
 

1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 ANDREIA VIANA DA SILVA DINIZ 

 

 

 

 

 

A DIMENSÃO FORMADORA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

NO CURSO NORMAL: NARRATIVAS DE DOCENTES E 

DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CLÉLIA NANCI. 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 

 



 

2 
 

 

ANDREIA VIANA DA SILVA DINIZ 

 

 

 

 

 

A DIMENSÃO FORMADORA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

NO CURSO NORMAL: NARRATIVAS DE DOCENTES E 

DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CLÉLIA NANCI 

 
 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

Fluminense como requisito para obtenção do título de Mestra 

em Educação. 

 

 

 

 

 

ORIENTADORA: PROFESSORA DOUTORA EDA MARIA DE OLIVEIRA 

HENRIQUES 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2019 



 

3 
 

 

 



 

4 
 

 

ANDREIA VIANA DA SILVA DINIZ 

 

A DIMENSÃO FORMADORA DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

NO CURSO NORMAL: NARRATIVAS DE DOCENTES E 

DISCENTES DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO CLÉLIA NANCI 

 
BANCA EXAMINADORA 

 

PROFESSORA DOUTORA EDA MARIADE OLIVEIRA HENRIQUES 

 

 

 

PROFESSORA DOUTORA MARGARETH MARTINS DE ARAÚJO 

 

____________________________________________________________________ 

 

PROFESSROA DOUTORA VANIA MEDEIROS GASPARELLO 

 

____________________________________________________________________ 

 

PROFESSORA DOUTORA ANDREA PESSOA DOS SANTOS 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

NITERÓI 

2019 



 

5 
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RESUMO 

 

O Estágio Supervisionado assumiu uma dimensão predominantemente prática da 

formação de professores. Se tratando do Curso Normal, essa dicotomia em relação a 

teoria e prática e prática e teoria é histórica, está presente desde o início da constituição 

do curso. Muito embora essa seja uma discussão já superada para muitos 

pesquisadores, ainda é possível perceber determinados discursos e práticas entre 

docentes e discentes que mostram como os sentidos em relação a essa dicotomia são 

produzidos institucionalmente, evidenciado que tal temática ainda precisa ser 

discutida. Assim, esse trabalho segue num movimento de reflexão em torno da 

importância do Estágio Supervisionado na formação inicial de professores da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Educação Básica, analisando como 

docentes e discentes significam o papel deste componente curricular na formação dos 

futuros professores e discutindo quais as implicações dessas concepções para a 

trajetória formativa e futura prática docente. Para tanto, reuni relatos que presenciei ao 

longos de onze anos de atuação como professora das Disciplinas Pedagógicas, fiz uso 

de entrevistas narrativas com dois docentes e duas discentes do Curso Normal, além 

do diálogo que fui tecendo com importantes autores como António Nóvoa, Inês 

Ferreira de Souza Bragança, Marie-Christine Josso, Elizeu Clementino de Souza, 

Franco Ferrarotti, Selma Garrido Pimenta, Walter Benjamin, Lev Semenovich 

Vigotski, Angel Pérez Gómez, entre outros. Por acreditar em um conhecimento 

construído a partir de experiências que passam por mim e pelo outro, optei pelo aporte 

(auto)biográfico. A abordagem teórica e metodológica (auto) biográfica abre um 

debate epistemológico sobre o papel da subjetividade na elaboração do conhecimento, 

dialogando com experiências educacionais de formação através de histórias de vida. 

A pesquisa foi realizada no Instituto de Educação Clélia Nanci (IECN) situado no 

Município de São Gonçalo onde contei com a colaboração de dois docentes que atuam 

como supervisores de estágio e duas discentes que na ocasião estavam realizando o 

estágio na última série do Curso Normal do IECN. Para obter as narrativas dos sujeitos 

espelhei-me no método de entrevista narrativa. O Estágio Supervisionado é um 

componente curricular importante na formação inicial de professores e professoras da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Educação Básica, contudo possui uma 

conotação prática ainda muito enraizada tanto para docentes quanto para discentes. 

Nesse sentido, continua sendo compreendido enquanto um espaço onde se adquiri 

determinadas habilidades inerentes à docência sobretudo através da observação e 

imitação de “bons modelos”. 

 

 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado, Formação de Professor, Narrativa. 
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ABSTRACT 

 
 

The supervised practice assumed a predominantly dimension in the practice of teacher 

education. Considering High School of Normal Course, this dichotomy in relation to 

theory and practice versus practice and theory is historical; it is present since the 

beginning of the course. Although this discussion has been overcome by many 

researchers, it is still possible to notice several speeches and practice among teachers 

and learners that show how the relation of this dichotomy is produced in institutions 

proving that this theme still has to be discussed. 

 This text aims to reflect on the importance of the supervised practice in initial training 

in the teaching of early childhood education and elementary school.  Analyzing how 

teachers and learners understand the role of this curricular component in the future 

teachers and discussing the implications of these conceptions in the trajectory of 

education and future teaching practice. For this purpose, the experiences observed 

along eleven years as a teacher of Pedagogical Disciplines, narrative interviews were 

carried out with two teachers and two learners of High School of Normal Course, 

besides the dialogue that I was weaving with important authors such as António 

Nóvoa, Inês Ferreira de Souza Bragança, Marie-Christine Josso, Elizeu Clementino de 

Souza, Franco Ferrarotti, Selma Garrido Pimenta, Walter Benjamin, Lev Semenovich 

Vigotski, Angel Pérez Gómez, among others. 

Believing in knowledge constructed by experiences carried out by me and others, the 

(auto) biography contribution was chosen. The theoretical and methodological (auto) 

biographical approach opens an epistemological debate about the role of subjectivity 

in knowledge elaboration dialoguing  with learning education experiences through life 

stories. The research was conducted at Instituto de Educação Clélia Nanci (IECN), a 

state school in the city of São Gonçalo (Rio de Janeiro) where the contribution of two 

teachers that were supervisors in practice and two learners that were in their last year 

of supervised practice at the High School of Normal Course at IECN were essential. 

To collect the narrative interviews I used the narrative interview method. The 

supervised practice is an important curricular component in the initial training of early 

childhood education and elementary school. Nevertheless, it is a practice base still 

rooted for teachers and learners. In this sense, it continues to be understood as an 

opportunity of gaining certain abilities inherent for teaching especially through the 

observation and imitation of “good models”. 
 

 

Key words: Supervised Practice, Teacher Education, and Narrative. 
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CAPÍTULO 1 

TESSITURAS DE VIDA, FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

Num exercício de memória que resgata minha trajetória quando criança, 

estudante e professora, tento reelaborar e experienciar minha própria história, fazendo 

recortes e escolhas é claro, mas articulando-as com uma rede de significados que foram 

e estão sendo construídos na relação com meu tema de pesquisa. 

Achei pertinente rememorar experiências formativas, mergulhar no passado 

como forma de poder fazer uma releitura de minha trajetória a partir do presente. 

Confesso que este movimento me tem tirado do conformismo. Aliás, essa seria uma 

das funções do passado, tirar-nos do conformismo, da inércia que nos impossibilita 

reagir diante dos perigos causados pela barbárie do mundo atual. De acordo com 

Walter Benjamin: 

Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo 

“como ele de fato foi”. Significa apropriar-se de uma 

reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um 

perigo (BENJAMIN, 1987, p. 224).  

 

Nesse sentido, o passado é compreendido em função dos múltiplos sentidos que 

atribuímos à nossa história, assim, sua compreensão não é única, porque em cada fase 

de nossa vida, podemos dar novos sentidos ao nosso passado a partir de nossas 

experiências. Por isso não é um puro regate impregnado de saudosismo por algo que 

para trás ficou, mas é um convite ao leitor para mergulhar em experiências que serão 

narradas, experiências essas que possibilitam potencializar a capacidade de criar 

projetos de futuro dos quais ainda podemos acreditar. Assim, o tempo que não volta é 

aquele que também pode está impregnado de centelhas de esperança. 

Lembro-me, que ainda criança me incumbia de ajudar meus irmãos menores com 

as tarefas de casa. Nessa época já questionava o fato de um deles não aprender a ler e 

nem escrever. Eu pegava seus cadernos e observava sua letra ilegível e buscava ali 

compreender o que ele escrevia na tentativa de comunicar-se e de compreender como 

raciocinava. Não sabia bem como, mas eu tinha minha professora, “tia” Claudia, como 

referência e se eu estava aprendendo, por que é que ele também não aprendia? Achava 
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que a forma com que a professora dele o ensinava não atendia suas necessidades de 

aprendizagem, então depois de longas horas ajudando-o com as tarefas e já quase sem 

esperança eu sussurrava para mim mesma: Não liga não, quando você for aluno da tia 

Claudia você aprende. 

Ainda tenho na memória seu semblante caído e desencorajado. O medo lhe 

tomava o corpo devido às severas cobranças de meu pai. Por vezes, ao percorrer os 

corredores da escola em que estudávamos, ouvia os gritos da professora de meu irmão 

que transparecia falta de paciência e controle emocional. Sentia pena de ambos. Da 

primeira talvez pela falta de habilidade e preparo com os alunos, do outro, pelo 

sofrimento de não atender as expectativas da professora, da escola e dos pais. Já 

chegando ao final do corredor eu pensava alto: Ela não devia ser professora. 

No final do ano, como já era de se esperar, meu irmão foi reprovado. Meu pai 

não admitia fracasso escolar em hipótese alguma. E havia uma regra estabelecida por 

ele:  quem ficasse retido seria matriculado no CIEP. Para ele, essa instituição era 

destinada às crianças preguiçosas e que não gostavam de estudar. Na sua concepção, 

estudar em escola pública era para quem não queria ter futuro. Certa vez chegou a 

mencionar que a maioria dessas crianças se tornariam bandidos. Assim fomos 

crescendo com a ideia equivocada de que estudar nessas instituições públicas de ensino 

representava castigo. 

 Como ele havia prometido, meu irmão foi matriculado no CIEP, mas ao 

contrário do que ele esperava, meu irmão teve muito sucesso daquele ano em diante. 

O programa de educação integral possibilitou a ele novas experiências. Aprendeu a ler 

e escrever, participava de oficinas de arte, tinha aulas de capoeira, natação, aulas de 

basquete, tinha tratamento dentário, participou de um concurso de hip hop ganhando 

em primeiro lugar, recebia todos seus materiais didáticos, roupas de banho, uniformes 

e calçados. No final do dia, voltava para casa com um litro de leite, frutas e um 

complemento alimentar. 

