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RESUMO: Neste texto socializo considerações sobre a docência nos anos 

iniciais, especialmente referendada pela experiência de observação da prática 

de Estágio Curricular Supervisionado, enquanto acadêmica do Curso de 

Pedagogia - Unemat - Campus de Juara. Essas reflexões são pontuadas, 

tendo como base o Relatório de Estágio do período de observação, porém o 

conteúdo é analisado, nessa circunstância, na condição de egressa. Para isso, 

apresento o contexto em que ocorreu a experiência de observação referente ao 

Estágio - escola pública da zona urbana -, descrevo a realidade educativa dos 

alunos - 1º ano - da turma acompanhada, apontando algumas questões 

pedagógicas que merecem destaque, e, a partir disso, traço algumas análises 

sobre a sobre a docência, tendo como parâmetro a realidade educativa 

acompanhada, na condição de estagiária, e a situação educacional da 

atualidade, conhecida pela atuação nesse contexto. Para orientar as reflexões 

delineados, utilizo algumas referências do ensino e da formação continuada: 

ZEICHNER (1993), FREIRE (1996), GARCÍA (1999), SILVA et alii (2003),  
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ALVES (2004), MATO GROSSO (2010a e b) e Nóvoa et alli (2011). A 

observação na turma do 1º ano revelou alguns desafios do ensino, 

especialmente na dificuldade do docente em considerar as necessidades de 

aprendizagem dos alunos e, partir disso, conduzir um trabalho que permitisse, 

além das atividades tradicionais de leitura e de escrita, situações cujo brincar 

fosse um aspecto relevante do processo. Em contrapartida, obtive evidências 

das mazelas da formação, pois a sociedade almeja um professor preparado, 

porém inexistem políticas públicas que o capacite para os complexos desafios 

da docência. 

 Palavras-chave: Educação, Pedagogia, Docência. 

 

INTRODUÇÃO  

No boom da sociedade da informação, da globalização econômico-

político-cultural e das transformações geradas pelas tecnologias da informação 

e comunicação neste século, aliada à necessidade de “estudar para conseguir 

um bom emprego”, ingressei no curso de Licenciatura Plena em Pedagogia 

Universidade do Estado de Mato Grosso. 

Diante da urgência de prover financeiramente minha vida e fazer 

graduação, o trabalho profissional foi integrado ao estudo, em nível superior, 

com muito esforço e fazendo escolhas que possibilitassem concluir o curso 

escolhido. As aulas, durante o curso, eram fortemente marcadas pelas 

concepções educacionais de base para o ensino, sinalizando possibilidades 

para atuar competentemente na escola, na função de docente. Nos últimos 

semestres, aconteceram a prática de Estágio Curricular Supervisionado, em 

várias modalidades de ensino, na condição de observadora e realizando 

intervenção, junto aos alunos. O objetivo principal do estágio era associar as 

teorias advindas da academia a realidade da sala de aula. Isso, de certo modo, 

nos colocava “dentro” da profissão, acompanhando de perto a realidade 

educacional. 

Após as experiências nas escolas – observação e/ou regência – 

elaborávamos extensos relatórios, contendo toda a prática vivida e as 

reflexões, advindas da analisa da realidade e das construções teórico-
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metodológicas na academia. Essa escrita era sempre destinada ao professor 

da disciplina de Estágio para atribuições de notas, exigidas pelo curso 

(algumas, poucas vezes, outros professores aproveitavam esses textos). 

Desse modo, o texto sempre ficava nessa relação estrita entre o produtor 

(acadêmico-estagiário) e o avaliador – professor da disciplina. 

Neste ano, revisitando esses textos – Relatórios de Estágio 

Supervisionado - e analisando minha condição profissional atual, após algumas 

experiências em espaços administrativos das escolas, decidi retomar uma das 

experiências, especialmente, a observação referente ao Ensino Fundamental – 

EF – para “olhar” o percurso feito; agora na condição de egressa da 

Universidade do estado de Mato Grosso. 

