágio 
contribuíram para  a minha 
prática, mas ainda apresenta 
lacunas, ainda não 
compreendo a teoria que 
fundamenta a minha prática. 

 

RECONSTRUINDO Eu poderia ter explorado 
mais, ter buscado os 
conhecimentos prévios dos 
alunos 

Poderia ter deixado claro a 
forma de avaliar , preciso 
refletir e buscar novas 
estratégias 

 

SOBRE O TEXTO ESTUDADO SOBRE REFLEXÃO  AS COLABORADORAS SE COLOCARAM... 

Realmente não sabíamos o que era reflexão nem com refletir... Agora sim... Pois o curso apresenta 

lacunas, não compreendemos qual teoria fundamenta minha prática. (Neta) 

Reflexão é levar a pensar para mudar o pensamento e a forma de agir. (Iasmim). Concordo. (Flora) 
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SESSÃO REFLEXIVA III 

27/04/2009 

Entrevistas com as professoras 

FORMAÇÃO PEDAGÓGICA - PROFORMAÇÃO 

Objetivo: Identificar a contribuição da formação pedagógica do PROFORMAÇÃO para o exercício 

docente das professoras.  

 
QUESTÕES 

 

               PROFESSORAS  

IASMIM          FLORA                   NETA 

1- Pode falar da sua 
atuação como professora 
antes e após o ingresso no 
PROFORMAÇÃO? 

Antes, quando não tinha 
nenhum conhecimento 
teórico, trabalhava com meus 
alunos a metodologia 
tradicional, isto é, levava 
tudo pronto para os alunos, 
de forma mecanizada, os 
alunos não tinham o direito 
de se expressar ou de 
construir seu próprio 
conhecimento. Hoje após o 
ingresso no PROFORMAÇÃO, 
comecei a refletir sobre a 
diferença entre aquilo que eu 
ensinava e o que aprendi 
com os grandes teóricos e 
filósofos e nas discussões 
feitas em sala de aula, então 
comecei a levar em conta o 
potencial dos alunos e os 
conhecimentos que eles já 
trazem do seu cotidiano 
como “conhecimentos 
prévios” como fator 
preponderante da 
aprendizagem.   

Sim. Antes a minha atuação em sala de aula 
era um tanto em sentido. Os conteúdos 
eram retirados dos livros didáticos e 
repassados aleiatoriamente aos alunos. 
Não passavam de meias informações sem 
qualquer objetivo. Hoje após o ingresso no 
PROFORMAÇÃO sinto que o curso veio 
redimensionar a minha prática 
pedagógica,abrindo novos caminhos para 
novas metodologias, mostrando com 
trabalhar a interdisciplinaridade de 
maneira contextualizada. (Neta) 
 
Minha atuação como professora se deu 
logo no início do curso mas ao ingressar no 
curso de pedagogia percebi que precisava 
aperfeiçoar mais minha prática pedagógica. 
(Flora)  

2-Você utiliza as teorias 
estudadas na formação no 
seu fazer pedagógico? 
Como? 

Sim. Utilizo as teorias 
estudadas no curso de 
PROFORMAÇÂO, trabalhando 
através da 
interdisciplinaridade de 
forma constante 

As vezes. Pois ainda me vejo com 
dificuldades e muitas vezes insegura. 
(Flora) 
 
Sim. No Curso a teoria anda junto com a 
prática, a medida que estudamos as 
disciplinas realizamos e experimentamos 
em sala de aula os novos conceitos e as 
novas atividades de aprendizagem 
sugeridas. Diante dos desafios. Ex. Minha 
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turma indisciplinada, mim propicia 
Reflexão. (Neta) 
 

3-  Como acontece a 
parceria entre a escola 
onde leciona e a UERN?  
 

Se dá de forma que, os 
conhecimentos adquiridos 
no curso, são de 
fundamental importância 
para o desenvolvimento do 
ensino da Escola.  

Segundo a coordenação essa parceria 
não acontece pois a escola vem saber 
de algo através de terceiros. (Flora) 
 
Considero flexível quanto as 
necessidades do curso ao estágio e 
também as visitas do professor da 
prática de ensino. (Neta) 
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FORMAÇÃO REFLEXIVA E ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Objetivo: Identificar se na percepção das professoras ocorre um processo de formação reflexiva 

durante o estágio supervisionado do PROFORMAÇÃO 

 

 
QUESTÕES 

 

               PROFESSORAS  

IASMIM            FLORA                          NETA 

1- O que você entende por 
Formação Reflexiva? 

Entendo que seja o processo 
de formação do professor, é 
a reflexão sobre as 
características e processos de 
sua ação. Nesse sentido, o 
professor descobre  e amplia 
o conhecimento subjacente a 
sua ação prática. 

Toda profissão exige dedicação, percebi 
desde o início de minha carreira 
profissional que precisava me dedicar 
estudando ainda mais e procurando 
inovar minha prática.  (Flora) 
 
A formação continuada não pode ser 
concebida como meio de acumulação (de 
cursos, palestras, seminários de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim 
através de um trabalho de reflexão crítica 
sobre as práticas e de reconstrução 
permanente de uma identidade pessoal e 
profissional, em interação mútua. (Neta) 

2- Como acontece o 
Estágio Supervisionado no 
PROFORMAÇÃO? 
 

O Estágio acontece de forma 
gratificante, onde é possível 
constatar durante o mesmo 
que, os ensinos orientados 
durante o curso refletiu na 
realidade vivenciada do 
aluno-professor.  

Se dá através de Observações e diálogo 
com a professora de Prática. (Flora) 
 
Temos as visitas na sala de aula do nosso 
professor de Prática de ensino e num 
outro momento sentamos com o 
professor para que sejam vistos alguns 
pontos da aula e do conteúdo trabalhado, 
como: teorias e metodologias utilizadas; 
partindo daí para o momento reflexivo, 
fazendo com que o aluno/professor 
reveja o seu fazer pedagógico, o 
redimensionar da prática. (Neta) 

3- Para você, qual o papel do 
estágio na formação de 
professores que já exerce o 
magistério? 

Muito importante. Pois a 
cada dia adquirimos novos 
conhecimentos e que os 
mesmos tem que ser 
vivenciados em nossa sala de 
aula. Melhorando a cada dia  
a nossa prática.. 

Além de uma burocracia é uma forma de 
rever a experiência e a prática do 
professor. (Flora) 
 
É de suma importância pois com o auxílio 
do suporte teórico que adquirimos no 
curso é dada a oportunidade de refletir 
acerca da prática de sala de aula, visando 
assim o aperfeiçoamento profissional. 
(Neta) 

4- Como se dá o processo de 
Formação Reflexiva no 
PROFORMAÇÃO? 

Se dá de forma eficaz, 
procurando se auto-avaliar 
em relação à prática 

Através de muitos estudos, troca de 
experiências, conhecimentos de novos 
teóricos e tendências pedagógicas. (Flora) 
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educativa, verificando se 
realmente está coerente, 
como também 
proporcionando a 
criatividade, onde o aluno-
professor passa a ser agente 
ativo e reflexivo. 

 
Se dá após as visitas do professor de 
Prática a sala de aula do aluno/professor, 
com o uso de uma metodologia centrada 
na reflexão sobre a prática e na aquisição 
de conhecimentos que contribuam para 
imprimir mais qualidade à atuação do 
professor. (Neta) 

 



153 
 

 

DIFICULDADES E POSSIBILIDADE DA FORMAÇÃO. 

Objetivo: Perceber as dificuldades possibilidades da formação e da prática Pedagógica das 

professoras. 

 

 
QUESTÕES 

 

               PROFESSORAS  

IASMIM       FLORA                         NETA 

1-Quais as possibilidades e 
dificuldades da 
aplicabilidade dos 
conceitos e teorias 
estudadas no curso de 
pedagogia-
PROFORMAÇÃO?   

 

A proposta pedagógica do 
Curso de pedagogia 
apresenta como referencial 
básico a indissociabilidade 
entre teoria e prática, 
valorizando a ação docente 
do professor-aluno, onde a 
nossa sala de aula será 
objeto de constante 
acompanhamento, discussão 
e análise. 

São várias possibilidades e as 
dificuldades é que as teorias é diferente 
da prática de acordo com o nível de 
aprendizagem não é compatível com a 
série que as crianças são inseridas. 
(Flora) 
 
Apesar do Programa acampar um 
processo de formação em serviço, ou 
seja, é trabalhado com aquele 
profissional que tem experiência, pois 
está em sala de aula. O que pude 
observar é que as disciplinas 
específicas, as didáticas, deixam ainda 
lacunas que precisam ser preenchidas, 
pois ainda me sinto despreparada para 
planejar, ensinar e avaliar. Analisando 
vejo que está terminando o curso de 
Pedagogia não me garante que serei 
uma boa professora. (Neta) 

2- Na sua opinião há 
limitações na instituição 
onde leciona para  a 
aplicabilidade desses 
conceitos? 

Não. Pois o mesmo é bem 

aceitável. 

Encontro dificuldades em aplicar devido ao 
nível da turma. (Flora) 
 
Sim, pois em tese, a formação continuada 
tem  a função de proporcionar a 
atualização com as mais recentes pesquisas 
sobre as didáticas das diversas áreas, além 
de reflexão sobre a prática. E isso pode se 
dar no trabalho pedagógico realizado na 
própria escola, infelizmente isso não 
acontece. E muitas vezes sinto-me só no 
percurso do processo. (Neta) 

3- Quais as lacunas 
deixadas pelo curso de 
formação? 

Os Kits das disciplinas muito 
bons, mas muitas vezes não 
eram repassadas de maneira 
satisfatória, que pudessem 
ajudar o aluno-professor a 
desenvolver as atividades 
como docente.  