Ao retornar da escola, meu irmão chegava radiante de alegria, sempre com 

novidades a nos contar. Era apaixonado pelos professores e por tudo o que fazia. Já 

não precisava de minha ajuda pois raramente levava algum tipo de tarefa de casa. Suas 

atividades eram todas realizadas em sala de aula. O que nos causava estranhamento. 

Por esses e por outros motivos, aos poucos, nós fomos desejando ardentemente 
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também estudar no CIEP, mas meu pai não deixou usando os mesmos argumentos de 

antes. Aquilo nos feria, pois queríamos o melhor para nosso irmão e as mudanças que 

observávamos nele, desconstruía toda aquela imagem negativa que meu pai havia feito 

da educação pública. 

Em casa, nas horas vagas eu adorava escrever nos muros com pedaços de 

carvão que sobravam das fogueiras ou fogões a lenha que meus pais faziam. Ali eu 

reproduzia as minhas tarefas que aprendia na escola. Por vezes enfileirava amigos e 

irmãos em pedaços de tijolos de barro como se fosse uma sala de aula e quando esses 

me faltavam, serviam-me as bonecas. Eu gostava das fileiras pois me lembravam trens. 

Os trens são compostos por vagões uns presos aos outros e onde o primeiro vai, todos 

demais vão também.  

Além disso eu queria minha sala muito bem arrumada, igualzinha a da minha 

escola.Ninguém podia andar, conversar e nem compartilhar coisas para não bagunçar 

a aula e as fileiras me permitiam andar por corredores com uma régua de metal que eu 

adorava bater na palma de minha mão enquanto que com olhos fixos encarava meus 

alunos como forma de impor respeito. Eu já amava a docência. Só que ainda não sabia. 

Alguns anos depois, ao contrário do que muitos esperavam tomei outros 

rumos. Busquei uma formação técnica por influência de minhas amigas que tentavam 

a todo custo me convencer de que o magistério era profissão sem prestígio. Ingressei 

no Colégio Estadual Aurelino Leal para cursar o Ensino Médio, Técnico de 

Secretariado. Ali vivenciei várias experiências, mas uma delas me marcou muito, 

talvez pelo fato de me colocar em confronto direto com o papel da escola. 

Situado no bairro do Ingá, no município de Niterói, este colégio atendia 

majoritariamente, na ocasião, alunos oriundos da classe média. Grande parte 

moradores do Ingá e de Icaraí. Na época não havia Programa do Livro Didático, o que 

nos obrigava a comprar todos os livros que seriam usados. A merenda escolar não era 

servida com uma regularidade como hoje, então nem sempre tinha refeições. Não havia 

um passe que garantisse a gratuidade nos transportes, então precisava dispor de 

dinheiro para as passagens de ida e volta. Foi uma época muito difícil para mim pois 

não tinha condições de adquirir os livros, e nem tão pouco de arcar com todas as 

despesas referentes a lanches e as passagens dos ônibus que na ocasião eram duas 

conduções para ida e duas para vinda. Lembro-me, que por conta da falta de recursos 
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financeiros eu fazia o percurso do centro de Niterói até o colégio e vice-versa a pé 

todos os dias. Isso obrigava-me a sair de casa bem mais cedo. 

Mas essas dificuldades não eram só minhas, outros colegas também viviam 

isso e na ocasião nos aproximávamos pela afinidade, mas também por tantos 

obstáculos que nos tornavam semelhantes. Era visível que uma parcela da sociedade, 

menos favorecida estava ocupando os bancos escolares o que não era visto sempre 

com bons olhos. 

Havia um colega, com um comportamento um tanto desafiador. Vou chama-

lo de Antônio para preservar sua identidade. Um dos poucos moradores do Morro do 

Estado que frequentava esse colégio naquela época. Lembro-me de sua alegria, sempre 

extrovertido, muito comunicativo, mas tinha dificuldades em compreender regras. 

Constantemente era posto para fora de sala de aula. Certa vez, enquanto cruzava o 

corredor dirigindo-me ao banheiro, deparei-me com ele sendo conduzido para direção 

por um funcionário. Havia desacatado um colega. 

Ao retornar para sala, o assunto deixou de ser a aula de história e passou a ser 

os “desvios comportamentais” de Antônio, ao que a professora, com um certo tom de 

revolta exclamou:  

Está crescendo o número de alunos como esse dentro de nosso colégio. 

Trabalho aqui há mais de vinte anos, estou perto de me aposentar e nunca vi um 

alunado tão rebelde, descomprometido, sem limites e sem educação como esse que 

estou vendo agora. Na verdade, eles não querem estudar, boa parte deles desce o 

morro porque passam fome em casa. Então, ou eles vão para as ruas roubar ou vem 

para escola atrás da comida. A culpa disso é do governo que inventou essa coisa de 

merenda, porque quando não tinha merenda, não tínhamos alunos desse tipo. 

Choquei-me com a fala da professora. Na ocasião é claro, eu não tinha 

explicações para aquela situação, mas já conseguia mensurar a gravidade dos 

argumentos que ela apresentava. Eu era uma adolescente que apresentava muitas das 

marcas do Antônio, era negra, moradora de periferia, residente na favela do Salgueiro, 

não tinha condições de comprar meus livros e necessitava da merenda escolar, pois 

por inúmeras vezes, ao término das aulas, dirigia-me para biblioteca onde era meu 

único acesso aos livros para realizar as leituras e os trabalhos solicitados pelos 
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professores. Então, a alimentação para mim era primordial, já que só retornaria para 

casa ao final do dia. 

Choquei-me com a maioria dos colegas de minha turma que concordavam 

com a postura daquela professora. Foi aí, pela primeira vez, que tomei a consciência 

de um choque de classes e comecei a questionar sobre qual deveria ser a postura mais 

adequada de um educador frente a essa e outras situações que envolviam problemas 

de ordem econômica e social em relação aos alunos. Ela era professora de História e 

eu estava estarrecida. Éramos poucos nessas condições, mas eu tinha clareza de nossas 

dificuldades financeiras e a partir daí fui compreendendo o que era segregação, 

preconceito, discriminação, racismo e intolerância que se legitimava dentro da escola. 

Por um momento pensei em parar de falar dessa época, mas aí veio-me a 

memória dois grandes professores que tive nesse mesmo colégio. Esses faço questão 

de mencionar seus nomes como forma de homenageá-los: Cecília e Télio. Na ocasião 

já eram bem idosos, mas isso não os impedia de serem profissionais carregados 

competência, comprometimento, mas também de muita sensibilidade, amorosidade e 

compreensão. Cecília era professora de Literatura e Télio de Estatística, mas ambos 

viam na educação possibilidades de mudarmos nossas vidas. Por isso, não cansavam 

de nos incentivar e com muito entusiasmo nos enchiam de esperança.  

Era meu último ano e diferente de tantos outros professores, Cecília via em 

cada um de nós potencial suficiente para ingressar na universidade pública, por isso 

não media esforços para dar dicas de como fazer as provas de língua portuguesa, 

literatura e redação do vestibular. Fazia simulados com a turma, criava roteiro para 

termos acesso aos clássicos da literatura de forma mais prazerosa e ia de mesa em mesa 

tirando nossas dúvidas. Apesar de sua idade já bem elevada era muito dinâmica e 

extrovertida. Suas aulas eram maravilhosas e tão agradáveis que nem víamos a hora 

passar. 

Télio era um daqueles professores conselheiros. Apesar de matemático não 

lhe faltava afeto. Digo apesar de matemático porque cresci dentro de uma cultura 

escolar que dizia que todo professor de matemática era sério, não gostava de 

brincadeiras, muito rígido e as vezes até grosseiro. Era uma das disciplinas mais 

difíceis, mas a serenidade e paciência com que nos tratava rompia com qualquer 

dificuldade que tínhamos. Eu sempre tive dificuldade com os números, mas ele foi o 
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primeiro professor que fez-me sentir segura para pedir ajuda sem medo e sem 

constrangimento. Escrevia pouco no quadro, mas começava sempre com uma situação 

cotidiana.  

Um dia falou-nos sobre os altos índices de violência e como os números 

representavam isso em dados estatísticos. Foi nessa ocasião que se revelou para mim 

o lado humano de um professor. Télio contou-nos da perda de um filho ou sobrinho, 

(não lembro bem) que havia sido assassinado por um menor que portava uma faca. Ao 

final de seu relato, que mais parecia um desabafo, percebíamos lágrimas escorrendo 

pelo seu rosto. Enquanto olhava para fora da sala de aula, com um semblante perdido 

em meio ao nada, alguém da turma pergunta qual era a opinião dele a respeito, se ele 

não sentia nenhuma revolta, o que ele achava que deveria acontecer com aquele menor, 

ao que ele responde: - eu acho que ao final desse fato terrível temos duas vítimas de 

violências diferentes, mas ambas são violências. 

Essa fala tocou-me profundamente primeiro pela tragédia que o acometeu e 

segundo porque percebi que um professor não precisava ser aquele sujeito cheio de 

autoritarismo, frieza e distanciamento de seus alunos para ser respeitado. Foi a 

primeira vez que um professor se colocou num nível de humanidade que se 

aproximava da minha. 

Apesar de ter vivido tudo isso nesse colégio eu estava decidida a desistir da 

área técnica e ao final desse curso eu fazia a seguinte avaliação: foram três anos de 

insatisfação e frustração no sentido profissional. Percebi que ali de fato não era o meu 

lugar. Abri mão de emprego e comecei a almejar outros caminhos. O amor à docência 

voltou a pulsar em mim. Então em 1997 ingressei no Curso Normal, retornei ao Ensino 

Médio, matriculando-me no Colégio Estadual Frederico Azevedo, em São Gonçalo, 

onde o curso de formação de professores era recém implantado. Estava certa do que 

queria. Entusiasmada com as aulas e disciplinas fui me enchendo de sonhos, planos e 

projetos. Um deles era entrar para universidade, me formar em Pedagogia e retornar 

como professora das Disciplinas Pedagógicas para o colégio em que eu haveria de me 

formar. 