Diante disso, neste contexto compartilho reflexões pontuadas a partir da 

experiência de observação, em uma turma do 1º ano – EF, de uma escola 

pública do município de Juara. Parto da descrição breve do contexto em que 

uma experiência ocorreu, onde início o “processo de aprender a ensinar” 

(GARCIA, 1999); explicito os aspectos observados na sala de aula, lócus da 

ação, evidenciando reflexões e teorizando, com base em autores (MATO 

GROSSO, 2010a e b), com as quais concordo; pontuo algumas questões 

relacionadas à docência, evidenciando condicionantes da prática identitária do 

professor (ZEICHNER, 1993; SILVA et alii, 2003; ALVES, 2004; NÓVOA et ali, 

2011); por fim, traço as considerações finais, sintetizando as questões 

delineadas que definem, de certo modo, as minhas escolhas profissionais da 

atualidade (FREIRE, 1996; GARCIA, 1999). 

 

O ESPAÇO VIVENCIADO NO PERÍODO DE ESTÁGIO 

O Estágio Curricular Supervisionado é uma exigência do Curso de 

Pedagogia (assim como em todos os cursos de licenciatura) para aproximar o 

futuro docente da realidade profissional escolhida. Por isso, a carga horária 

envolve períodos de observação e/ou intervenção pedagógica, com registros 

de todo processo, associado essas descrições às teorias estudadas na 
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academia. Desse modo, o estágio constitui-se no “grande” momento das 

decisões sobre o futuro do acadêmico, uma vez que a realidade definirá se o 

curso escolhido representa seus anseios profissionais. 

Umas das exigências do Estágio é de que deveria ocorrer em uma 

escola pública. Em função disso e por residir na cidade, a escola escolhida 

para experiência de observação está situada na zona urbana, da cidade de 

Juara, porém atende alunos do perímetro urbano e rural. Oferta duas 

modalidades de ensino: Educação Infantil (Pré I e II) e Ensino Fundamental (1º 

ao 5º ano). 

Em relação a estrutura física, pode-se dizer que a instituição, na época, 

necessitava de muitas adequações para atender qualitativamente a demanda 

de alunos. As salas, por exemplo, eram pequenas, desprovidas de janelas 

largas, que permitam arejamento do ambiente, e com pátio interno sem muitos 

espaços para deslocamento de muitos alunos, porque boa parte dessa área 

interna era ocupada pelo refeitório e cobertura usada para realização de 

eventos escolares com a comunidade. Embora atendesse alunos pequenos 

(crianças, neste caso), não possuía parquinho e tampouco quadra de esportes. 

A escola tinha uma biblioteca, com acervo bibliográfico razoável: livros 

de literatura infantil, alguns joguinhos pedagógicos e livros didáticos. Os alunos 

do ensino fundamental faziam empréstimos para ler ou fazer pesquisas fora da 

escola. 

A sala escolhida para consolidar o “processo de aprender a ensinar” 

(GARCIA, 1999), uma vez que durante as aulas estamos distanciados dos 

desafios reais da docência, foi uma turma do 1º ano – Ensino Fundamental - 

com de 7 e 8 anos de idade, composta por vinte (20) alunos, sendo doze (12) 

meninos e oito (8) meninas. Embora todos tivessem a mesma idade, a 

diversidade era fato na turma, aspecto comum em todas as salas de aula. 

Nesse sentido, é importante destaca que “a existência em um mesmo 

grupo de educandos com níveis de conhecimento diferenciados pode contribuir 

para dinamizar a aprendizagem, desde que haja potencialização pedagógica” 
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(MATO GROSSO, 2010a, p. 56). Nesse sentido é fundamental que o professor 

esteja atento e preparado para orientar a aprendizagem, considerando a 

diversidade de saberes existentes em uma turma, os quais precisam ser 

problematizados, organizados e refletidos. 