Ficaram várias lacunas, muitas vezes não 
era o que agente esperava do professor. 
(Flora) 
 
Sou consciente que ainda tenho dificuldade 
em fazer a articulação de saberes. As 
especificidades da prática nas diferentes 
modalidades ainda são insuficientes e na 
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minha concepção vejo que as 
universidades precisam se deter nos 
ensinos das didáticas trabalhando “o que” 
“como” e “para que”? ensinar, ou seja se 
conscientizar  do seu papel para que a 
educação avance. (Neta) 
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SESSÃO REFLEXIVA IV 

ANÁLISE DA FILMAGEM 

TEMA DA AULA FILMADA:  Espaço e Forma na Educação Infantil 

PROFESSORA COLABORADORA: Iasmim 

 

 
AÇÕES 

 

PROFESSORA    IASMIM  

  

DESCREVENDO A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA NO 
CONTEXTO DA AULA 
 

A aula surgiu da necessidade 
de trabalhar o tema, vendo o 
vídeo percebi que poderia ter 
feito mais. O  objetivo foi 
levar o aluno a perceber as 
formas dos objetos, fazendo 
com que eles identifiquem os 
diferentes tipos de contorno 
e suas cores. 

Foi boa  a experiência de me 
ver dando aula, poderia ter 
aprofundado mais. 

INFORMANDO SOBRE O 
ENVOLVIMENTO NA 
SITUAÇAÕ DE ENSINO-
APRENDIZAGEM 

Considero que envolvi os 
alunos, pois parti e sente, de 
acordo com o que eles 
conhecem. 

Ouve relação teoria-prática. 

CONFRONTANDO AS OPÇÕES 
TEÓRICAS 

 Houve a contribuição da 
Prática de Ensino, quando 
aprendi a fazer uma 
Oficina interdisciplinar. A 
profª da Prática 
acompanhou a montagem 
mas não fez a visita da 
aplicabilidade 

 
Percebi que o aluno interage 
nesse tipo de atividade- 
Oficina. 

RECONSTRUINDO De veria ter levado caixas de 
papelão e objetos roliços pra 
fazer outras relações. Deveria 
ter instigado mais os alunos. 

Poderia ter explorado mais o 
corpo da criança. Poderia ter 
deixado o aluno construir 
mais. Sinto que faltou 
contato com a leitura e  
escrita. 
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TEMA DA AULA FILMADA:  Conhecendo o nosso corpo 

PROFESSORA COLABORADORA: Flora 

 

 
AÇÕES 

 

               PROFESSORA FLORA  

  

DESCREVENDO A AÇÃO 
PEDAGÓGICA NO 
CONTEXTO DA AULA 
 

O objetivo da aula foi propor 
as crianças que explorem e 
conheçam seu próprio corpo 
de modo que eles 
identifiquem e valorizem 
alguns hábitos importantes 
para uma vida saudável. 

Achei o tema interessante, 
mas poderia ter instigado 
mais os alunos. 

INFORMANDO SOBRE O SEU 
ENVOLVIMENTO NA 
SITUAÇÃO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM 

Acho que os objetivos não 
foram atingidos, poderia ter 
falado mais sobre os hábitos 
para uma vida saudável. 

 

CONFRONTANDO AS OPÇÕES 
TEÓRICAS 

Houve contribuição da 
Disciplina Ensino de Ciências. 

 

RECONSTRUINDO Partir dos erros. Ver também 
que erra como os alunos, 
Voltar atrás e refazer o 
caminho 
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TEMA DA AULA FIMADA: A leitura em sala de aula 

PROFESSORA COLABORADORA: Neta 

 

 
AÇÕES 

 

               PROFESSORA NETA  

  

DESCREVENDO A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA NO CONTEXTO 
DA AULA 

O objetivo da aula foi 
trabalhar com as estratégias 
de leitura, no sentido de que 
as crianças tomem 
consciência de que o 
processo de ler prevê 
antecipação e verificação de 
aspectos do texto que se lê. 

A turma participou da aula. 
A minha preocupação é 
com os alunos que não ler. 
Não se  estou no caminho 
certo. Vi que não propiciei 
a interação com o 
texto.Percebi que apenas 2 
ou 3 alunos interagiram. 
Percebi a importância do 
aluno estar com o texto 
nas mãos. 

INFORMANDO SOBRE O SEU 
ENVOLVIMENTO NA 
SITUAÇÃO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM. 

Os objetivos foram atingidos 

na oportunidade das falas na 

visão do todo. Pela estratégia 

do diálogo 

 Vendo o vídeo fico pensando 
se o que estou fazendo é 
realmente certo. 

CONFRONTANDO AS 
OPÇÕES TEÓRCAS 
 

Os conteúdos da formação 
lnicial contribuíram através 
das disciplinas de 
fundamentação que me 
trouxeram um novo olhar. 

Antes do curso eu não me 
preocupava com os meus 
alunos. Agora sim. 

RECONSTRUINDO Trabalhar a 
lnterdisciplinaridade; os 
conhecimentos prévios; 
Valores. 

Minha intenção é de formar 
um aluno crítico. 

 

QUESTONAMENTOS: 

1) As professoras tem refletido as suas práticas 

(IASMIM) Sim, no momento em que planejo reflito a metodologia e o que há possiblidade de 

mudança. 

(NETA)Com certeza. Até demais estou sempre fazendo uma avaliação do meu trabalho,como ficou, 

fazer com que o aluno possa interagir. 

(FLORA) Sim, estou mim soltando, buscando o outro. 



158 
 

 

 

 

SESSÃO REFLEXIVA V 

ESTUDO DO CAPÍTULO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO DO PROFORMAÇÃO QUE TRATA DO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

Objetivo:  Refletir sobre a proposta de Estágio Supervisionado apresentada no PPP 

 
EIXOS DO ESTÁGIO 

PROPOSTOS NO PPP 
 

               ANÁLISE E RFLEXÃO       DAS           COLABORADORAS 

IASMIM FLORA  E  NETA 

FASE DIAGNÓSTICA: 
Apresenta três momentos 
no processo se 
investigação e de 
apropriação do ambiente: 
o Olhar, o Ouvir e o 
escrever. 

Serviu. Pois foi a partir daí 
que aprendi a fazer o 
diagnóstico inicial e final da 
minha turma. E agora a 
supervisora faz 
questionamentos sobre 
avanços  e dificuldades. 

Até hoje me baseio nessa fase para 
fazer o meu diagnóstico da minha turma 
no inicio do ano. (Flora) 
 
A professora de Prática apresentou a 
fase, ela pediu o diagnóstico e fizemos. 
A profª cobrou... queria saber quantos 
alunos tinham, as dificuldades, etc. 
Houve respeito, pois se estávamos 
fazendo um diagnóstico , ela a 
professora de Prática também estava 
fazendo. 

FASE DIALÓGICA: Diz 
respeito ao momento de 
troca de experiências e 
vivências singulares do 
aluno-professor com o seu 
grupo de colegas que 
também estão em 
processo de formação e 
estágio, sob a mediação do 
professor tutor. É o 
momento do diálogo 
coletivo. 
 

Acho que o momento 
coletivo ficou a desejar. Por 
exemplo não foi avaliado no 
grupo a questão da 
interdisciplinaridade, pois 
teria sido melhor. Hoje sinto 
dificuldade em compreender 
o conceito e aplicá-lo na 
minha prática.  

A professora de Prática não 
acompanhou a questão da 
interdisciplinaridade. Trabalhamos uma 
oficina interdisciplinar nas nossas salas, 
mas não foi refletida no grupo. Ficaram 
lacunas na fase dialógica. (Flora) 
 
Aconteceu de forma individualizada, 
inclusive a professora reconheceu que 
teria sido mais proveitosa se tivesse sido 
mais no coletivo, pois o diálogo 
acontecia mais entre o aluno e a 
professora (atendimento 
individualizado) Aconteceram apenas 
dois encontros coletivos e foram muito 
bons. (Neta) 
 

FASE REDIMENSIONADA: Se 
faz como o momento da 
descoberta e do renascer do 
novo, que representa o 
entrelaçamento teórico-
prático da formação e das 
experiências que o diálogo 
suscitou. É o momento de 

 Sinto a minha prática 
redimensionada. Esse novo 
olhar... Foi muito bom 
escrever sobre as 
modificações que 
ocorreram. Houve 
mudanças. Houve a 

 
O estágio contribuiu para  a minha 
prática, Aos poucos agente vai 
percebendo as mudanças, o processo de 
desequilíbrio. Foi gratificante. (Flora) 
 
O estágio em sua fase redimensionada 
foi de fundamental importância para o 
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criação e de recriação 
teórica, articulada a prática, 
objeto de reflexão. 

relação teoria-prática e 
reflete-se na minha sala de 
aula. 

curso, mas aconteceram determinadas 
coisas que a Universidade não tomou as 
providências cabíveis. Daí sentimos 
lacunas. Mas cabe ao professor 
desenvolver esse olhar diagnóstico, 
onde o planejamento e Replanejamento 
é de fundamental. 

 

RECONSTRUINDO... 

 O grupo colaborativo sugeriu  a ênfase na discussão coletiva nos momentos dialógicos do 

estágio, pois é na discussão no grande grupo que ocorre a troca de experiências. O outro pode 

está enfrentando o mesmo problema e as discussões se ampliam. A individualidade seria para 

situações específicas. Aprendemos muito com a METODOLOGIA COLABORATIVA da sua 

pesquisa (Se referindo a pesquisadora) 

 

 As colaboradoras colocaram que a Proposta é boa, é necessário que se faça acontecer pois foi 

muito bem elaborada, pena que só tivemos acesso por ocasião da sua pesquisa. Poderíamos 

ter utilizado para fundamentar o nosso memorial bem como para ter cobrado mais do curso, 

já que falamos tanto em Cidadania... 
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 SESSÃO REFLEXIVA VI 

ANÁLISE DA AULA OBSERVADA DA PROFESSORA DE PRÁTICA DE ENSINO – PROFª CLAUDIA 

TEMA DA AULA: Refletindo sobre a prática docente  e o ensino-aprendizagem das alunas-

professoras. 