O tempo ali passou rápido, mas marcado por muitas experiências 

inesquecíveis. Tive professores que me encorajaram, me desafiaram apresentando-me 

uma nova forma de pensar e fazer a docência em um exercício de muito diálogo e 
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amorosidade com a vida. Outros deixaram marcas também, talvez não tanto 

prazerosas, mas de igual importância, pois apesar de não terem me apontado as 

possibilidades de caminho, tão logo fui percebendo, através de determinadas atitudes, 

aquele que eu jamais deveria seguir. 

Não poderia deixar de mencionar as aulas práticas organizadas e aplicadas 

durante o estágio supervisionado que me colocaram em contato direto com a realidade 

de algumas escolas por onde passei, cumprindo a tão temida carga horária. Essas 

experiências deixaram marcas na minha forma de ser e estar no mundo e na profissão. 

Entendendo experiência como “aquilo que nos passa”, (LARROSA 2002, p. 21) que 

nos afeta. 

 Segundo Rebuá, partilhando das ideias de Walter Benjamin, “a experiência 

pode ser compreendida como um processo – complexo, dinâmico, dialeticamente 

individual e coletivo – de construção de sentidos” (REBUÁ, 2015, p. 327). Rememorar 

tais experiências de vida e formação me encoraja desejos de compartilhar dores e 

alegrias, avanços e retrocessos, continuidades e rupturas que podem funcionar como 

instrumento que oxigena os ambientes de aprendizagem que em geral são marcados 

por “velhas tradições que nutrem continuísmos” nas instituições escolares travando a 

criação e a autonomia (LINHARES p. 21, 2012). 

E por falar em processo de construção de sentidos dialeticamente individual 

e coletivo quero contar um pouco a respeito dos cadernos onde fazíamos nossos 

registros. Esses eram produzidos por alunos e alunas de forma muito criativa e deviam 

seguir uma organização determinada pela professora supervisora de estágio. Nele eu 

registrava inúmeras tarefas e orientações do dia-a-dia escolar, entre elas estavam: os 

planejamentos das aulas que iria dar, trabalhos com datas comemorativas 

(Efemérides), atividade que exploravam os tipos de letras com que se podia escrever 

o alfabeto (bastão, script, cursiva, maiúscula e minúscula), atividades de pesquisa, 

entre outras. 

Me preocupava com as margens e molduras, gravuras decorativas, tipos de 

letras, criatividade e capricho. Meu caderno precisava estar apresentável. De tempos 

em tempos ele era recolhido por minha professora para ser avaliado. Uma década 

depois ainda me deparo com este material sendo exigido por professores e professoras 

e organizados por alunos e alunas de forma bem parecida, alguns diferenciando-se 



 

18 
 

apenas pela sua composição já que alguns professores(as) optam pelo uso de pastas. 

Em geral os argumentos parecem ser quase sempre os mesmos: aprender a organizar 

seu próprio material e caderno para ensinar seu futuro aluno a organizar os dele. Um 

professor tem que ser organizado.  

O fato é que ao me deparar com esses cadernos ou pastas percebo que esses 

falam de um tipo de aluno, de professores, de avaliação, de propostas pedagógicas, de 

concepções de ensino e de aprendizagem revelando-se importantes objetos e fonte de 

pesquisa, como produto da cultura escolar (MIGNOT, p.8, 2008) 

De igual modo era o processo de confecção de materiais didático-pedagógicos 

que obedeciam a um passo-a-passo ritualizado e em seguida passavam por uma severa 

conferência de minha professora de prática de ensino antes de dar minhas aulas. Letras 

cursivas impecáveis que eram resultado dos treinos em cadernos de caligrafia, técnicas 

de como apagar um quadro, como preencher um diário, como corrigir uma tarefa. 

Esses eram alguns dos fazeres que permeavam meu cotidiano escolar. 

O tempo passou e tão logo tendo concluído o curso assumi minha primeira 

turma como regente. Cheia de entusiasmo iniciei a docência acreditando que bastava 

colocar em prática tudo o que eu havia aprendido como se essas aprendizagens 

pudessem ser aplicadas como se fossem ritos, passo-a-passo e “receitas”.  

Os primeiros dias me mostraram que aquilo que eu havia aprendido era 

apenas o início e ainda era muito pouco em relação a tudo o que a docência me exigia. 

Me decepcionei comigo mesma. Logo vieram as cobranças de que meus alunos 

deveriam estar lendo os fonemas simples até o final do primeiro semestre do ano letivo. 

Era uma turma de dezessete alunos e uns cinco não acompanhavam o ritmo dos demais 

e na minha concepção, àquela época, a turma devia ser homogênea no aspecto da 

aprendizagem. O contrário disso, representava para mim um fracasso. Então, lembrei-

me da professora de meu irmão e vi que ela não era a única culpada pelo fracasso dele. 

Vi o mesmo semblante caído do meu irmão, nos olhos de meus alunos. Me 

peguei gritando com eles por suas peraltices, conversas ou até mesmo por circularem 

pela sala sem minha permissão. Eu os privava de certas coisas sempre que se atrasavam 

com as tarefas, sempre que seus cadernos não estavam limpos e bem organizados. Eu 

não admitia letras “feias” (para mim não bastavam serem legíveis, tinham que ser 

“bonitas”) por isso os submetia ao caderno de caligrafia conhecido como caderno de 
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pauta dupla. Cada dia, o volume de meus gritos aumentava e eu fui entender o que era 

falta de paciência e controle emocional. 

Certa vez me olhei num espelho fixado no canto da sala e vi refletida em mim 

a imagem da professora de meu irmão. Senti pena de meus alunos, aqueles cujos pais 

confiaram sua aprendizagem a mim, senti pena talvez pelo sofrimento desses por não 

atenderem às minhas expectativas. Senti pena de mim pela falta de habilidade e 

preparo com os alunos. Senti vergonha. Na verdade, senti na pele o que aquela 

professora e muitas outras sentiam e sentem ainda nos dias de hoje.  

No ano de 1999 entrei para Universidade Federal Fluminense, assim como eu 

sonhava e planejava. Fui cursar Pedagogia acreditando que meus problemas didático-

metodológicos seriam resolvidos e que eu iria me formar e retornar para o colégio em 

que havia concluído o Curso Normal lecionando as disciplinas pedagógicas. Durante 

a graduação me envolvi com atividades voltadas para docência. Atuei como monitora 

da Disciplina História da Educação e da Disciplina Matemática Conteúdo e Método. 

Tive interesse por algumas disciplinas específicas, a saber: Magistério das 

Disciplinas Pedagógicas do Ensino Médio, Alfabetização, Educação de Jovens e 

Adultos, Educação Infantil, Educação Especial, Didática e Avaliação Educacional, por 

entender que elas estavam diretamente ligadas à minha prática docente. Participei de 

Seminários de Pesquisa e Prática Pedagógica voltados par a formação do professor 

pesquisador. 

De fato, concluída a graduação prestei concurso em 2007 para rede estadual 

de educação do Rio de Janeiro para lecionar no Curso Normal. Apesar de ter sido 

aprovada e classificada para ocupar as primeiras vagas, não consegui ser lotada na 

unidade em que havia me formado por questões administrativas com a gestão local. 

Por conta disso fui fazer parte do corpo docente do Instituto de Educação Clélia Nanci 

(IECN), unidade na qual faço parte até os dias de hoje. 

Quanto aos meus problemas didático-metodológicos fui aprendendo que para 

esses não havia uma receita além de um processo dialético contínuo que envolve teoria 

e prática e prática e teoria. A graduação me apresentou um novo horizonte. Fui 

compreender o que é ser um professor pesquisador, que os processos formativos não 

deviam ser um adestramento, que a responsabilidade de minha formação não recaia 

apenas nos ombros de meus professores, que minhas experiências enquanto docente 
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da educação básica deviam, mesmo que equivocadas, serem confrontadas com toda 

aquela bagagem teórica que eu vinha me apropriando. Fui percebendo que aprendemos 

muito com os outros, com aquilo que eles nos contam, nos relatam, nos narram. 

Poder narrar essas histórias é uma forma de estabelecer conexões de formação 

com o outro e comigo mesma. O mergulho nas reminiscências me possibilita o 

reencontro com a origem de meu processo identitário, avaliar minhas ações e aspectos 

das demandas cotidianas de sala de aula, teorias, metodologias, bem como analisar e 

refletir sobre questões relacionadas à minha formação, frustrações, dúvidas e 

dificuldades. 

Há três anos início o ano letivo solicitando que meus alunos e alunas, futuros 

professores, escrevam um memorial que narre suas trajetórias, seus itinerários de vida 

até ingressarem no Curso Normal. Nesse movimento, vai se estabelecendo aquilo que 

Josso chamou de conhecimento de si e o que está em jogo nesse conhecimento não é 

apenas compreender como nos formamos por meio de várias experiências ao longo de 

nossas vidas, mas de encarar esses itinerários, investimentos e objetivos na base de um 

auto orientação. Uma auto orientação, que segundo a autora: 

[...] articule de uma forma mais consciente as suas heranças, as suas 

experiências formadoras, os seus grupos de convívio, as suas 

valorizações, os seus desejos e o seu imaginário nas oportunidades 

socioculturais que souber aproveitar, criar e explorar, para que surja 

um ser que aprenda a identificar e combinar constrangimentos e 

margens de liberdade (JOSSO, 2010, p. 84). 

 

Assim alunos e alunas, futuro professores vão caminhando para si e esse 

caminhar apresenta-se como um projeto a ser construído ao longo da vida, onde 

refletem aquilo que são, que fazem, que pensam, que valorizam e que desejam na 

relação com eles mesmos e com os outros. 

Nesses memoriais, na maioria das vezes me deparo com escritas muito 

semelhantes no que se refere ao estágio, ao ingresso no curso, aos motivos da escolha 

da profissão, aos primeiros contatos com a docência, aos professores e professoras que 

marcaram suas vidas, aos traumas, dificuldades, medos e sonhos. Todos esses relatos 

vão me revelando quem são meus alunos e alunas, quais são seus anseios e 

expectativas. Através deles vamos no encontrando e refletindo coletivamente sobre os 

possíveis rumos que podemos dar a essa formação de forma que ela faça sentido. 