 

O PRIMEIRO CONTATO COM OS DESAFIOS PRÁTICOS DA DOCÊNCIA  

Ficar apenas observando o trabalho realizado pelo docente com a turma 

inicialmente foi uma experiência angustiante, porque por ser um agente externo 

– na condição de pesquisador – e com o foco voltado para a ação educativa 

em questão, percebi muitos detalhes ignorados pelo regente da turma no ato 

de ensino. Exemplo disso notei que as crianças revelavam um especial 

interesse pela aprendizagem, desde que não fosse apenas as voltadas para 

atividades tradicionais, cuja, escrita no caderno era predominante. 

Percebi que a turma era muito tranquila e desinibida (apenas uma 

criança era mais tímida). Constatei que as atividades lúdicas raramente eram 

desenvolvidas com a turma. 

Por se tratar de uma turma de 1º ano, em que a aprendizagem da leitura 

e escrita é fundamental, atividades para esse fim eram trabalhadas 

isoladamente, predominando exercícios de codificação e decodificação da 

linguagem escrita. 

Com encaminhamentos dessa maneira, o docente desconsiderava que a 

alfabetização e letramento são indissociáveis; portanto, exigem um trabalho 

cuja “efetivação do processo evolutivo da escrita se dá em ambiências letradas 

que possibilitam o uso das práticas de leitura e escrita em contextos sociais” 

(MATO GROSSO, 2010b, p. 18). 

Notei também que por estarem no 1º ano do ensino fundamental, 

algumas crianças ainda tinham dificuldades na execução de atividades que 

exigiam a coordenação motora básica, especialmente contornar desenhos, 

fazer recortes, escrever o próprio nome utilizando letra de forma (caixa alta), 
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entre outros. Sabemos que, até certo ponto, essas dificuldades são “naturais” 

nesse momento da escolarização, por se tratar da entrada efetiva no universo 

formalizado do conhecimento, oficializado pela educação. 

Todavia, essas necessidades apontam intervenções a serem feitas pelo 

docente para que o estudante se aproprie das dimensões dos conhecimentos 

básicos e relevantes para essa fase do desenvolvimento humano. Aliás, as 

Orientações Curriculares de Mato Grosso – Área de Linguagens (2010b) – 

evidenciam alguns aspectos – denominados de descritores no Documento – 

fundamentais para o sucesso do aluno no processo de ensino: “Apropriar-se da 

natureza do sistema alfabético da escrita; escrever alfabeticamente; fazer uso 

das capacidades necessárias para a leitura e a escrita; fazer uso de técnicas, 

materiais e procedimentos na criação em Artes” (MATO GROSSO, 2010b, p. 

26). 

Diante disso, é evidente que uma formação baseada na reprodução e na 

repetição de estruturas descontextualizadas, com regularidade, não contribui 

para que os alunos se apropriem de capacidades importante requeridas pelo 

processo de ensino e aprendizagem. 

Observei ainda, que na sala a turma geralmente se dividia em dois 

grupos: das meninas e dos meninos. Os trabalhos em grupos eram poucos 

desenvolvidos com os alunos; porém, nas raras vezes em que isso ocorria, a 

cooperação entre eles era visível e rica. Nesse sentido, concordo que é 

importante, na escola, “identificar e estimular as relações entre a formação 

intelectual e a interatividade social, contribuindo para a criança aprender a 

convivência nas contradições do contexto sociocultural” (MATO GROSSO, 

2010a, p. 58), pois nessas tensões sociais, os indivíduos são formados e 

aprendem, desde que os devidos direcionamentos sejam feitos pelo 

professor/a. Aliás, a socialização, nos anos iniciais de escolarização, é de 

suma importância para o desenvolvimento, emocional, cognitivo e social e das 

interações interpessoais das crianças. 
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Outro aspecto observado foi o interesse e a concentração da turma na 

realização das atividades propostas. Alguns até faziam as atividades 

rapidamente para fazer outra atividade. Apesar desse empenho, a ausência de 

atividades alternativas, especialmente para oferecer as crianças que concluíam 

os exercícios propostos, era visível, como: o cantinho da leitura (livros) e 

joguinhos (quebra-cabeça, jogo da memória, entre outros), indicados para 

crianças dessa faixa etária. Essas alternativas são fundamentais para que a 

criança aproveite as diferentes formas de aprender construindo seu 

aprendizado de maneira prazerosa e significativa.  