 
AÇÕES 

 

      PROFESSORA CLAUDIA  

  

DESCREVENDO A PRÁTICA 
PEDAGÓGICA NO CONTEXTO 
DA AULA 

O objetivo da aula foi refletir 
sobre o processo ensino 
aprendizagem das alunas, 
detectando as falhas e os 
objetivos alcançados,as 
estratégias seriam de uma 
aula expositiva dialo9gada 
mas ficou comprometida 
pelo atraso. Pensei em 
proporcionar um momento 
dialógico, depois as 
professoras escreveriam 
sobre o que tinham 
aprendido para que eu 
pudesse fazer uma 
comparação com os 
Memoriais, isso aconteceu 
apenas de forma individual. 

As professoras perceberam 
as falhas e outras 
resistiram, justificando o 
ensino  mecanicista e 
tradicionalistas. Percebi 
que nessa aula refleti mais 
do que as alunas, já que 
elas não trouxeram seu 
diário de registros. 

INFORMANDO SOBRE O SEU 
ENVOLVIMENTO NA 
SITUAÇÃO DE ENSINO-
APRENDIZAGEM 

Nem Todos os objetivos 

foram alcançados devido o 

tempo. Mas procurei fazer a 

discussão, mesmo sabendo 

que seria difícil atender a 

todos. Os conhecimentos 

trabalhados foi o de 

professor reflexivo e 

pesquisador. Conceitos de 

saberes docentes - refletindo 

Procurei fazer com que elas 
refletissem sobre o que foi 
discutido. Procurei mobilizar 
os saberes pois as alunas não 
conseguiam 
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as aulas delas. 

CONFRONTANDO AS OPÇÕES 
TEÓRICAS 

Percebo que as alunas-
professoras se valem dos 
saberes da formação quando 
falam de Vygotsky, Piaget, 
Emília Ferreiro, Quando 
falam das estruturas 
curriculares das escolas onde 
atuam. Mas há lacunas no 
desenvolvimento desses 
conceitos, na articulação do 
estágio com as disciplinas de 
fundamentação didática. 

Percebo que o estágio 
contribuiu para a construção 
da identidade profissional 
das alunas. No entanto 
mesmo o curso tendo 
possibilitado discutir essas 
questões as escolas não 
ajudam a dar continuidade a 
essa formação; 

RECONSTRUINDO Minha prática vem mudando 
ao passo que ensino a partir 
da realidade da ESCOLA. Isso 
vem sendo uma mudança 
significativa da minha prática. 
Penso junto com as 
estagiárias sobre a realidade 
da escola. Finco meus pés 
nessa realidade. Desde as 
disciplinas de fundamentos 
trabalho pesquisa com os 
alunos. 

Os alunos vão a escola como 
instituição que nos dar 
condição de “saber fazer”. 
Não me vejo mais como 
professora de”quatro 
paredes” na Universidade. 
Esse processo vem sendo tão 
significativo que não quero 
mais sair do estágio, pois me 
faço professora junto aos 
estagiários. 
Espero que os resultados da 
sua pesquisa sirvam para a 
minha ação docente, 
delineando a minha vida de 
professora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



162 
 

 

 

SESSÃO REFLEXIVA VII 

ESTUDO DO TEXTO:  SABERES DA DOCÊNCIA – SELMA GARRIDO PIMENTA 

RELEXÃO SOBRES OS ENCONTROS 

 
CONTRIBUIÇÃO DOS 
ENCONTROS PARA A 

FORMAÇÃO REFLEXIVA 
 

    POSICIONAMENTO DAS 
COLABORADORAS  

 

  

 
 

(Iasmim) Contribuiu 
bastante, eu não sabia o que 
era ser professor reflexivo. 
Agora depois da aula, chego 
em casa e fico pensando no 
que poderia ter sido 
melhor... Mas é uma reflexão 
com possibilidade de 
mudança. Antes dos 
encontros apenas constatava 
os problema agora mim sinto 
chamada a mudar, a ser 
reflexiva, é uma 
necessidade... 

Seria muito bom 
formarmos um grupo de 
estudo na escola, seria 
muito bom que você 
continuasse com agente. 

 (Flora) Mim ajudou bastante, 

mim soltei, não vou negar no 

inicio senti medo, mas agora 

mim sinto a vontade pra 

procurar o outro, acho que 

você percebeu como até 

minha prática mudou, amei 

mim ver na filmagem. Hoje 

percebo que sozinha não 

alcançamos mudanças, é com 

o outro que até desabafamos 

nossos medos, nossas 

angústias. 

Gostaria que esse grupo de 
estudo não acabasse, já 
estou com saudades. 

3- Como foi a escolha dos 
conteúdos?  
 

(Neta) Esse momento pra 
mim foi de suma 
importância, sentimos medo, 
a insegurança, ma s agente 
foi vendo a importância 
desses momentos,  

Muito relevante para  a 
minha formação, dar forma, 
dar sentido ao fazer 
pedagógico refletir a prática, 
é um novo olhar. Cada vez 
que agente senta, nos ajuda 
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contribuindo e trocando. 
Hoje me sinto uma 
professora reflexiva. Seria 
ótimo que você pudesse 
acompanhar o 
redimensionamento da 
minha prática. Os encontros 
nos mostraram o que deveria 
ter acontecido no estágio. 

a romper com as 
necessidades de sala de aula. 
A forma como você conduziu 
os encontros trouxe mais 
sentido ao meu fazer 
pedagógico. 
Quero continuar estudando 
sobre a formação reflexiva. 
Os encontros mim ajudaram 
a ingressar na especialização. 
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APÊNDICE 05 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE 

 

 
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDOO  RRIIOO  GGRRAANNDDEE  DDOO  NNOORRTTEE  

CCEENNTTRROO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  SSOOCCIIAAIISS  AAPPLLIICCAADDAASS  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  PPÓÓSS--GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  
LLIINNHHAA  DDEE  PPEESSQQUUIISSAA::  PPRRÁÁTTIICCAASS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS  EE  CCUURRRRÍÍCCUULLOO,,  OORRIIEENNTTAADDOORR::  PPRROOFF..  DDRR..  JJOOÃÃOO  MMAARRIIAA  VVAALLEENNÇÇAA  DDEE  

AANNDDRRAADDEE  

AA  CCOONNTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTÁÁGGIIOO  SSUUPPEERRVVIISSIIOONNAADDOO  

PPAARRAA  AA  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  RREEFFLLEEXXIIVVAA  DDOO  PPEEDDAAGGOOGGOO  

  

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE 

1. IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE:  

a) Observação n.º ___ . Data: ____ / ________ / ________. 

b) Escola: ___________________________________________________________. 

c) Curso: ____________________________________________________________.  

d) Série e turma: ______________________________________________________.  

e) Professor/a: _______________________________________________________.  

f) Turno e tempo (horário da aula): _______________________________________.  

g) N.º de alun@s presentes: ____________________________________________. 

h) Tema (e/ou subtemas) da aula: 

2. DESEMPENHO DO/A PROFESSOR/A 

a) Método(s) empregad(o)  

 

b) Recurso(s) utilizados 

 

c) Comunicabilidade  

 

d) Adaptação do(s) tema(s) e do vocabulário à clientela 

 

e) Estratégia de avaliação adotada  

 

f) Administração das questões disciplinares 

 

3. ENVOLVIMENTO D@S ALUNO@S (participação espontânea ou induzida, 

questionamentos, relações entre conteúdo teórico e problemas concretos etc. ). 

 

4. OBSERVAÇÕES PESSOAIS D@ ESTAGIÁRI@ 

 

5. CONTRIBUIÇÕES PARA A SUA FORMAÇÃO COMO EDUCADOR/A 
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APÊNDICE 06 
 
OFÍCIO ENVIADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍCIPIO DE UMARIZAL/RN 
 

 

Patu, 18 de fevereiro de 2008 

 

 

  

Senhora Secretária de Educação 

 

 

 Vimos, por este meio, solicitar a V. Exª o consentimento para a realização de nossa 

pesquisa de dissertação de mestrado em educação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, que tem como objetivo analisar a contribuição do estágio supervisionado para a 

formação reflexiva dos acadêmicos do Curso de Pedagogia – PROFORMAÇÃO do Campus 

Avançado Profº. João Ismar de Moura, onde os vinte e dois alunos do município de Umarizal 

comporão o campo de nossa investigação. 

 Esta pesquisa, portanto mostra-se relevante, tanto do ponto de vista acadêmico, porque 

acrescenta outras discussões sobre as práticas reflexivas as quais nos referimos anteriormente, 

como também trará subsídios sobre os reflexos desta formação nas práticas pedagógicas do 

aluno-professor deste município. 

 Enfatizamos ainda que os dados construídos por ocasião da realização da pesquisa são 

sigilosos, tendo a finalidade somente de contribuir para a realização do estudo, ficando isento 

de apreciação de pessoas extra-pesquisa. 

 Confiante na boa acolhida à solicitação aqui apresentada, ratificamos, nesta 

oportunidade, protestos de considerações e apreço. 

 

 

Atenciosamente,  

 

Maria Ghisleny de Paiva Brasil 

ALUNA DO MESTRADO 

 

 

Exma. Sra. 