 

21 
 

Ouvi-los é mergulhar em minhas próprias memórias e reencontrar com tudo 

aquilo que me constituiu. Suas narrativas me afetam pela proximidade com o que 

também vivi enquanto aluna. Nossas expectativas, inseguranças, medos e convicções 

se assemelham nos revelando que somos sujeitos históricos constituídos a partir das 

relações que estabelecemos com o meio e com os outros numa rede de 

interdependência. Por isso, falar de mim é também falar do outro. Nesse sentido Franco 

Ferrarotti diz que: 

Um homem nunca é um indivíduo; seria melhor chamar-lhe um 

universal singular: “totalizado” e, por isso mesmo, universalizado 

pela sua época, “retotaliza-a” reproduzindo-se nela enquanto 

singularidade. Universal pela universidade singular da história 

humana, singular pela singularidade universalizante dos seus 

projetos, exige ser estudado simultaneamente nos dois sentidos 

(FERRAROTTI, 2014, p. 48-49). 

 

Nesse sentido cada um fala de si, sem, contudo, perder de vista o “nós”. Vamos 

partilhando experiências que nos singularizam e ao mesmo tempo nos aproximam de algo 

comum e coletivo. 

Assim, em busca de dar novos sentidos à minha ação docente venho 

percebendo que no isolamento muito pouco se constrói. Por isso penso ser importante 

o exercício de escuta de mim e do outro. Isso implica em pausar muitas vezes a vida 

acelerada da docência, marcada por tantos afazeres, demandas e obrigações que 

acabam fazendo parte de uma rotina que nos mecaniza, cumpridora de protocolos e 

burocracias que nos distanciam de nossas próprias histórias e de nossos pares. Segundo 

Bragança: 

Convivemos com um ritmo tenso e intenso que leva muitas vezes, 

à interdição do diálogo, da partilha do encontro, da reflexão e, nesse 

sentido, temos hoje, mais a informação do que o conhecimento. [...] 

O conhecimento, como expressão da existência humana, exige 

reflexão pessoal, exige parar a “aceleração” da vida cotidiana, o 

ritmo cronológico e se permitir voltar sobre si mesmo, fortalecendo 

os fios que, em cada ciclo de nossa vida, dão sentido à existência. 

Outrossim, ao mesmo tempo em que reencontramos a nós mesmos 

nesse movimento, abrimo-nos ao outro, ao universo (BRAGANÇA, 

2011, p.159).  

 

Entendo que é na relação com o outro que caminhos para transformação vão 

se abrindo. No entanto, confesso que romper com tantos paradigmas que foram me 

constituindo ao longo de minha vida e formação, não tem sido fácil. Sou fruto de uma 

formação que me orientou a falar e escrever mais e ouvir menos, a produzir, publicar, 
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sempre preocupada com números, com quantidades. Durante minha graduação aprendi 

que a “verdade” precisava ser comprovada através de dados ou de informações 

oficiais. Na universidade conheci uma escrita muito atrelada à racionalidade, com 

pouco ou nenhum espaço para a subjetividade. 

Hoje, acredito que um outro processo de formação é possível, afinal existem 

outras formas de se produzir o conhecimento, onde os sujeitos que estão sendo 

formados possam ser afetados por uma outra forma de compreender e narrar sua 

formação, bem como por outros sujeitos que também contam, relatam e narram suas 

vivências e experiências. Isso, no meu ponto de vista, seria transformar toda produção 

acadêmica numa experiência de riqueza e não de pobreza. 

Nessa perspectiva de experiência de riqueza e não de pobreza, penso numa 

formação outra. Fazendo uso de uma expressão benjaminiana eu diria, uma formação 

a contrapelo. Isso significa ver a formação a partir de quem também é formado. É 

preciso pensar no que não é dito, nas vozes dos que foram silenciados historicamente, 

naquilo que fica na sombra. A formação implica, necessariamente, nossa capacidade 

de escuta. 

Isso faz-me lembrar de alunos e alunas tanto do Curso Normal quanto das 

licenciaturas, sujeitos de formação, mas que são comumente objetificados no processo 

de pesquisa. Por isso Inês Bragança conclama a “produção de uma contracultura em 

oposição a oficial” em que seja “possível a escuta e intercâmbio com sujeitos que na 

ciência clássica foram tomados como objetos”. (BRAGANÇA, 2012 p. 87). Em outras 

palavras trata-se de emprestar a escuta aqueles que tradicionalmente não foram 

ouvidos em suas trajetórias singulares de formação pelos discursos acadêmicos 

buscando sentido nas experiências vividas por estes. Por isso, a arte de narrar precisa 

ser potencializada nos espaços de aprendizagens sejam eles quais forem de forma a 

potencializar reflexões sobre nossos fazeres, nossas questões, dificuldades, teorias e 

práticas. 

É nessarelação com os outros que as aprendizagens acontecem, que os saberes 

são construídos ganhando novos sentidos por serem fruto de uma elaboração coletiva 

tecida de forma partilhada pelos sujeitos autores e não meros espectadores. Assim, 

enquanto escrevo, enquanto narro vou imergindo num processo de busca, de 

reelaboração e (re)significação de experiências como forma de superação e de 



 

23 
 

subversão de modelos já tão enraizados em nossos fazeres, que na ausência de um 

exercício reflexivo constante, passam por desapercebidos nos amordaçando e nos 

condenando a uma pobreza  de experiência que nos desvincula de nossas tradições 

históricas e do nosso patrimônio cultural. 

Concordo com Walter Benjamin quando diz: “hoje em dia é uma prova de 

honradez confessar nossa pobreza, (...) essa pobreza de experiência que não é mais 

privada, mas de toda a humanidade” (BENJAMIN, 1987, p. 115). Confessá-la seria ao 

menos o primeiro passo para uma tomada de consciência frente a estrutura hegemônica 

da sociedade burguesa que tem colocado os indivíduos num anonimato, que inviabiliza 

a ação coletiva como prática transformadora, que substitui valores comunitários pelo 

individualismo colaborando para perda de vínculo entre os indivíduos. 

O que esperar dessa sociedade? Benjamin (1987) enquanto um melancólico 

sentia-se condenado a não acreditar definitivamente em coisa alguma, buscar uma 

compreensão que sabia ser inalcançável. No entanto, o mais instigante é que apesar 

disso, era um revolucionário possuído pela paixão de contribuir para transformação do 

mundo o que fez dele um melancólico não estagnado, paralisado, deprimido, mas 

tomado por uma melancolia que o impulsionava levando-o a um constante movimento 

de elaboração e reflexão. 

Sua postura e sua obra me mostraram que preciso pleitear, como professora-

pesquisadora, por uma formação alicerçada na perspectiva dos dominados, dos 

vencidos, dos silenciados. Uma formação que rompa com o tempo linear e uniforme e 

que seja impregnada por uma temporalidade que tenha a ver com a elaboração de 

memórias. Uma formação que defenda a experiência como partilha. Uma formação 

que rompa com aquilo que vem sendo historicamente instituído. Que escute mais, que 

condene menos. 

Por isso, o fato de ter realizado um sonho, de ser professora das Disciplinas 

Pedagógicas, sinto-me no dever de refletir mais sobre o Curso Normal e sua relevância 

na formação de futuros professores, já que quando se fala em formação inicial, 

raramente o mencionam, colocando-o num apagamento, na sombra, silenciando muita 

das vezes aquilo que alunos e alunas, professoras e professores estão produzindo. Por 

vezes, tenho a sensação de que o curso é visto como um fragmento de formação pouco 

valorizado. 
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Emprestar a escuta a alunos e alunas, professores e professoras buscando, 

num diálogo repleto de sensibilidade, compreender através de suas histórias de vida 

quais os sentidos construídos a respeito do Estágio supervisionado, bem como a 

importância desse componente curricular na formação inicial será o fio condutor desse 

trabalho. Assim, acredito ser possível construir tessituras, redes de significados e 

compreender como vamos nos forjando professores no percurso de vida-formação. 

A despeito das dificuldades que são fruto de uma sociedade excludente e 

desigual, cujo seu projeto vem sendo o desmonte da educação, da saúde, da garantia 

de direitos, entre outros inúmeros retrocessos, não posso estagnar. Mais do que nunca 

é preciso lutar por um novo projeto de educação que vislumbre maior investimento na 

formação de professores. Tal investimento só é possível frente às políticas 

educacionais que mobilizem outras formas de pensar. Assim como nos aponta Celia 

Linhares: 

[...] políticas que mobilizem outras formas de pensar (pensar como 

ação social que envolva corpos inteiros, como atividades de ação 

criadora), as quais, ao encontro da vida, liberem-se das idealizações 

modeladoras e hierarquizantes que reforçam desprezo por uns e 

subalternidades por outros, tornando-os submissos às exigências de 

segurança, estabilidade e conforto, com sufocamentos das 

experiências que o viver proporciona e dos riscos que o diferir, o 

inventar e o singularizar-nos sempre envolve (LINHARES, 2012, p. 

22) 

 

Sendo assim, proponho resgatar vozes e memórias silenciadas ao longo de 

nossa trajetória de vida-formação, buscando a construção de novos sentidos que nos 

apontem formas de reagirmos diante da barbárie que se instala na sociedade em que 

vivemos, tornando-a cada vez mais injusta, exigindo de nós educadores outras posturas 

e posicionamentos. Diante disto, atuando no Ensino Médio como professora do 

Estágio Supervisionado, venho me colocando diante de algumas inquietações e 

questionamentos quanto ao tipo de experiência que se constitui a partir desse 

componente curricular. 

Acredito que o Estágio Supervisionado deve possibilitar não apenas a 

transposição de conhecimentos teóricos ao campo da prática, mas a de compreensão e 

reelaboração dos mesmos frente a realidade vivida, e mesmo uma outra concepção da 

relação teoria e prática. Nesse sentido, venho num exercício que busca conduzir esse 

componente curricular de forma que o mesmo extrapole o limite do empírico, da 
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prática sem base na teoria, das atividades para o simples cumprimento de carga horária, 

pois “o empírico pelo empírico não altera, não transforma o sujeito do conhecimento 

e muito menos garante a transformação da realidade em que se pretende intervir” 

(SILVA, 2003, p 18). 

Posto isto, o Estágio Supervisionado não pode ser pensado simplesmente a 

partir da ação prática do estagiário e do controle do professor, mas é necessário que 

este seja compreendido enquanto uma atividade de pesquisa concomitantemente 

teórica e prática e que por isso se constitui um espaço de experiências e terreno fértil 

para produção de conhecimento. 