Uma constatação obtida foi a de que as atividades mais apreciadas 

pelas crianças eram pesquisas, recortes, colagens e desenhos, pois eram 

nessas atividades que a ludicidade predominava e os alunos externavam a 

criatividade e a imaginação. Ou seja, uma “brincadeira” que permitia surpresas 

e que garante ação sobre a realidade a partir dos significados das ideias. 

Assim “o brincar, portanto, permite à criança, além da imaginação das 

imposições da situação imediata, a ação voltada para o pensamento” (MATO 

GROSSO, 2000, p. 44). 

Nesse sentido, é importante destacar que:   

[...] para a constituição do sujeito criativo, necessitava-se pensar a 
ludicidade no espaço escolar interligado com a construção do 
conhecimento de forma prazerosa, retomando o espaço do 
brincar para propiciar aos estudantes o prazer do aprender 

(MATO GROSSO, 2010a, p. 19 [grifo dos autores] 

 

Durante o período de observação, procurei auxiliar o docente titular da 

sala em todos os momentos necessários, sempre com o seu consentimento, ou 

seja, não interferindo na condução da aula, mas orientando os educandos nas 

atividades propostas. Isso possibilitou uma relação de confiança com as 

crianças e com regente da turma. 

 

A OUTRA “FACE” DA DOCÊNCIA 
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O momento de observação forneceu-me um “olhar” sobre a realidade 

educacional a partir de situações reais cujos dilemas ainda não tinham sido 

percebidos claramente durante o período de estudos na academia. Com isso, 

muitas teorias (aprendidas até então) foram ressignificadas com base na 

experiência dos dias vivenciados no ambiente escolar. Nessa perspectiva, 

Alves (2004.  p. 65) salienta que “a teoria não se apresenta como um conjunto 

de regras e normas. É formulada e trabalhada a partir do conhecimento da 

realidade concreta. Quanto à prática, ela é o ponto de partida e o ponto de 

chegada”. 

Nessa direção, a realidade da sala de aula indica que precisamos refletir 

constantemente sobre a nossa prática educativa, pois “a prática pedagógica ao 

ser objeto de pesquisa e de reflexão, torna-se práxis transformadora de si 

mesma e do meio que circunda” (SILVA et alii, 2003, p. 10). Nesse sentido, é 

relevante colocar o ato de ensino em avaliação constante, pois, de acordo com 

Freire (1996, p. 39), “[...] na formação permanente de professores o momento 

fundamental é a reflexão crítica sobre a prática, pois é pensando criticamente a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

Nessa lógica descrita, ser docente implica lidar com as incertezas da 

profissão, pois a dinâmica do sistema educativo e da realidade dos alunos é 

oscilante, em função das transformações sócio históricas e culturais. Desse 

modo, concordo com Zeichner (1993, p. 17) que explicita: “o processo de 

aprender a ensinar se prolonga durante toda a carreira do professor”. Isso 

significa que, mesmo com o investimento na formação inicial, o estudo é (e 

será) parte da constituição docente por toda sua trajetória profissional. 

Em razão disso, todas as fragilidades do ensino apontadas na descrição 

sobre a experiência direta com a docência, por meio da observação, de modo 

algum é para culpabilizar o docente de maneira isolada.  

Na realidade, essa situação específica e restrita (1 escola - 1 turma - 1 

docente) retratam as mazelas das políticas públicas educacionais evidenciadas 

na experiência do professor, formado sem a devida inserção nos contextos 

educacionais, conforme alguns princípios importantes, para o desenvolvimento 
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profissional dos professores, defendidos por Nóvoa et alii (2011, p. 534): 

“articulação da formação inicial, indução e formação em serviço numa 

perspectiva de aprendizagem ao longo da vida; atenção aos primeiros anos de 

exercício profissional e à inserção dos jovens professores nas escolas”. Nas 

considerações dos autores, esses são alguns aspectos fundamentais para que 

a docência alcance patamares significativos para as transformações 

qualitativas almejadas pela sociedade. 