Vera Lúcia maia Delfino de Oliveira 

Secretária de Educação 

Umarizal – RN 
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APÊNDICE 07 

OFÍCIO ENVIADO A DIRETORA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA BARRETO 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGOGICAS E CURRÍCULO 

 

Exma. Sra. 

Profª Filomena Maria Lopes Martins 

Diretora da Escola Municipal Raimunda Barreto 

  

Venho solicitar autorização para realizar a construção de dados da pesquisa A 

Contribuição do Estágio Supervisionado para a Formação Reflexiva do Pedagogo; 

vinculada ao programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, sob orientação do Prof. Dr. 

João Maria Valença de Andrade. 

 A referida pesquisa objetiva compreender o papel do estágio na formação em serviço 

dos graduandos em Pedagogia – PROFORMAÇÃO/ CAJIM, bem como verificar a presença 

do processo de formação reflexiva no referido curso. É neste sentido que solicito autorização 

para a realização de observações com registro sonoro e imagético, junto ao 5º Ano do turno 

matutino, entrevista com a professora; análise de documentos tais como a proposta 

pedagógica e outras que venham se fazer importantes no decorrer da investigação. 

 Agradeço antecipadamente a disponibilidade desta unidade de ensino, pesquisa e 

extensão no sentido de possibilitar espaço para a realização da referida proposta. 

 Sem mais a tratar no momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que 

fizerem necessários. 

Natal, 13 de outubro de 2008 

 

 

________________________________ 

Maria Ghisleny de Paiva Brasil 

Aluna do PPGEd/ UFRN 



167 
 

 

APÊNDICE 08 

OFÍCIO ENVIADO AO DIRETOR DA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGOGICAS E CURRÍCULO 

 

Exmo. Sr. 

Francisco Wellington Cortez 

Diretor da Escola Municipal Tancredo Neves 

  

Venho solicitar autorização para realizar a construção de dados da pesquisa A 

Contribuição do Estágio Supervisionado para a Formação Reflexiva do Pedagogo; 

vinculada ao programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, sob orientação do Prof. Dr. 

João Maria Valença de Andrade. 

 A referida pesquisa objetiva compreender o papel do estágio na formação em serviço 

dos graduandos em Pedagogia – PROFORMAÇÃO/ CAJIM, bem como verificar a presença 

do processo de formação reflexiva no referido curso. É neste sentido que solicito autorização 

para a realização de observações com registro sonoro e imagético, junto ao 1º Ano do turno 

matutino, entrevista com a professora; análise de documentos tais como a proposta 

pedagógica e outras que venham se fazer importantes no decorrer da investigação. 

 Agradeço antecipadamente a disponibilidade desta unidade de ensino, pesquisa e 

extensão no sentido de possibilitar espaço para a realização da referida proposta. 

 Sem mais a tratar no momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que 

fizerem necessários. 

 

 

Natal, 13 de outubro de 2008 

 

________________________________ 

Maria Ghisleny de Paiva Brasil 

Aluna do PPGEd/ UFRN 
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APÊNDICE 09 

OFÍCIO ENVIADO A DIRETORA DA CRECHE MUNICIPAL DINA DE BRITO 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGOGICAS E CURRÍCULO 

 

Exma. Sra. 

Mônica Alves da Silvéria 

Diretora da Creche Municipal Dina de Brito 

 

Venho solicitar autorização para realizar a construção de dados da pesquisa A 

Contribuição do Estágio Supervisionado para a Formação Reflexiva do Pedagogo; 

vinculada ao programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, sob orientação do Prof. Dr. 

João Maria Valença de Andrade. 

 A referida pesquisa objetiva compreender o papel do estágio na formação em serviço 

dos graduandos em Pedagogia – PROFORMAÇÃO/ CAJIM, bem como verificar a presença 

do processo de formação reflexiva no referido curso. É neste sentido que solicito autorização 

para a realização de observações com registro sonoro e imagético, junto ao Jardim III do 

turno matutino entrevista com a professora; análise de documentos tais como a proposta 

pedagógica e outras que venham se fazer importantes no decorrer da investigação. 

 Agradeço antecipadamente a disponibilidade desta unidade de ensino, pesquisa e 

extensão no sentido de possibilitar espaço para a realização da referida proposta. 

 Sem mais a tratar no momento, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que 

fizerem necessários. 

 

 

Natal, 13 de outubro de 2008 

 

 

________________________________ 

Maria Ghisleny de Paiva Brasil 

Aluna do PPGEd/ UFRN 
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APÊNDICE 10 

INDICADORES DE DIAGNÓSTICO DAS ESCOLAS PESQUISAS 

 

 
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  FFEEDDEERRAALL  DDOO  RRIIOO  GGRRAANNDDEE  DDOO  NNOORRTTEE  

CCEENNTTRROO  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAASS  SSOOCCIIAAIISS  AAPPLLIICCAADDAASS  

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  PPÓÓSS--GGRRAADDUUAAÇÇÃÃOO  
LLIINNHHAA  DDEE  PPEESSQQUUIISSAA::  PPRRÁÁTTIICCAASS  PPEEDDAAGGÓÓGGIICCAASS  EE  CCUURRRRÍÍCCUULLOO,,  OORRIIEENNTTAADDOORR::  PPRROOFF..  DDRR..  JJOOÃÃOO  MMAARRIIAA  VVAALLEENNÇÇAA  DDEE  

AANNDDRRAADDEE  

AA  CCOONNTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTÁÁGGIIOO  SSUUPPEERRVVIISSIIOONNAADDOO  

PPAARRAA  AA  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  RREEFFLLEEXXIIVVAA  DDOO  PPEEDDAAGGOOGGOO  

 

 INDICADORES DE DIAGNÓSTICO DAS ESCOLAS PESQUISADAS 

1. A escola e seu contexto sócio-econômico 

 Nome da escola; Localização (Endereço; Orientações de acesso; Pontos de referência ); 

 Data da sua fundação e nome do/a fundador/a; 

 Caracterização da localidade (cidade ou distrito) considerando: a) nº de habitantes; b) 

principais atividades econômicas; c) condições de trabalho, saúde, moradia, educação, lazer 

etc.; 

2. Estrutura física da Escola  

 Número de salas de aula; 

 Número de outras salas e espaços existentes. 

3. As pessoas que trabalham na Escola 

Corpo docente 

 Número de professores/as por nível de ensino e por série; 

 Qualificação profissional do corpo docente por nível de ensino e por série. 

Corpo técnico-administrativo 

 Número de profissionais técnico-administrativos por cargo e/ou função; 

 Qualificação do corpo técnico-administrativo. 

Corpo discente 

 Matrícula inicial do ano 2002. Especificar o gênero (sexo); 

 Distribuição dos alunos/as por turnos, níveis de ensino e séries; 

 Nº de alunos/as aprovados/as no ano de 2001 por níveis de ensino e séries; 

 Nº de alunos/as reprovados/as e evadidos/as no ano de 2001 por níveis de ensino e séries;   

4 . A dinâmica pedagógica da Escola 

 O cotidiano escolar em seus diferentes aspectos. 
 Como se planejam as ações educativas da Escola. 
 Como se relacionam os profissionais no âmbito da escola. 
 Como os profissionais docentes e técnico-administrativos da Escola se relacionam com os 

pais ou responsáveis por seus alunos 
 Que representações os profissionais e a comunidade fazem da Escola como ela é e de como 

gostariam que ela viesse a ser. 
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APÊNDICE 11 

SOLICITAÇÃO AOS PAIS PARA AUTORIZAÇÃO DE REGISTROS SONOROS E 

IMAGÉTICOS NA CRECHE DINA DE BRITO. 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO 

 

SOLICITAÇÃO 

Caros Pais, 

 

 Eu, Maria Ghisleny de Paiva Brasil, Professora da UERN / CAJIM e mestranda no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, estou realizando a pesquisa “A 

Contribuição do Estágio Supervisionado para a Formação Reflexiva do Pedagogo”, vinculada 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, sob orientação do Prof. Dr. João 

Maria Valença de Andrade. 

 A construção dos dados da referida pesquisa será realizada junto ao Jardim III do turno 

matutino da Creche Municipal Dina de Brito, fazendo-se, assim, necessária a autorização dos 

senhores para a realização de registros sonoros e imagéticos do seu / sua filho (a) durante esta 

etapa da pesquisa prevista para este segundo semestre do ano corrente. 

 Esclareço que essa atividade não comprometerá o processo de ensino-aprendizagem da 

turma e assumo o compromisso de que o material será usado unicamente para fins da pesquisa 

preservando a identidade das crianças. 

 Agradeço antecipadamente a vossa compreensão colocando-me à disposição para os 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

Natal, 13 de outubro de 2008. 

 

_________________________________________ 

Profª. Maria Ghisleny de Paiva Brasil 

Aluna do PPGEd / UFRN 
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A U T O R I Z A Ç Ã O 
 
 
Autorizo a realização de registros sonoros e imagéticos de meu/minha filho/a pela 
professora Maria Ghisleny de Paiva Brasil durante a pesquisa por ela desenvolvida na Creche 
Municipal Dina de Brito. 
 