Assim, a partir das contribuições do aporte teórico-metodológico de pesquisa 

(auto)biográfico, contextualizado na perspectiva de uma outra epistemologia de 

formação, busco ao longoda pesquisa, emprestar a escuta a alunos e alunas, professores 

e professoras do Curso Normal resgatando suas vozes e memórias silenciadas ao longo 

de suas próprias histórias. Histórias essas articuladas, segundo Ferrarotti (2014, p.52-

53) a contextos imediatos dos grupos restritos (primários) aos quais eles pertencem, 

como família, escola, professores, além de ideias, crenças e concepções que 

contribuíram, no meu entendimento, para a constituição dos sentidos da docência e do 

Estágio Supervisionado. 

A partir daqui trago mais detalhes do caminho percorrido na direção de 

agregar outros traços ao desenho dessa pesquisa que surge a partir da experiência 

acumulada enquanto professora do Instituto de Educação Clélia Nanci em São 

Gonçalo, onde leciono as Disciplinas Pedagógicas no Curso de Formação de 

Professores, na modalidade Normal, sobretudo na disciplina Práticas Pedagógicas e 

Iniciação à Pesquisa (PPIP). Tal disciplina aparece nas três séries do curso. Na terceira 

série apresenta uma distribuição de 480 horas anuais que abrangem: fundamentação 

teórica, laboratórios e Estágio Supervisionado. Dada a amplitude da disciplina em 

questão, buscarei aprofundar-me no componente Estágio Supervisionado, onde no 

meu entendimento, concentra-se o cerne desta pesquisa. 

Não poderia deixar de mencionar também a minha implicação direta com este 

componente enquanto aluna que fui do Curso Normal, como relatado anteriormente. 

Cumprir com a carga horária e todos os fazeres relacionados ao Estágio 

Supervisionado para mim parecia ser a razão primeira daquela formação, assim como 
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acontece hoje com muitos de meus alunos e alunas. Dessa forma percebo que nossas 

experiências que vão sendo narradas em muito se alinham e dialogam. 

Não há como ignorar que os relatos destes, em pleno século XXI me afetam 

pela semelhança e proximidade com aquilo que vivi lá pelos idos da década de 90. De 

igual forma, não posso negar que professores e professoras que gentilmente narraram 

suas vidas e implicações diretas com a docência me fazem refletir sobre minha postura, 

minhas decisões e encaminhamentos referentes ao meu fazer. Mesmo quando 

tomamos caminhos tão distintos em relação às nossas práticas em sala de aula, 

compreendo que é possível e preciso refletir sobre a dialética entre o individual e o 

coletivo. Esse coletivo que nos aproxima, que nos permite partilhar destinos comuns 

interpretando nossas próprias experiências. 

Assim, aquilo que para muitos pesquisadores pode parecer incompatível, 

discordância, caminhos impróprios para uma pesquisa, para mim se constitui um 

material riquíssimo que demonstra como vão se constituindo os sentidos da docência, 

sua importância e como se constituem nas múltiplas relações que se estabelecem na 

escola, sobretudo entre alunos (as) e professores (as). 

Por isso me parece pertinente falar de nossas vidas em estreita relação com o 

Estágio Supervisionado, quer como professores(as), quer como alunos(as) 

desbravando caminhos num terreno, que no meu ponto de vista é tão fértil, mas tão 

pouco explorado. Além disso, acredito que é no espaço concreto de minha própria 

escola, meu local de trabalho, em torno de seus problemas reais, que a formação pode 

acontecer de forma mais significativa. 

Nesse sentido, a pesquisa tem como objetivo geral refletir sobre a importância 

do Estágio Supervisionado na formação inicial de professores(as) da Educação Infantil 

e dos anos iniciais da Educação Básica. São objetivos específicos: analisar como os 

docentes e discentes significam o papel deste componente na formação dos futuros 

professores e discutir as implicações destas concepções para a trajetória de formação 

e futura prática docente. Na busca de alcançar tais objetivos me debruçarei em quatro 

narrativas, duas de docentes e duas de discentes, buscando compreendê-las, não de 

forma intimista, subjetivas, mas de forma reflexiva, num permanente diálogo entre as 

histórias individuais e suas inscrições institucionais e sociais. Além disso, persigo ao 

longo dessa reflexão, encontrar processos de confluência e diferenças em nossas 
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narrativas, em quais pontos dialogam e quais sentidos vamos atribuindo ao Estágio 

Supervisionado. 

Tento, ao longo do texto trazer vários fios no intuito de compor uma tessitura 

formada por várias vozes, autores, discussões, teorias e reflexões. Começo narrando 

minha história em primeira pessoa. Isso não é por acaso, mas uma concepção 

epistemológica de produzir conhecimento, de falar da minha relação enquanto sujeito 

com o saber, onde vou me assumindo e me colocando em meu próprio texto. 

 Por isso iniciei o trabalho com meu memorial, Capítulo 1: Tessituras de vida, 

formação e experiência profissional, onde trouxe um exercício de memória que resgata 

a minha história quando criança, meus primeiros contatos com a docência quando 

estudante e professora. Na sequência, o trabalho apresenta-se dividido por mais quatro 

capítulos. No Capítulo 2: Contextualizando a pesquisa, trago um breve histórico do 

Instituto de Educação Clélia Nanci, apresento sua proposta de formação, proposta 

curricular do Curso Normal além do perfil do corpo docente e discente. No Capítulo 

3: Estágio Supervisionado: tessituras entre teoria, prática e formação proponho uma 

discussão em torno do próprio Estágio Supervisionado e da sua relação com a unidade 

teoria e prática, trazendo primeiramente para o diálogo Selma Garrido Pimenta, por 

compreender que a autora traz importantes contribuições em torno desse componente 

sobretudo nas escolas normais. Em seguida, o texto segue entremeado pelas 

considerações de Angel Pérez Gómez que traz pontos importantes a respeito da 

racionalidade técnica e de como este modelo vai interferir na atividade docente e na 

relação teórico-prática.  

Na sequência, dentro do mesmo capítulo trago uma discussão sobre uma nova 

epistemológica da formação, a partir das reflexões de Nóvoa, sobre a dimensão 

formadora da pesquisa (auto)biográfica, na medida em que nesta abordagem, os 

sujeitos elaboram a compreensão de seus percursos e de seus processos formativos. 

Assim, as contribuições de António Nóvoa tornam-se extremamente relevantes. O 

autor afirma que “a formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os 

percursos de vida” (NÓVOA, 2014, p. 153). As histórias de vida, como o próprio se 

refere, estimulam a autoformação uma vez que implicam e contribuem para uma 

tomada de consciência individual e ao mesmo tempo coletiva. Isso reforça o seguinte 

princípio: ninguém forma ninguém e é sempre a própria pessoa que se forma.  
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A atualidade das discussões propostas por Inês de Souza Bragança também 

traz riquíssimas contribuições e provocações para este trabalho ampliando o conceito 

de formação na abordagem (auto)biográfica. A autora, seguindo Nóvoa, propõe uma 

epistemologia de formação que mobilize uma racionalidade mais sensível e menos 

técnica, onde a vida dos sujeitos possa ser incorporada “em toda a sua complexidade 

existencial, como componente fundamental do processo formativo” (BRAGANÇA, 

2011, p.157). 

Em consonância com o pensamento dos autores acima e por acreditar na 

possibilidade da construção do conhecimento a partir de experiências profundamente 

partilhadas, sigo no texto falando de minha opção pela abordagem teórico e 

metodológica da pesquisa (Auto) biográfica na perspectiva das histórias de vida e 

formação. Tal perspectiva parte de um processo de colaboração e partilha entre os 

sujeitos da pesquisa. Além disso possibilita maior protagonismo e diálogo que se 

estabelece não só do sujeito com o pesquisador, mas do sujeito e do pesquisador consigo 

mesmos e com muitas outras vozes que coabitam suas múltiplas experiências nas 

trajetórias de vida e formação. Assim, estas reflexões estão entremeadas pelas 

contribuições de Marie-Christine Josso, Inês de Souza Bragança e Elizeu Clementino 

de Souza. 

 Concluo o segundo capítulo discorrendo sobre uma perspectiva que 

compreende as narrativas como leituras que podemos fazer de nossas experiências, 

onde busco estabelecer um diálogo com Walter Benjamin e Lev Semenovich Vigotski. 

Não é demais afirmar que o filósofo Walter Benjamin interpreta de maneira bem 

particular os sinais emergentes de sua época. Seus textos, tão atuais, suscitaram em 

mim muitas inquietações. Benjamin denuncia aquilo que tão profundamente viveu 

naquele tempo de uma “ofuscante industrialização” da qual posso perceber seus efeitos 

e desdobramentos nos dias de hoje em novas tendências, mas em grandes proporções, 

o que me comprova a atualidade e a pertinência de suas ideias e de suas críticas 

incansáveis. Talvez por isso eu tenha sido tão fortemente afetada por seus escritos nos 

ensaios Experiência e pobreza e O Narrador.  

Nesse sentido, não vejo autor mais relevante para tratar do conceito de 

experiência. Muito embora tenha citado também Jorge Larrosa, compreendendo que a 

cerne da discussão estará pautada nas contribuições de Walter Benjamin que 
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provocativamente me tocam ajudando-me a aprofundar esse conceito tão complexo a 

respeito das experiências que nos formam, nos afetam na relação com o outro, 

entendendo a formação como uma significativa presença de tantos outros sujeitos que 

atravessam nossas histórias, nossas vidas, com quem tanto ensinamos quanto 

aprendemos. 

Vigotski, traz importantes contribuições a partir de uma crítica literária, que 

vai chamar de crítica de leitor que faz da obra “A Tragédia de Hamlet, Príncipe da 

Dinamarca”, do célebre autor inglês William Shakespeare, bem como de seu texto 

Educação Estética (capítulo 13), de seu livro Psicologia Pedagógica. Ambos me 

ajudaram a compreender que as narrativas possuem uma dimensão inesgotável de 

sentido. Abertas a múltiplas leituras, inclusive para seus autores em diferentes espaços-

tempos.  

No Capítulo 4: O que contam as narrativas?, não menos importante que todos 

estes já mencionados, convido professores, professoras, alunos e alunas do Curso 

Normal, do IECN para comporem a pesquisa por compreender que suas narrativas, 

entrelaçadas com as minhas, configuram-se enquanto um rico espaço de produção de 

conhecimento na medida em que elucidam novos sentidos e novos saberes.  