Além disso, não tem como desconsiderar as condições físicas da escola, 

que interfere em certa medida, e io valor social da educação na atualidade, 

cujas escolas tornam-se espaços educativos complexos. Isso significa que, 

muitas das questões educacionais específicas e próprias de outras esferas 

educativas, chegam às escolas para que os docentes tratem adequadamente, 

sem cometer deslizes. 

Diante disso, está em xeque o profissional cuja formação (inicial e 

continuada) torna-se uma somatória de esforços que, na maioria das vezes, os 

desestimula, porque os desafios são imensos e o preparo para tais situações 

foi limitado e precário. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Estágio Curricular Supervisionado do Ensino Fundamental, durante a 

graduação, me proporcionou aprendizagens significativas. A experiência 

anterior, momento semelhante no Estágio de Educação Infantil, garantiu 

amadurecimento para utilizar algumas (das muitas) teorias estudadas no curso 

de Pedagogia, na análise da realidade da sala de aula. 

Para mim, ficou confirmada a importância dessas teorias para o 

desenvolvimento do trabalho docente, inclusive, para respeitar cada etapa do 

desenvolvimento dos alunos no processo ensino-aprendizagem, fazendo as 

intervenções pedagógicas devidas. Desse modo, é importante considerar o que 

a criança já sabe, ou seja, considerar os conhecimentos prévios do aluno 

integrando aos conceitos a ser trabalhados nas diversas áreas do 
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conhecimento. O resultado é o desenvolvimento de uma aprendizagem 

significativa, que transcende o ensino de conceitos abstratos e 

descontextualizados. 

Uma das experiências importantes que o Estágio proporcionou foi a 

percepção de que a avaliação (dos alunos e dos professores) precisa ser 

componente do processo. Isso significa que toda ação educativa deve 

considerar estes sujeitos, cabendo ao educador o desenvolvimento de 

propostas que considere, principalmente, a fase de desenvolvimento do aluno. 

Desse modo, é preciso que todo educador esteja avaliando a sua prática a 

cada dia, revendo seus conceitos e posturas, buscando sempre melhorar, pois 

“a prática docente crítica, [...], envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o 

fazer e o pensar sobre o fazer”, (FREIRE, 1996. p. 38). 

Apesar de todos os aspectos apontados, indicando a responsabilidade 

docente, ao analisar as situações numa lógica macroestrutural, cheguei a 

outras conclusões desanimadoras para a profissão: a falta de políticas públicas 

educacionais de valorização docente. A experiência tida me leva a caracterizar 

o professor em uma das fases do aprender a ensinar, definidas por Feiman 

(1983 apud GARCÍA,1999, p. 26), fase de iniciação, momento em que, 

segundo o autor, corresponde aos primeiros anos de atuação profissional 

docente, durante as quais os docentes aprendem na prática, por meio de 

estratégias de sobrevivência. Essas estratégias são fortemente marcadas pelas 

experiências que os atuais professores tiveram quando alunos. Desse modo, 

embora inconsciente, tais experiências influenciam sobremaneira a ação 

pedagógica do futuro professor. 

O resultado, pós-experiência, é que atuo na educação, esquivando-me 

da docência, em função da complexidade e das responsabilidades inerentes ao 

ato de ensinar. Assim, tenho convicção de que o ensino pode ser conduzido 

por qualquer pessoa; todavia “ ser professor implica lidar com outras pessoas 

(professores) que trabalham em organizações (escolas) com outras pessoas 

(alunos) para conseguir que estas pessoas aprendam algo (se eduquem)” 

(FLODEN e BUCHMANN, 1990 apud GARCÍA, 1999, 24-25). Isso significa que 
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ser docente vai além de trabalhar com conceitos/conteúdos aprendidos na 

graduação. 
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