JARDIM III – manhã – 2008 
Professora: Iasmim 

 

 ALUNO RESPONSÁVEL 

01 Carla Vitória Alves do Nascimento  

02 Heitor Lima Florêncio  

03 Jair Jamanta da Silva  

04 Jhonatan Amorim de Lima  

05 Marília Gabriela de Oliveira  

06 Mirla Mikael Oliveira Silva  

07 Raquel Costa Filgueira  

08 Rauana Milena dos S. Barbosa  

09 Renato Fernandes Oliveira   

10 Sibeli Tainá Medeiros Queiroz  

11 Victor Emanuel Medeiros Costa  

12 Wagner Luiz Soares de Paiva  

13 Walterson Felipe Arruda Dantas   

14 James Black Monteiro Alexandre  

15 Pedro Victor Medeiros  

16 Geovana Bárbara  

17 Sinara Sibeli  

18 Samuel Lucas  
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APÊNDICE 12 

SOLICITAÇÃO AOS PAIS PARA AUTORIZAÇÃO DE REGISTROS SONOROS E 

IMAGÉTICOS NA ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO NEVES 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO 

 

 

SOLICITAÇÃO 

Caros Pais, 

 

 Eu, Maria Ghisleny de Paiva Brasil, Professora da UERN / CAJIM e mestranda no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, estou realizando a pesquisa “A 

Contribuição do Estágio Supervisionado para a Formação Reflexiva do Pedagogo”, vinculada 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, sob orientação do Prof. Dr. João 

Maria Valença de Andrade. 

 A construção dos dados da referida pesquisa será realizada junto ao Jardim III do turno 

matutino da Escola Municipal Tancredo Neves, fazendo-se, assim, necessária a autorização 

dos senhores para a realização de registros sonoros e imagéticos do seu / sua filho (a) durante 

esta etapa da pesquisa prevista para este segundo semestre do ano corrente. 

 Esclareço que essa atividade não comprometerá o processo de ensino-aprendizagem da 

turma e assumo o compromisso de que o material será usado unicamente para fins da pesquisa 

preservando a identidade das crianças. 

 Agradeço antecipadamente a vossa compreensão colocando-me à disposição para os 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

Natal, 13 de outubro de 2008. 

_________________________________________ 

Profª. Maria Ghisleny de Paiva Brasil 

Aluna do PPGEd / UFRN 
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A U T O R I Z A Ç Ã O 
 
 
Autorizo a realização de registros sonoros e imagéticos de meu/minha filho/a pela 
professora Maria Ghisleny de Paiva Brasil durante a pesquisa por ela desenvolvida na Escola 
Municipal Tancredo Neves. 
 

1º ano – manhã – 2008 
Professora: Flora 

 

 ALUNO RESPONSÁVEL 

01 Alex Luan  

02 Amanda Manoela  

03 Anailson Fernandes  

04 Angélica Karolyne  

05 Antônia Aline  

06 Antônio Irailson  

07 Caio Klebson  

08 Caio Matheus  

09 Dalisson Alves  

10 Felipe Rocha  

11 Francisco Henrique  

12 Igor Henrique  

13 Lucas da Silva  

14 Maria Helena  

15 Maria Naiane  

16 Marlon Maciel  

17 Matheus de Moura  

18 Thalyson Eugênio  

19 Yasmim Onofre  

20 Maria Viviane  

21 Lívia Cirelly  

22 Antônia Vitória  
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APÊNDICE 13 

SOLICITAÇÃO AOS PAIS PARA AUTORIZAÇÃO DE REGISTROS SONOROS E 

IMAGÉTICOS NA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA BARRETO 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E CURRÍCULO 

 

 

SOLICITAÇÃO 

Caros Pais, 

 

 Eu, Maria Ghisleny de Paiva Brasil, Professora da UERN / CAJIM e mestranda no 

Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, estou realizando a pesquisa “A 

Contribuição do Estágio Supervisionado para a Formação Reflexiva do Pedagogo”, vinculada 

ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRN, sob orientação do Prof. Dr. João 

Maria Valença de Andrade. 

 A construção dos dados da referida pesquisa será realizada junto ao Jardim III do turno 

matutino da Escola Municipal Raimunda Barreto, fazendo-se, assim, necessária a autorização 

dos senhores para a realização de registros sonoros e imagéticos do seu / sua filho (a) durante 

esta etapa da pesquisa prevista para este segundo semestre do ano corrente. 

 Esclareço que essa atividade não comprometerá o processo de ensino-aprendizagem da 

turma e assumo o compromisso de que o material será usado unicamente para fins da pesquisa 

preservando a identidade das crianças. 

 Agradeço antecipadamente a vossa compreensão colocando-me à disposição para os 

esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

 

Natal, 13 de outubro de 2008. 

_________________________________________ 

Profª. Maria Ghisleny de Paiva Brasil 

Aluna do PPGEd / UFRN 
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A U T O R I Z A Ç Ã O 
 
 
Autorizo a realização de registros sonoros e imagéticos de meu/minha filho/a pela 
professora Maria Ghisleny de Paiva Brasil durante a pesquisa por ela desenvolvida na Escola 
Municipal Raimunda Barreto. 
 

5º ano – manhã – 2008 
Professora: Neta 

 

 ALUNO RESPONSÁVEL 

01 Aleff Vlademir da Silva  

02 Antônio Bezerra de Araújo Júnior  

03 Cilene Gomes dos Santos  

04 Edno Soares Lopes  

05 Erico Soares Lopes  

06 Fernando Alisson da Costa Medeiros   

07 Francisco Eliedson dos Santos   

08 Francisco Luciano dos Santos Júnior  

09 José Nalbert Hermínio da Silva  

10 Karen Pessoa de Queiroz  

11 Karolaine Pessoa de Queiroz  

12 Kelly Lamoniele Gomes da Silva  

13 Leandra Aline Varela  

14 Maria Débora Gomes de Oliveira  

15 Raíla Duarte Bezerra  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



176 
 

 

ANEXO I 
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ANEXO II 

 

 

OS SABERES DA DOCÊNCIA  

 

OS SABERES DA DOCÊNCIA - A EXPERIÊNCIA  

 

Quando os alunos chegam ao curso de formação inicial, já têm saberes sobre o que é 

ser professor. Os saberes de sua experiência de alunos que foram de diferentes professores em 

toda sua vida escolar. Experiência que lhes possibilita dizer quais foram os bons professores, 

quais eram bons em conteúdo, mas não em didática, isto é, não sabiam ensinar. Quais pro-

fessores foram significativos em suas vidas, isto é, contribuíram para sua formação humana. 

Também sabem sobre o ser professor por meio da experiência socialmente acumulada, as 

mudanças históricas da profissão, o exercício profissional em diferentes escolas, a não 

valorização social e financeira dos professores, as dificuldades de estar diante de turmas de 

crianças e jovens turbulentos, em escolas precárias; sabem um pouco sobre as representações 

e os estereótipos que a sociedade tem dos professores, através dos meios de comunicação. 

Outros alunos já têm atividade docente. Alguns, porque fizeram o magistério no ensino 

médio; outros, a maioria, porque são professores a título precário
4
. Sabem, mas não se 

identificam como professores, na medida em que olham o ser professor e a escola do ponto de 

vista do ser aluno. O desafio, então, posto aos cursos de formação inicial é o de colaborar no 

processo de passagem dos alunos de seu ver o professor como aluno ao seu ver-se como 

professor. Isto é, de construir a sua identidade de professor. Para o que os saberes da 

experiência não bastam.  

Em outro nível, os saberes da experiência são também aqueles que os professores 

produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua prática, 

mediatizada pela de outrem - seus colegas de trabalho, os textos produzidos por outros 

educadores. É aí que ganham importância na formação de professores os processos de 

reflexão sobre a própria prática (SCHÉIN, 1990) e do desenvolvimento das habilidades de 

pesquisa da prática (MARTINS, 1989; DEMO, 1990; LANEVE, 1993; ANDRÉ, 1994).  

                                                           
4
 Apesar de a legislação brasileira regulamentar o exercício docente somente aos habilitados, a mesma legislação 

faculta, em disposições transitórias, o exercício da docência a qualquer cidadão. Some-se a isso que a 

persistência dos baixos salários e precárias condições de exercício profissional impulsionam os professores 

habilitados a outros setores de trabalho. 
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OS SABERES DA DOCÊNCIA - O CONHECIMENTO  

 

Os alunos cursam a licenciatura na FE-USP após e/ou ao final de suas respectivas 

graduações. Alguns os de Física e Matemática começam antes, pois fazem parte de um 

Projeto Experimental de Licenciatura que está se iniciando em parceria com os respectivos 

Institutos. De modo geral, têm a clareza de que serão professores de... (conhecimentos 

específicos), e concordam que sem esses saberes dificilmente poderão ensinar (bem). No 

entanto, poucos já se perguntaram qual o significado que esses conhecimentos têm para si 

próprios; qual o significado desses conhecimentos na sociedade contemporânea; qual a 

diferença entre conhecimentos e informações; até que ponto conhecimento é poder; qual o 

papel do conhecimento no mundo do trabalho; qual a relação entre ciência e produção 

material; entre ciência e produção existencial; entre ciência e sociedade informática: como se 

colocam aí os conhecimentos históricos, matemáticos, biológicos, das artes cênicas, plásticas, 

musicais, das ciências sociais e geográficas, da educação física. Qual a relação entre esses 

conhecimentos? Para que ensiná-los e que significados têm na vida das crianças e dos jovens 

(alunos dos quais serão professores)? Como as escolas trabalham o conhecimento? Que 

resultados conseguem? Que condições existem nas escolas para o trabalho com o 

conhecimento na sociedade atual? Como o trabalho das escolas com o conhecimento produz o 

fracasso escolar?  

Para fundamentar os encaminhamentos dessas indagações, comecemos por explicitar o 

que entendemos por conhecimento, valendo-nos da colaboração de Edgar Morin (1993). 