Por fim, O Capítulo 5: reservado para as Considerações Finais, estabeleço 

um diálogo com as narrativas a partir das questões apontadas nos objetivos específicos, 

procurando compreender as relações de sentido realizadas pelos sujeitos da pesquisa a 

respeito de suas experiências com o Estágio Supervisionado e o processo de formação. 

Neste capítulo busco encontrar linhas de confluências e divergências nas narrativas 

elaboradas por cada um, discorrendo sobre a troca de experiências entre os diferentes 

sujeitos da pesquisa e quais sentidos atribuem à docência. 

Tais discussões fazem da pesquisa uma contribuição para trabalhos 

posteriores e reflexões que buscam pelo fortalecimento e consolidação do movimento 

no campo da formação e pesquisa (auto)biográfica que vem se construindo e 

constituindo de forma tão brilhante e consistente entre pesquisadores brasileiros nos 

espaços acadêmicos em âmbito nacional e internacional. 
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CAPÍTULO  2 

CONTEXTUALIZANDO A PESQUISA 

 

Hino do Instituto de Educação Clélia Nanci 

 

Exaltamos o Clélia Nanci 

Em São Gonçalo, o marco da Educação! 

 

Seja no ensino ou no esporte, 

O Instituto mantém a tradição! 

 

Seu corpo docente, exemplo de dedicação. 

 

A comunidade escolar, unida, cheia de motivação. 

 

Em cada canto, nas cidades, 

Ex-alunos, hoje grandes professores, 

Plantando as sementes 

Em canteiro escolar 

Fazendo brotar o amor. 

 

Cada elo é importante 

Nessa corrente de educação 

 

Por isso o Instituto Clélia Nanci 

É referência, é amor, é união! 

 

Letra e música: Heber de Bôscoli Leal 

 

A letra do hino acima nos revela uma instituição que se afirmou durante 

décadas como patrimônio, como referência em educação. Tradição em formação de 
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professores o Instituto de Educação Célia Nanci (IECN) viu nascer grandes 

professores que deixaram e continuam a deixar marcas na educação gonçalense. 

Orgulho de muitos que por ali passaram e de tantos outros que ainda permanecem, a 

unidade vem procurando, através do ofício que desempenha manter sua excelência 

mesmo com os desmandos das autoridades governamentais descomprometidas com a 

educação pública. 

Dar visibilidade às memórias do IECN é uma forma de lutar contra o 

esquecimento de tantas ações que ali foram e continuam se concretizando através 

daqueles que teimosamente ainda acreditam que lecionar vale a pena. Hoje somos 

poucos em comparação ao número de docentes e discentes que povoaram essa 

instituição há algumas décadas. Contudo, aqueles que permaneceram continuam 

lutando por condições melhores de trabalho, buscando forças e tentando manter a 

esperança a cada ano que se inicia. 

O IECN sempre pulsou vida. Palco de belíssimos projetos, oficinas, 

seminários, feiras, gincanas, um sem fim de atividades que pude acompanhar durante 

esses meus onze anos de magistério nessa unidade me revelam um grande potencial 

tanto do corpo docente quanto do corpo discente, muito embora esse segundo grupo 

venha apresentando nos últimos anos um perfil de alunos com baixo interesse pela 

formação de professores. Contudo, tenho presenciado a luta de muitos profissionais 

pela permanência do curso que esteve por inúmeras vezes em vias de ser extinto dada 

a baixa procura por parte dos estudantes e pela ausência de políticas sérias que 

buscassem investir nessa formação. 

Quero compartilhar com os leitores um pouco da história desse lugar que tem 

ao longo desses anos me constituído na profissional que sou hoje. Quando se fala de 

formação docente no município de São Gonçalo, não há como negar que o IECN seja 

um referencial histórico. Por isso, além dos materiais biográficos primários, como as 

narrativas que possuem uma “pregnância subjetiva no quadro de comunicação 

interpessoal complexa e recíproca entre o narrador e o observador” (FERRAROTTI, 

2014, p. 40) recolhidas diretamente por mim num quadro de “interação primária”, 

também lancei mão de materiais de fontes secundárias que me possibilitaram 

contextualizar o campo da pesquisa. 
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Segundo fontes cedidas pelo Departamento de Pessoal, o Instituto de 

Educação São Gonçalo (como era chamado) foi criado em 20 de novembro de 1961 

através da Lei nº 4.906 (Projeto n° 572/61). Sua inauguração só viria a acontecer no 

dia 22 de setembro de 1962 onde passou a funcionar junto ao Grupo Escolar Luiz 

Palmier no Bairro da Brasilândia (onde funciona até os dias de hoje) tendo como anexo 

o Jardim de Infância Ismael Branco. 

Inicialmente o instituto funcionava somente com turmas do ginasial. Apenas 

em 14 de abril de 1966 que se deu a criação do Curso Normal que por sua vez teve 

grande procura tornando necessária a ampliação das dependências da unidade de forma 

a atender a demanda de alunos e alunas que procuravam a nova modalidade de ensino. 

É através da Lei n° 5.756 publicada em D.O de 18 de agosto de 1966 que o 

então Instituto de Educação de São Gonçalo passa a ser chamado de Instituto de 

Educação Clélia Nanci em homenagem a senhora Clélia Nanci, mãe do Deputado 

Estadual Doutor Aécio Nanci que faz a doação de um terreno, para construção de um 

novo prédio ao lado do Grupo Escolar Luiz Palmier. 

Os anos que se seguiram foram marcados pela implantação de outros cursos 

como Assistente de Administração, Técnicas em Laboratório de Análises Clínicas, 

Auxiliar em Laboratório de Análises Químicas e Contabilidade. O número de alunos 

aumentou consideravelmente e a unidade passou a funcionar em três turnos, entretanto, 

para nós, moradores do município de São Gonçalo, a grande referência do Instituto de 

Educação Clélia Nanci sempre foi o Curso Normal. 

Lembro-me do uniforme de gala bem característico, até hoje usado. Camisa 

branca de mangas cumpridas, saia de pregas, meia até os joelhos, sapatos pretos e um 

broche em formato de estrela, preso à uma das mangas da camisa, que identificava a 

série cursada. Muitas de nós meninas, àquela época, desejávamos estudar no IECN por 

conta do uniforme, mas não era tão simples conseguir uma vaga. Algumas de minhas 

colegas tentaram sem sucesso fazer a prova de seleção, mas não obtiveram pontos 

suficientes para ingressarem no curso que nos anos de 80 e 90 era muito procurado. É 

interessante que mesmo antes desse período a unidade já era bem concorrida. O relato 

de Ilana Gouveia, ex-aluna e atualmente professora das Disciplinas Pedagógicas nesta 

mesma instituição pode confirmar isso: 
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Cursei no IECN todos os oito anos do primeiro grau – década de 

1970 – quando era disputadíssima, pois considerada, na cidade, uma 

escola para privilegiados. Naquela época não havia escola para 

todos, e as boas escolas públicas da cidade eram as mais concorridas: 

Colégio Municipal Castello Branco e IECN (GOUVEIA, 2014, p. 

149). 

 

Assim, não tive oportunidade de frequentar o IECN como aluna, muito 

embora, vontade não me faltasse, meu ingresso só viria acontecer em 2008 na condição 

de professora. Nesse período em que atuo nesta instituição pude acompanhar duas 

matrizes curriculares distintas. 

No ano de meu ingresso o curso estava organizado em quatro anos de acordo 

a tabela 1, em anexo. Havia um público muito interessante nessa época formado por 

muitos adolescentes e jovens, mas também por alunos e alunas numa faixa etária que 

variava dos trinta aos cinquenta anos. Nesse grupo mais experiente eu percebia maior 

interesse e dedicação com os fazeres que eram propostos.  

Algumas mulheres dentro dessa faixa etária estavam à procura do primeiro 

emprego, cansadas da vida doméstica, procuravam uma formação que as colocassem 

no mercado de trabalho, mas um trabalho que lhes ocupassem apenas em turno de 

forma que lhes sobrassem tempo para cuidar de seus filhos e dos afazeres de suas casas. 

Outras se diziam realizando um sonho até então adiado pelas circunstâncias da vida 

tais como proibição dos maridos, falta de oportunidade devido as condições 

econômicas, criação de filhos, entre outros fatores. 

Ouvia constantemente o queixume por parte do corpo discente de que o curso 

era muito extenso e que isso retardava o ingresso no mundo do trabalho, muito embora 

alguns já atuassem como docentes auxiliares em escolas privadas no contraturno ao 

estudo. 

Em 2010 uma nova reformulação da matriz curricular foi proposta pela 

SEEDUC (Resolução nº 4376 de 18 de dezembro de 2009), distribuindo o Curso 

Normal em três anos, com dois dias da semana em horário integral conforme apresenta 

a tabela 2 (em anexo). 

Tal mudança trouxe alguns reflexos que no meu ponto de vista afetaram 

diretamente no perfil de alunos e alunas que passam a ingressar no IECN. A entrada 

de discentes com a faixa etária de trinta e cinquenta anos diminui significantemente e 

a leitura que faço é que a diminuição da procura se deu por conta dos dois dias integrais 
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que passam a compor a nova proposta curricular dificultando aqueles(as) que 

precisavam concentrar seus estudos em um turno de forma que pudessem desenvolver 

alguma atividade remunerada no outro turno.  

Essa é uma realidade muito comum, sobretudo entre as alunas de maior idade, 

as que são casadas ou que possuem filhos. Já presenciei alguns relatos daqueles que 

possuíam interesse em ingressarem no curso, mas devido a sua organização em tempo 

quase integral, muitos optam por fazerem outro tipo de formação que lhes possibilitem 

estar matriculados em apenas um turno.  

O perfil do corpo discente sempre foi algo que me chamou muita atenção 

sobretudo pela multiplicidade de motivos que levaram a escolha do curso por parte de 

alunos e alunas. Inúmeros desses motivos muitas vezes sem nenhuma relação com 

afinidade pela docência. É interessante perceber na fala de alunos e alunas uma 

quantidade expressiva de motivações aleatórias como: 

Foi o único lugar onde consegui vaga. 

 

Por causa do uniforme que eu gosto muito. 

 

Porque minha mãe que é professora disse que seria melhor para mim. 

 

Porque apesar do salário baixo nunca falta vaga para professor trabalhar. 

 

Porque ao final do curso vou sair com um diploma de uma profissão. 

 

Porque todos os meus amigos vieram estudar aqui, então eu coloquei o IECN 

como minha primeira opção. 

 

Não estou certa da escolha. 

Muitas dessas falas são mais frequentes nas primeiras séries onde os discentes 

são recém-chegados. E é interessante ainda atentar para falta de clareza quanto ao 

próprio nome do curso por parte de alguns deles. Para esses o termo normal tem a ver 

com uma formação semelhante ao curso de Formação Geral, sem nenhum cunho 

profissionalizante. Só quando concluem a primeira série é que muito se dão conta das 
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especificidades dessa modalidade. Na medida com que vão avançando nas séries 

posteriores, os argumentos que justificam a permanência também vão mudando, então 

é muito comum ouvir falas como: 

Acabei gostando do curso. 

 

Eu ia desistir, mas percebi que posso ter um futuro com essa profissão. 

 

O curso não é tão ruim assim. 

 

O estágio me fez gostar da docência. 

 

Descobri que amo trabalhar com crianças e quero dar aula. 

Para alguns professores, alunos e alunas que chegam no Curso Normal por 

motivos aleatórios e não necessariamente por interesse pela docência, em geral são 

aqueles que em maiores proporções apresentarão falta de interesse e descompromisso 

com a formação. São esses, segundo relatos, que colaboram para desqualificação do 

curso. A fala a seguir é um dos relatos que me deu pistas para fazer tal leitura. Certa 

vez, durante um conselho de classe, discutíamos a respeito das turmas, falávamos 

sobre os resultados das avaliações de alguns grupos que haviam sido insatisfatórios. 

No calor da discussão um colega diz: 

Por isso sou a favor da antiga prova de seleção e de critérios mais rígidos 

para o ingresso. Quando tinha prova de seleção, só se inscrevia para o curso alunos 

interessados em se formar professor. Aí, retiraram a prova e agora qualquer um pode 

entrar. O aluno entra sem saber nem o que é o Curso Normal, sem compromisso, sem 

interesse e o resultado é isso aí que estamos vendo. 

A fala do colega nos revela um tempo que no imaginário de muitos, a 

qualidade do curso estava associada diretamente a um público seleto. Época esta onde 

não havia escola para todos e por isso muitos estavam fora das salas de aula. Lembro-

me que lá pelo início da década de 90 quem de fato quisesse estudar, não conseguindo 

vaga numa escola pública recorria aos gabinetes de vereadores na prefeitura para 

pleitear uma bolsa de estudos na rede privada de ensino. Isso era muito comum. Apesar 
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disso, ainda hoje, há quem diga que essa época foi uma época muito promissora 

sobretudo no aspecto de “rendimentos” escolares.  

Defendo a ideia de que o perfil de alunos vem mudando e muito ao longo dos 

anos, mas acredito que seja necessário refletirmos enquanto instituição sobre outros 

aspectos que envolvem essa situação, algumas até de ordem de gestão pública que 

perpassa por implantações de sistemas de matrículas que acabam lotando alunos em 

cursos dos quais não gostariam de fazer, bem como a ausência de vaga nas escolas de 

suas preferências, entre outros fatores. 

Cabe mencionar que ainda hoje o Curso Normal é constituído por um público 

predominantemente feminino, todavia é possível observar também adolescentes e 

jovens do sexo masculino que ingressam nessa formação, alguns até com interesses 

bem específicos quanto a essa escolha. Os motivos eram e continuam sendo os mais 

variados, mas quero dar destaque a um em específico que é o caso do aluno Jorge. 

Quando perguntei a este o motivo de sua opção por este curso ele foi seguro em 

responder: 

Eu quero ser professor de Educação Física, pretendo dar aula para o Ensino 

Médio. Fiz estágio no Ensino Fundamental e na Educação Infantil e essa experiência 

foi muito importante para mim pois através dela eu estive em constante interação com 

os alunos. Então eu já sei lidar com os alunos e muito embora sejam públicos e faixas 

etárias diferentes eu já aprendi fazer essa abordagem. Por isso estou no Curso 

Normal. Minhas expectativas estão ligadas ao futuro, visando um olhar diferente para 

o trabalho docente e espero aprender muito no cotidiano escolar, pois vejo que o 

professor é o agente de transformação mais importante de toda a sociedade. Nesse 

sentido, tenho tentado construir uma aprendizagem sólida, e ao terminar esse curso, 

dar continuidade em minha construção enquanto docente e assim desempenhar meu 

trabalho da melhor maneira possível. 

Jorge é um entre tanto outros que veem no Curso Normal a possibilidade de 

se adquirir determinadas habilidade quanto o lidar com os alunos. Para ele, ser 

professor requer saber fazer abordagens específicas, independente do público (seja de 

crianças, adolescentes ou adultos) e seu interesse por esta formação se dá em virtude 

disso. Almejando ser um professor formado em Educação Física viu nessa modalidade 

de ensino uma possibilidade de preparo para sua futura profissão. 
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Assim como Jorge, outros alunos e alunas vão vendo no curso formas de 

adquirirem determinadas habilidades necessárias para o exercício da docência, 

sobretudo durante a realização do Estágio Supervisionado. Para esses futuros 

professores e professoras esse componente curricular vem se colocando como um 

momento importante e crucial da formação. 

Gostaria de ressaltar também algumas considerações a respeito do corpo 

docente que ali lecionava no ano de meu ingresso. Com a ausência de concurso público 

para compor um quadro com profissionais que lecionariam as Disciplinas 

Pedagógicas, muitos(as) professores(as) de 1º ao 5º ano, chamados(as) de Docentes II 

(DOC. II) foram desviados(as) de suas funções para ministrarem tais disciplinas. Esses 

começaram a buscar formações que os habilitassem enquanto regentes para o Curso 

Normal. Mas um novo concurso, específico para as Disciplinas Pedagógicas, obrigou 

o remanejamento desses profissionais para suas funções de origem, sendo 

gradativamente substituídos por Pedagogos concursados. 

Esses dois momentos que marcam a composição do quadro de docentes do 

Curso normal, (antes e depois do concurso) no meu entendimento, se configuraram 

uma situação complexa e polêmica. Apesar desse concurso representar um 

investimento no Curso Normal por parte do governo do Estado do Rio de Janeiro, não 

se levou em consideração a situação de professores e professoras que investiram em 

formação e dedicaram anos de suas vidas sustentando o curso. É dentro desse contexto, 

um tanto conturbado que assumo minhas primeiras turmas no IECN. 

Os primeiros meses de docência foram desafiadores. Escola grande, turmas 

numerosas, compostas por 43 a 47 alunos aproximadamente, corpo docente formado 

por muitos professores que mal conseguiam conversar devido a própria dinâmica 

acelerada de nossos fazeres e da ausência de reuniões periódicas, sobretudo de 

planejamento. Fui me aproximando por conta própria de colegas novatos que haviam 

ingressado através do mesmo concurso que eu havia feito, procurando junto com eles 

pensar em estratégias e um plano de trabalho dos quais pudéssemos partilhar e nos 

apoiar quando fosse necessário diante de dificuldades que constantemente surgiam. 

Por mais que existissem os referenciais curriculares eu sentia falta dessa 

partilha, desse momento com o outro onde eu pudesse trocar experiências, tirar dúvidas 

recorrentes e compreender as especificidades de cada disciplina. Por mais que eu lesse, 
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o Estágio Supervisionado para mim ainda representava uma incógnita em vários 

aspectos. Confesso que no início fui dando meu próprio tom ao trabalho, mas isso 

trouxe alguns questionamentos por parte dos alunos e alunas de outros professores. Me 

interrogavam constantemente por que eu trabalhava de forma diferente, por que meus 

relatórios não seguiam os mesmos padrões e modelos. Tais questionamentos também 

partiam de alguns colegas de trabalho, que apesar de respeitarem minhas escolhas 

achavam que eu devia trilhar pelo mesmo caminho. Embora a escola não determinasse 

o modo pelo qual devíamos trabalhar, entre eles foi se constituindo uma forma bem 

específica de se conduzir a disciplina PPIP. 

Foram nessas idas e vindas, em meio a tantos avanços e atropelos que fui me 

constituindo na docência. Sempre com muitas dúvidas é claro, mas compreendendo 

que eram elas as responsáveis pela minha insistência e busca de um conhecimento que 

foi sendo construído em parceria com professores e professoras, alunos e alunas do 

Curso Normal. 

No capítulo seguinte trago uma reflexão sobre o Estágio Supervisionado 

dentro de uma relação teórico-prática, compreendendo a necessidade de transformar a 

experiência desse componente curricular numa experiência de diálogo e não 

dicotômica entre teoria e prática, o que não foi e não é fácil visto que isso requer  

romper com aquilo que está tão enraizado em nosso modelo de formação e depois 

porque existe uma expectativa por parte dos discentes e de alguns docentes de que é o 

estágio que vai preparar os futuros professores e professoras para o exercício da 

docência. 
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CAPÍTULO 3 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO: TESSISTURAS ENTRE TEORIA, PRÁTICA 

E FORMAÇÃO 

 

Enquanto professora das Disciplinas Pedagógicas do Curso Normal desde o 

ano de 2008, tenho acompanhado duras críticas que vêm sendo feitas à qualidade do 

professor para atuar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental 

formado por esta modalidade. No tocante a formação inicial, tais críticas permeiam as 

discussões dentro das universidades (já presenciei várias), mas também estão presentes 

com certa frequência nas falas de professores e professoras, tanto de outras disciplinas 

quanto das próprias Disciplinas Pedagógicas. 

Tais falas, sobretudo daqueles que atuam neste curso, configuram-se 

enquanto críticas, um tanto paradoxais, já que são os próprios responsáveis pela 

formação dos futuros professores e professoras. Esses frequentes relatos me revelam 

que eles não se veem como corresponsáveis pela qualidade do curso. Assim, trago 

algumas dessas falas que me permitiram tal compreensão: 

A maioria de nossos alunos e alunas do Curso Normal formam-se muito 

jovens. É complicado terem que assumir uma turma com tão pouca experiência e 

maturidade para isso. 