Conhecimento não se reduz a informação. Esta é um primeiro estágio daquele. Conhecer 

implica um segundo estágio: o de trabalhar com as informações classificando-as, analisando-

as e contextualizando-as. O terceiro estágio tem a ver com a inteligência, a consciência ou 

sabedoria. Inteligência tem a ver com a arte de vincular conhecimento de maneira útil e 

pertinente, isto é, de produzir novas formas de progresso e desenvolvimento; consciência e 

sabedoria envolvem reflexão, isto é, capacidade de produzir novas formas de existência, de 

humanização. E é nessa trama que se pode entender as relações entre conhecimento e poder. 

A informação confere vantagens a quem a possui, senão as sociedades não se armariam contra 

a divulgação de informações, nem as manipulariam. O acesso à informação não se dá 

igualmente a todos os cidadãos. Então é preciso informar e trabalhar as informações, para se 

construir a inteligência. Mas a inteligência pode ser cega e isso afeta o poder do 

conhecimento, uma vez que o poder não é intrínseco àqueles que produzem conhecimento, 
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senão que àqueles que controlam os produtores de conhecimento. Um enorme poder flui do 

conhecimento, mas não daqueles que o produzem. Portanto, não basta produzir conhecimento, 

mas é preciso produzir as condições de produção do conhecimento. Ou seja, conhecer 

significa estar consciente do poder do conhecimento para a produção da vida material, social 

e existencial da humanidade.  

Qual a possibilidade de a escola trabalhar o conhecimento? A escola, de formas que 

variam na sua história, desde há muito trabalha o conhecimento. A velha polêmica de que se 

ela forma ou informa e a sua reiterada incapacidade diante das mídias tecnológicas na difusão 

de informações é tema recorrente em vários fóruns. A discussão se acentua no presente com a 

terceira revolução industrial, onde os meios de comunicação, com sua velocidade de veicular 

a informação, deixa mais explícita a inoperância da escola. E dos professores. No entanto, se 

entendemos que conhecer não se reduz a se informar, que não basta expor-se aos meios de 

informação para adquiri-Ias, senão que é preciso operar com as informações na direção de, a 

partir delas, chegar ao conhecimento, então parece-nos que a escola (e os professores) tem um 

grande trabalho a realizar com as crianças e os jovens, que é proceder à mediação entre a 

sociedade da informação e os alunos, no sentido de possibilitar-lhes pelo desenvolvimento da 

reflexão adquirirem a sabedoria necessária à permanente construção do humano. 

Nesse sentido, estamos entendendo que a educação é um processo de humanização; 

que ocorre na sociedade humana com a finalidade explícita de tornar os indivíduos 

participantes do processo civilizatório e responsáveis por levá-la adiante. Enquanto prática 

social é realizada por todas as instituições da sociedade. Enquanto processo sistemático e 

intencional ocorre em algumas, dentre as quais se destaca a escola. A educação escolar, por 

sua vez, está assentada fundamentalmente no trabalho dos professores e dos alunos, cuja 

finalidade é contribuir com o processo de humanização de ambos pelo trabalho coletivo e 

interdisciplinar destes com o conhecimento, numa perspectiva de inserção social crítica e 

transformadora. Ou seja, a sociedade civilizada, fruto e obra do trabalho humano, cujo 

elevado progresso evidencia as riquezas que a condição humana pode desfrutar, revela-se 

também uma sociedade contraditória, desigual, em que grande parte dos seres humanos está à 

margem dessas conquistas, dos benefícios do processo civilizatório. Assim, educar na escola 

significa ao mesmo tempo preparar as crianças e os jovens para se elevarem ao nível da 

civilização atual - da sua riqueza e dos seus problemas para aí atuarem. Isso requer preparação 

científica, técnica e social. Por isso, a finalidade da educação escolar na sociedade 

tecnológica, multimídia e globalizada, é possibilitar que os alunos trabalhem os 

conhecimentos científicos e tecnológicos, desenvolvendo habilidades para operá-las, revê-Ias 
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e reconstruí-los com sabedoria. O que implica analisá-los, confrontá-las, contextualizá-los. 

Para isso, há que os articular em totalidades que permitam aos alunos irem construindo a 

noção de "cidadania mundial".
5
 

Tarefa complexa, pois, a da escola e de seus professores. Discutir a questão dos 

conhecimentos nos quais são especialistas (história, física, matemática, das línguas, das 

ciências sociais, das artes...) no contexto da contemporaneidade constitui um segundo passo 

no processo de construção da identidade dos professores no curso de licenciatura. 

 

OS SABERES DA DOCÊNCIA - SABERES PEDAGÓGICOS  

 

Os alunos da licenciatura, quando argüidos sobre o conceito de didática, dizem em 

uníssono, com base em suas experiências, que "ter didática é saber ensinar" e "que muitos 

professores sabem a matéria, mas não sabem ensinar". Portanto, didática é saber ensinar. Essa 

percepção traz em si uma contradição importante. De um lado, revela que os alunos esperam 

que a didática lhes forneça as técnicas a serem aplicadas em toda e qualquer situação para que 

o ensino dê certo; esperam ao mesmo tempo em que desconfiam, pois também há tantos 

professores que cursaram a disciplina (e até a ensinam!) e, no entanto, não têm didáticas. De 

outro, revela que de certa maneira há um reconhecimento de que para saber ensinar não 

bastam a experiência e os conhecimentos específicos, mas se fazem necessários os saberes 

pedagógicos e didáticos.  

Na história da formação dos professores, esses saberes têm sido trabalhados como 

blocos distintos e desarticulados. Às vezes um sobrepõe-se aos demais, em decorrência do 

status e poder que adquirem na academia. Época houve do predomínio dos saberes 

pedagógicos - em que se destacavam os temas do relacionamento professor-aluno, da 

importância da motivação e do interesse dos alunos no processo de aprendizagem, das 

técnicas ativas de ensinar. Época em que a pedagogia, baseada na ciência psicológica, se 

constituiu como uma Psicopedagogia. Outras vezes, foram as técnicas de ensinar o foco da 

pedagogia, que, então, se constituiu em uma tecnologia. Em outras épocas, assumiram poder 

os saberes científicos. Aí ganha importância a didática das disciplinas, pois entende-se que o 

fundamental no ensino são os saberes científicos. Os saberes que, parece, menos ganharam 

destaque na história da formação de professores foram os da experiência. E hoje, na sociedade 

informática, que nova pedagogia se irá inventar?  

                                                           
5
 Parafraseando expressão utilizada por Morin (1993) de que o "desafio do século 21 será gerar uma cidadania 

mundial". 
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Criticando a fragmentação de saberes na formação de professores e a flutuação da 

pedagogia enquanto ciência que, ao restringir-se a campo aplicado das demais ciências da 

educação perde seu significado de ciência prática da prática educacional, Houssaye (1995) 

aponta como caminhos de superação, que nos empenhemos em construir os saberes peda-

gógicos a partir das necessidades pedagógicas postas pelo real, para além dos esquemas 

apriorísticos das ciências da educação. O retorno autêntico à pedagogia ocorrerá se as ciências 

da educação deixarem de partir de diferentes saberes constituídos e começarem a tomar a 

prática dos formados como o ponto de partida (e de chegada). Trata-se, portanto, de reinventar 

os saberes pedagógicos a partir da prática social da educação.  

No caso da formação de professores, a partir de sua prática social de ensinar. No 

momento da terceira revolução industrial, quando novos desafios estão colocados, à didática 

contemporânea compete proceder a uma leitura crítica da prática social de ensinar, partindo 

da realidade existente, realizando um balanço das iniciativas de se fazer frente ao fracasso 

escolar. Além da consideração dos aspectos epistemológicos característicos das áreas de 

conhecimento que denotam avanços intrínsecos e que colocam novas questões ao ensino, pois 

dizem respeito a novos entendimentos da questão do conhecimento no mundo 

contemporâneo, a renovação da didática terá por base os aspectos pedagógicos. E aqui vale 

ressaltar a importância de um balanço crítico tanto das novas colaborações da psicologia e da 

sociologia educacionais, como das iniciativas institucionais que têm procurado fazer frente ao 

fracasso escolar, apoiadas na renovação de métodos e de sistemáticas de organização e 

funcionamento das escolas: as novas lógicas de organização curricular, tais como ciclos de 

aprendizagem, interdisciplinaridades, currículos articulados às escolas-campo de trabalho dos 

professores e ao estágio (PIMENTA, 1994), a formação inicial de professores articulada à 

realidade das escolas e à formação contínua.  

Esse entendimento aponta para uma superação da tradicional fragmentação dos 

saberes da docência (saberes da experiência, saberes científicos, saberes pedagógicos) 

apontada por Houssaye (1995). Considerar a prática social como o ponto de partida e como 

ponto de chegada possibilitará uma ressignificação dos saberes na formação de professores. 

As conseqüências para a formação dos professores são que a formação inicial só pode se dar a 

partir da aquisição da experiência dos formados (ou seja, tomar a prática existente como 

referência para a formação) e refletir-se nela. O futuro profissional não pode constituir seu 

saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer. Não é senão sobre essa base que o saber, 

enquanto elaboração teórica, se constitui. Freqüentando os cursos de formação, os futuros 

professores poderão adquirir saberes sobre a educação e sobre a pedagogia, mas não estarão 
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aptos a falar em saberes pedagógicos. "A especificidade da formação pedagógica, tanto a 

inicial como a contínua, não é refletir sobre o que se vai fazer, nem sobre o que se deve fazer, 

mas sobre o que se faz". (HOUSSAYE, 1995:28) Os profissionais da educação, em contato 

com os saberes sobre a educação e sobre a pedagogia, podem encontrar instrumentos para se 

interrogarem e alimentarem suas práticas, confrontando-os. É aí que se produzem saberes 

pedagógicos, na ação. Nos cursos de formação tem se praticado o que o autor chama de 

"ilusões": a ilusão do fundamento do saber pedagógico no saber disciplinar eu sei o assunto, 

conseqüentemente, eu sei o fazer da matéria; a ilusão do saber didático - eu sou especialista 

da compreensão do como fazer saber tal ou tal saber disciplinar, portanto, eu posso deduzir o 

saber-fazer do saber; a ilusão do saber das ciências do homem - eu sou capaz de compreender 

como funciona a situação educativa, posso, então, esclarecer o saber-fazer e suas causas; a 

ilusão do saber pesquisar - eu sei como fazer compreender, por meio de tal ou tal instrumento 

qualitativo e quantitativo, por isso eu considero que o fazer-saber é um bom meio de 

descobrir o saber-fazer, mais ou menos como se a experiência se reduzisse à experimentação; 

a ilusão do saber-fazer - na minha classe, eu sei como se faz, por isso eu sou qualificado para 

o fazer-saber.  

A última ilusão (a dos práticos) não é a dominante entre os cientistas da educação. A 

estes fica colocada a questão do para que serve seu saber, se não instrumentaliza a prática. 

Qual o interesse das ciências da educação para as práticas? Os saberes sobre a educação e 

sobre a pedagogia não geram os saberes pedagógicos. Estes só se constituem a partir da 

prática, que os confronta e os reelabora. Mas os práticos não os geram só com o saber da 

prática. As práticas pedagógicas se apresentam nas ciências da educação com estatuto frágil: 

reduzem-se a objeto de análise das diversas perspectivas (história, psicologia etc.). É preciso 

conferir-lhes estatuto epistemológico.  

Admitindo que a prática dos professores é rica em possibilidades para a constituição 

da teoria, Laneve (1993) preocupa-se em como o professor pode construir teoria a partir da 

prática docente. Aponta, entre outros fatores, o registro sistemático das experiências, a fim de 

que se constitua a memória da escola. Memória que, analisada e refletida, contribuirá tanto à 

elaboração teórica quanto ao revigoramento e o engendrar de novas práticas.  

Nas práticas docentes estão contidos elementos extremamente importantes, como a 

problematização, a intencional idade para encontrar soluções, a experimentação 

metodológica, o enfrentamento de situações de ensino complexas, as tentativas mais radicais, 

mais ricas e mais sugestivas de uma didática inovadora, que ainda não está configurada 

teoricamente. A prática de documentação, no entanto, requer que se estabeleçam critérios. 
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Documentar o quê? Não tudo. Documentar as escolhas feitas pelos docentes (o saber que os 

professores vão produzindo nas suas práticas), o processo e os resultados. Não se trata de 

registrar apenas para a escola, individualmente tomada, mas de forma a possibilitar os nexos 

mais amplos com o sistema. Documentar não apenas as práticas tomadas na sua 

concreticidade imediata, mas buscar a explicitação das teorias que se praticam, a reflexão 

sobre os encaminhamentos realizados em termos de resultados conseguidos.  

A importância da memória / estudo da experiência, segundo Laneve, constitui 

potencial para elevar a qualidade da prática escolar, assim como para elevar a qualidade da 

teoria. Esse entendimento implica uma reorientação da pesquisa em didática - tomar o ensino 

escolar enquanto uma prática social, e nas demais ciências da educação, tomar a educação 

enquanto prática social para, então, se construir novos saberes pedagógicos: da prática e para 

a prática (LIBÂNEO, 1996).  

Os saberes pedagógicos podem colaborar com a prática. Sobretudo se forem 

mobilizados a partir dos problemas que a prática coloca, entendendo, pois, a dependência da 

teoria em relação à prática, pois esta lhe é anterior. Essa anterioridade, no entanto, longe de 

implicar uma contraposição absoluta em relação à teoria, pressupõe uma íntima vinculação 

com ela. Do que decorre um primeiro aspecto da prática escolar: o estudo e a investigação 

sistemática por parte dos educadores sobre sua própria prática, com a contribuição da teoria 

pedagógica. (PIMENTA, 1996a). 

Para isso, um curso de formação inicial poderá contribuir não apenas colocando à 

disposição dos alunos as pesquisas sobre a atividade docente escolar (configurando a pesquisa 

como princípio cognitivo de compreensão da realidade), mas procurando desenvolver com 

eles pesquisas da realidade escolar, com o objetivo de instrumentalizá-los para a atitude de 

pesquisar nas suas atividades docentes. Ou seja, trabalhando a pesquisa como princípio 

formativo na docência.  

Então, o conhecer diretamente e/ou por meio de estudos as realidades escolares e os 

sistemas onde o ensino ocorre, ir às escolas e realizar observações, entrevistas, coletar dados 

sobre determinados temas abordados nos cursos, problematizar, propor e desenvolver projetos 

nas escolas; conferir os dizeres de autores e da mídia, as representações e os saberes que têm 

sobre a escola, o ensino, os alunos, os professores, nas escolas reais; começar a olhar, ver e 

analisar as escolas existentes com olhos não mais de alunos, mas de futuros professores, é um 

terceiro passo que temos realizado na tentativa de colaborar com a construção da identidade 

dos professores. 

REFLETIR NA AÇÃO, SOBRE A AÇÃO E SOBRE A REFLEXÃO NA AÇÃO - 
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UMA PROPOSTA METODOLÓGICA PARA UMA IDENTIDADE 

NECESSÁRIA DE PROFESSOR  

 

Configurando-se como uma articulação possível entre pesquisa e política de formação, 

as novas tendências investigativas sobre formação de professores valorizam o que denominam 

o professor reflexivo (SCHON (1990); ALARCÃO (1996)). Opondo-se à racionalidade 

técnica que marcou o trabalho e a formação de professores, entende-o como um intelectual 

em processo contínuo de formação. Enquanto tal, pensar sua formação significa pensá-la 

como um continuum de formação inicial e contínua. Entende, também, que a formação é, na 

verdade, autoformação, uma vez que os professores reelaboram os saberes iniciais em 

confronto com suas experiências práticas, cotidianamente vivenciadas nos contextos 

escolares. É nesse confronto e num processo coletivo de troca de experiências e práticas que 

os professores vão constituindo seus saberes como praticum, ou seja, aquele que 

constantemente reflete na e sobre a prática.  

Deslocando o debate sobre formação de professores de uma perspectiva 

excessivamente centrada nos aspectos curriculares e disciplinares para uma perspectiva 

centrada no terreno profissional, Nóvoa (1992) evoca o percurso histórico da formação da 

profissão docente para pensar a formação de professores. Opondo-se à racionalidade técnica 

do trabalho dos professores compreendidos como funcionários (ora da Igreja, ora do Estado), 

mero aplicadores de valores, normas, diretrizes e decisões político-curriculares, aponta para a 

importância do triplo movimento sugerido por Schon, da reflexão na ação, da reflexão sobre a 

ação e da reflexão sobre a reflexão na ação, enquanto constituinte do professor compreendido 

como profissional autônomo (relativamente autônomo).  

Utilizando-se das colaborações de vários autores em suas investigações em diferentes 

países, Nóvoa propõe a formação numa perspectiva que denomina crítico-reflexiva, que 

"forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e que facilite as dinâmicas de 

formação autoparticipada (1992:25). Daí considerar três processos na formação docente: 

produzir a vida do professor (desenvolvimento pessoal), produzir a profissão docente 

(desenvolvimento profissional), produzir a escola (desenvolvimento organizacional).  

Produzir a vida do professor implica valorizar, como conteúdos de sua formação, seu 

trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas que realiza e sobre suas experiências 

compartilhadas. Nesse sentido, entende que a teoria fornece pistas e chaves de leitura, mas o 

que o adulto retém está ligado a sua experiência. Mas isso não significa ficar ao nível dos 

saberes individuais. A formação passa sempre pela mobilização de vários tipos de saberes: 
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saberes de uma prática reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma 

militância pedagógica. O que coloca os elementos para produzir a profissão docente, dotando-

a de saberes específicos que não são únicos, no sentido de que não compõem um corpo 

acabado de conhecimentos, pois os problemas da prática profissional docente não são 

meramente instrumentais, mas comportam situações problemáticas que requerem decisões 

num terreno de grande complexidade, incerteza, singularidade e de conflito de valores.  

Conseqüentemente, trata-se de pensar a formação do professor como um projeto único 

englobando a inicial e a contínua. Nesse sentido, a formação envolve um duplo processo: o de 

autoformação dos professores, a partir da reelaboração constante dos saberes que realizam em 

sua prática, confrontando suas experiências nos contextos escolares; e o de formação nas 

instituições escolares onde atuam. Por isso é importante produzir a escola como espaço de 

trabalho e formação, o que implica gestão democrática e práticas curriculares participativas, 

propiciando a constituição de redes de formação contínua, cujo primeiro nível é a formação 

inicial.  

Zeichner (1993) ressalta a importância de preparar professores que assumam uma 

atitude reflexiva em relação ao seu ensino e às condições sociais que o influenciam. A defesa 

de uma perspectiva dos professores como práticos reflexivos leva o autor a rejeitar uma visão 

das abordagens de cima para baixo das reformas educativas, nas quais os professores aplicam 

passivamente planos desenvolvidos por outros atores sociais, institucionais e/ou políticos. 

Investigando a formação de professores na sociedade norte-americana (Zeichner, 1988), reco-

nhece nessa tendência de formação reflexiva uma estratégia para melhorar a formação de 

professores, uma vez que pode aumentar sua capacidade de enfrentar a complexidade, as in-

certezas e as injustiças na escola e na sociedade.  

As investigações sobre o professor reflexivo, ao colocarem os nexos entre formação e 

profissão como constituintes dos saberes específicos da docência, bem como as condições 

materiais em que se realizam, valorizam o trabalho do professor como sujeitos das 

transformações que se fazem necessárias na escola e na sociedade. O que sugere o tratamento 

indissociado entre formação, condições de trabalho, salário, jornada, gestão, currículo.  

Essa perspectiva apresenta um novo paradigma sobre formação de professores e suas 

implicações sobre a profissão docente. Tendo emergido em diferentes países nos últimos 25 

anos, apresenta pesquisas e discute questões como teoria e prática no trabalho docente, o 

professor prático-reflexivo, desenvolvimento pessoal e profissional do professor e papel 

social da docência, entendendo que formação encerra um projeto de ação. A formação de 

professores reflexivos compreende um projeto humano emancipatório. Desenvolver pesquisas 
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nessa tendência implica posições político-educacionais que apostam nos professores como 

autores na prática social. Por isso temos envidado nossos esforços de pesquisadora em 

aprofundarmos nossos estudos sobre essa tendência e seus eventuais produtos em diferentes 

países, concordando com Giroux & McLaren (1994), de que as escolas de formação de 

professores necessitam ser reconcebidas como esferas contra públicas, de modo a propiciarem 

a formação de professores com consciência e sensibilidade social. Para isso, educá-los como 

intelectuais críticos capazes de ratificar e praticar o discurso da liberdade e da democracia.  

A formação de professores na tendência reflexiva se configura como uma política de 

valorização do desenvolvimento pessoal-profissional dos professores e das instituições 

escolares, uma vez que supõe condições de trabalho propiciadoras da formação como 

contínua dos professores, no local de trabalho, em redes de autoformação, e em parceria com 

outras instituições de formação. Isso porque trabalhar o conhecimento na dinâmica da 

sociedade multimídia, da globalização, da multiculturalidade, das transformações nos 

mercados produtivos, na formação dos alunos, crianças e jovens, também eles em constante 

processo de transformação cultural, de valores, de interesses e necessidades, requer 

permanente formação, entendida como ressignificação identitária dos professores. 

As reflexões sistematizadas nesse texto apresentam um caráter inconcluso, uma vez 

que a pesquisa encontra-se em processo. Acompanhando, com a utilização de observações, 

entrevistas e discussões em grupos a prática de professores, que foram alunos de nossos 

cursos, em escolas públicas, esperamos consolidar novos saberes sobre os processos 

identitários e de construção de saberes por professores em suas práticas. E, nesse sentido, 

colaborar para as decisões sobre cursos de formação de professores e a valorização da 

docência enquanto mediação para a superação do fracasso escolar.  
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ANEXO III 

 

A REFLEXÃO 

 

A idéia do professor reflexivo tem passado a orientar os discursos sobre a formação 

docente no Brasil, como em outros países. Há certo risco de tornar-se um modismo, e, como 

toda moda tomada de forma acrítica para acrítica para os nossos contextos, pode-se cair na 

simplificação e idealismo de uma referência para a formação. As idéias de Schon por vezes 

são interpretadas na direção de uma perda do sentido original atribuído pelo autor a essa 

característica do profissional. A reflexão do professor deve ser um processo que contribua 

com seu desenvolvimento profissional (IBERNON, 2000), a uma maior capacidade de 

decisão e interpretação, e não um simples olhar de suas ações com limitadas possibilidades 

teóricas. A prática reflexiva não deve ser solitária do professor, essa prática deve estar 

inserida nas relações institucionais e sociais, sob pressupostos explícitos dos Projetos 

Educativos nos quais se expressam interesses e contradições diversas.  

Zeichner (1993) atribui à reflexão do professor sobre sua prática um potencial 

transformador das condições da atividade profissional dos professores sob projetos de 

mudança institucional e social nos quais as preocupações sociais e políticas são explicitadas, 

como critérios de orientação da prática reflexiva.  

A reflexão como estratégia formativa caracterizada por Schon (2000), aponta para a 

reconstrução da prática profissional a partir da própria prática. Esse componente da formação 

procura construir “uma epistemologia da prática" ao considerar a docência como uma 

profissão que se constrói na prática. A reflexão da prática, na prática e sobre a prática 

possibilita tomar consciência dos processos de construção da atividade docente, característica 

do trabalho do professor como profissional. (PERRENOUD, 2000).  

A reflexão da prática é insuficiente quando não se dispõe de recursos metodológicos e 

teóricos que permitam uma nova práxis profissional. Nesse sentido, a teoria desempenha um 

papel essencial em sua relação dialética com a prática, sendo mais produtiva na medida em 

que se orienta em novas referências teóricas do saber científico (e outras forma de saberes), 

na medida em que se realiza com métodos sistematizados (atitude de pesquisa) que levam a 

uma posição crítica da prática em questão. 
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ANEXO IV 

 

 

POR QUE ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA QUEM JÁ EXERCE O MAGISTÉRIO?
6
 

Maria do Socorro Lucena Lima 

 

“Os discursos de quem não viu, são discursos; os 

discursos de quem viu, são profecias”. 

(Pe. Antônio Vieira). 

 

É possível que se questione o porquê do estágio supervisionado quando o aluno já 

exerce a profissão de professor. Realmente, se pensarmos este componente curricular apenas 

corno o momento da prática, a questão faz sentido. Ternos conhecimento de modalidades de 

estágio que não têm sido trabalhadas com a devida clareza-quanto aos seus objetivos e 

finalidades. Muitas têm recebido interpretações equivocadas quanto ao seu desenvolvimento 

e realizadas de forma burocratizada, enquanto os estagiários são submetidos, algumas vezes, 

a situações tecnicistas, reduzidas a um mero preenchimento de fichas que pouco auxiliam na 

sua formação. Existem ainda os estágios cheios de boas intenções; mas vazios de ações 

sistemáticas de planejamento e de avaliação, inclusive conhecemos casos de algumas escolas 

que chegam a dificultar a permanência de estagiários. Por outro lado, mesmo os cursos de 

formação preocupados com esta questão, em muitos casos, vêm tentando impor as novas 

teorias e novos conhecimentos, sem considerar a caminhada dos professores. Prevalece à 

lógica da racionalidade técnica ou a leitura de textos acadêmicos, fazendo oposição à 

formação de professores a partir da realidade em que estão inseridos. 

Compreendemos o profissional do magistério como um intelectual em processo 

contínuo de formação, que tem na teoria o elemento básico para realizar uma ação coerente e 

transformadora, ou seja, sua práxis docente. Essa formação, que envolve além dos saberes 

adquiridos na prática cotidiana e na história da sua vida, ainda necessita da fundamentação 

teórica necessária para a reelaboração destes saberes e a melhoria da qualidade docente. É 

um processo contínuo que vai sendo construído no trabalho, é enriquecido pela aquisição da 

teoria que realimenta a prática, como elemento indispensável para o desenvolvimento 

profissional.  

                                                           
6
 Em 1995 começava se intensificar a presença de professores que já eram profissionais do magistério nos cursos 

de formação docente. Pensei esse texto para sensibilizá-los para o Estágio Curricular dentro da realidade em que 

estavam inseridos. 
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Muitas das pesquisas atuais sobre formação docente insistem sobre a necessidade de 

partir de uma reflexão fundamental sobre a profissão docente para além do campo 

estritamente acadêmico, como explica Nóvoa (1992: 25) ao afirmar que: “urge por isso 

(re)encontrar espaços de interação entre as dimensões pessoais e profissionais, permitindo aos 

professores apropriar-se dos seus processos de formação e dar-lhes um sentido no quadro das 

suas histórias de vida”. 

Daí ser preciso pensar sobre as próprias experiências pessoais e profissionais de 

maneira coletiva para que possamos construir juntos uma nova identidade docente. Gomez 

(1992) é um defensor do professor como prático, autônomo, que reflete, toma decisões e cria 

durante a sua própria ação, ao que ele chama de diálogo reflexivo, capacidade que é 

considerada por Schon (1992) como reflexão na ação.  

É válido descobrir espaços em que o professor possa enunciar suas vivências em sala 

de aula e partilhar os saberes que lhe possibilitem desempenhar os papéis de formadores e 

formandos. Nas aulas de prática de ensino, é importante encontrar caminhos nesse sentido, 

pois DS problemas nessa área extrapolam os muros da Universidade e vão somar-se a tantos 

outros do ensino fundamental e médio. Dentro da abordagem de que o estágio é a atividade 

teórica instrumentalizadora da práxis (PIMENTA, 1994: 121), é que pretendemos fundamentar 

e justificar a dinâmica dessa disciplina que tem o trabalho docente como eixo articulador 

entre a teoria e a prática.  

O fato de professores buscarem na universidade seu desenvolvimento profissional é 

indicativo de que, juntos, poderemos realizar um estágio que possibilite maior conhecimento 

para nós e para a comunidade onde atuamos. As reflexões sobre a nossa prática pedagógica 

certamente se constituirão um processo dialético, juntamente com os novos conhecimentos 

teóricos, com a nossa realidade e as experiências adquiridas ao longo do tempo.  

Propomos que o estágio seja este espaço de unidade teoria-prática e que tenhamos 

como ponto de partida e de chegada as nossas atividades docentes. A mobilização do saber da 

experiência, aliado ao saber pedagógico e à fundamentação teórica poderão nos oferecer os 

elementos necessários para compreendermos e analisarmos o nosso próprio desempenho 

profissional. Não a prática pela prática e sim a prática fundamentada na teoria em confronto 

com a realidade para um redimensionamento do nosso trabalho. Que tal fazermos da nossa 

sala de aula, da relação com os nossos alunos, dos avanços e dificuldades docentes e dos 

entornos ao nosso trabalho, um campo de estágio e pesquisa? 

 
 