 

Temos excelentes alunos e alunas com boas notas nas disciplinas, mas 

durante o estágio supervisionado, sobretudo na aplicação da aula prática, sentem-se 

totalmente perdidos, o que demonstra uma falta de habilidade em transpor a teoria 

para prática. 

 

A formação do Curso Normal não dá conta das demandas colocadas pela 

escola atual. Mesmo com tanto estágio que fazem é impossível que os discentes tenham 

clareza do que é a docência, do que é ser professor. Isso eles só vão aprender em 

contato direto com a sala de aula, no dia-a-dia da escola. 

Essas narrativas, muito presentes durante reuniões, conselhos de classe, ou 

até mesmo durante os intervalos entre uma aula e outra revelam alguns pontos que 
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merecem uma leitura mais atenta e reflexiva. A primeira observação a se fazer perpassa 

pelo fato de que para alguns colegas professores, a pouca idade com que os discentes 

concluem o curso vem a ser um problema que se configura enquanto falta de 

maturidade.  

Outro destaque importante nessa fala é a falta de experiência, experiência essa 

associada a um fazer da profissão docente, o que seria um tanto controverso, já que 

estão na condição de recém-formados. Nesse sentido, com que medida poderiam lhes 

ser exigidas experiências dessa profissão uma vez que o direito, legalmente falando, 

de lecionar só se dá após a conclusão do curso?  

Na segunda narrativa me chama atenção a definição de excelentes alunos e 

alunas como aqueles que tiram as melhores notas, entretanto, esses mesmos excelentes 

alunos com boas notas, quando se refere ao Estágio Supervisionado, sobretudo, na aula 

prática, são vistos como “perdidos”, que não sabem bem o que fazer com os 

conhecimentos apreendidos. Aqui o termo disciplina, parece designar a dimensão 

teórica do conhecimento. O estágio nesse caso é algo desvinculado das disciplinas 

vistas como teóricas. Isso é possível compreender na expressão sentem-se totalmente 

perdidos, o que demonstra uma falta de habilidade em transpor a teoria para prática. 

O estágio é visto aqui como um campo para aplicação prática, ou seja, momento de 

aplicação daquilo que se aprendeu com as teorias. 

A última narrativa revela uma ideia de formação que deveria cumprir o papel 

de resolver os problemas apresentados no cotidiano escolar, como se cada situação que 

ocorre na dinâmica de sala de aula tivesse uma única forma de ser compreendida e 

solucionada. Outro ponto que destaco é que embora a realização do estágio se dê no 

cumprimento de uma extensa carga horária, fica evidente que esta atividade não é vista 

como suficiente para que os futuros professores e professoras tenham uma ideia real 

daquilo que de fato consiste a docência e nem poderia partindo do princípio que o 

estágio coloca os discentes em contato com uma determinada realidade e esta realidade 

não pode ser generalizada justamente porque corresponde a alguns contextos e 

situações com diferentes especificidades. 

Tais colocações, me convidam a um exercício de reflexão que traz, entre 

tantas outras, algumas questões que me levam a problematizar: a dicotomia entre a 

relação teoria e prática e prática e teoria, a compreensão de Estágio Supervisionado do 
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Curso Normal como parte prática da formação e a necessidade de pensa-lo como um 

componente onde essas duas dimensões estão presentes de forma inextricável. 

Para tanto, busquei como referencial principal Selma Garrido Pimenta por 

compreender que a autora traz considerações importantes a respeito do Estágio 

Supervisionado nas escolas normais, sobretudo subsidiando uma relevante discussão 

no tocante a relação teoria e prática que ainda suscita grandes questões no âmbito da 

formação de professores. Contudo, outros autores também foram convidados, em 

menor proporção, para compor essa reflexão. 

 A relação teoria e prática é uma discussão muito recorrente durante a 

formação de professores e por vezes, objeto de dúvidas e equívocos, por isso continua 

sendo alvo de debates e estudos. Muitos professores, de vários segmentos, reproduzem 

o discurso da indissociabilidade entre ambas, mas no dia a dia concebem e trabalham 

com estas de forma dicotomizada: primeiro a dimensão teórica enquanto verdade 

indiscutível, depois a dimensão da prática como algo aplicável, como confirmação da 

teoria ou como adequação da teoria à realidade. 

Refletir sobre essa questão tem me gerado uma grande inquietação 

desencadeada pelo fato de compreender que não há uma teoria sem a prática e de igual 

modo, não há uma prática sem teoria. Embora sejam distinguíveis, não são separáveis. 

Todavia, a formação de professores, de um modo geral, incorre num erro de apresentar 

dois territórios diferentes: o dos teóricos e o dos práticos produzindo assim uma ideia 

de antagonismo entre ambos. 

 É importante compreender que “teoria é o que os teóricos tratam e produzem 

no meio em que realizam seus trabalhos, enquanto não é menos certo que a prática é o 

conteúdo do ofício dos práticos” (SACRISTÁN, 1999, p.20), no entanto, é preciso 

considerar que o teórico ao se preocupar com a difusão e o desenvolvimento de sua 

teoria torna-se também um agente da prática e da ação docente. Nesse lugar, para o 

autor, este teórico também estaria na condição de um professor, pois através de sua 

teoria ele também estaria formando outros professores. De igual modo, o professor 

dedicado à prática vai imprimindo em cada ação uma concepção de homem, de mundo, 

de sociedade, de educação, ou seja, dialoga com concepções teóricas que vão 

constituindo sua formação e seu fazer docente. 



 

42 
 

Pérez Gómez (1992, p. 96) ao falar da formação de professor apresenta duas 

concepções distintas desse profissional:  

[...] o professor como técnico-especialista que aplica com rigor as 

regras que derivam do conhecimento científico e o professor como 

prático como autônomo, como artista que reflete, que toma decisões 

e que cria durante sua própria ação (PÉREZ GÓMEZ, 1992, p. 96). 

 

A ideia de professor como técnico, dentro da perspectiva da racionalidade 

técnica, trata-se, segundo o autor de uma concepção epistemológica da prática herdada 

do positivismo que prevaleceu durante o século XX afetando a educação e sobretudo 

os docentes. A esse respeito Pérez Gómez afirma que: 

Segundo o modelo da racionalidade técnica a atividade do 

profissional é sobretudo instrumental, dirigida para a solução de 

problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e técnicas 

científicas. Para serem eficazes, os profissionais da área das ciências 

sociais devem enfrentar os problemas concretos que encontram na 

prática, aplicando princípios gerais e conhecimentos científicos 

derivados da investigação (PÉREZ GÓMEZ, 1992, p.96). 

 

Contudo, o autor continua afirmando que a realidade não se deixa encaixar 

em esquemas preestabelecidos onde a ação profissional se resuma a aplicação de meios 

e procedimentos. Isso se deve ao fato de que os problemas educativos e qualquer 

situação de ensino são variáveis e complexos e nesse sentido não há uma teoria 

científica única e objetiva que permita identificá-los e resolvê-los (PÉREZ GÓMEZ, 

1992) 

Assim, ao criticar essa concepção de professor técnico-especialista, o autor 

coloca a emergência de um professor cujo o papel se coloca enquanto investigador na 

sala de aula, que tem autonomia para a tomada de decisões, cujo desejo seria a 

superação dessa relação linear e mecânica entre o conhecimento científico-técnico e a 

prática na sala de aula. 

Nesse sentido, o êxito desse profissional não está na aplicação rigorosa de 

teorias e de técnicas, mas na sua capacidade de manejo diante da complexidade 

buscando resolver os problemas através da “integração inteligente e criativa do 

conhecimento e da técnica (PÉREZ GÓMEZ, Ibid.).  

O autor atenta-nos para o fato de que a grande maioria das instituições 

destinadas a formação de professores ainda se apoiam nesse modelo de racionalidade 

técnica que defende inclusive a ideia de que a investigação acadêmica contribui para 
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o desenvolvimento de conhecimentos profissionais úteis. Todavia, em sua concepção, 

aumenta-se cada vez mais a distância do que produz a academia com o quotidiano. 

Para ele: “isso não significa que a investigação básica especializada não seja necessária 

e imprescindível, mas é preciso desenvolver paralelamente outros programas de 

investigação centrados nas exigências e problemas das situações derivadas da prática” 

(PÉREZ GÓMEZ, 1992, p. 107). 

Entretanto, como pode-se perceber nos relatos anteriores ainda é muito 

recorrente a ideia de dicotomia entre teoria e prática. Isso se evidencia quando 

percebemos nas falas de tais profissionais a ênfase que é dada às disciplinas ditas 

teóricas e a realização do estágio como um campo de aplicação prática para essas 

teorias, revelando uma distinção entre o pensar e o fazer. Tal perspectiva, segundo 

Esteban e Zaccur (2002) pode limitar à docência a aplicação de algo que foi aprendido, 

que foi formulado por outros, tornando a sala de aula um lócus de ação como se agir 

estivesse desvinculado do ato de pensar. Assim, as autoras continuam afirmando que: 

Esta visão permanece dominante nos cursos de formação de 

professores, tanto no ensino médio quanto na universidade. São 

dadas as disciplinas teóricas, inicialmente que, por serem 

descontextualizadas, contribuem muito pouco para a reflexão sobre 

o processo ensino-aprendizagem e sobre as relações entre a prática 

pedagógica e o contexto social em sua totalidade, e ainda assim são 

entendidas como a “base” para atividade docente. As disciplinas 

ligadas ao saber. Em um momento posterior, são apresentadas as 

disciplinas ligadas à prática, aquelas que indicam o como, as 

metodologias, que funcionam como “aplicação” do que foi 

teoricamente apresentado. São as disciplinas relacionadas ao saber 

fazer. E, finalmente, o estágio, tradicionalmente colocado ao final 

do curso, frequentemente isolado das disciplinas, entendido como 

momento de treinamento para a efetiva ação docente (ESTEBAN e 

ZACCUR, 2002, p. 17-18). 

 

Assim a docência passa a ser compreendida como uma mera aplicação de algo 

que foi aprendido, de algo que foi pensado e formulado por outros. Deixando de estar 

articulada ao movimento dialético de pensar e agir frente a realidade. Nesse sentido, o 

estágio supervisionado pode ser o elemento crucial, durante a formação inicial, que 

possibilite aos futuros professores e professoras viverem experiências que promovam 

uma outra relação com a teoria e a prática e a prática e a teoria.  

Repensar o Estágio Supervisionado no Curso Normal sob esta perspectiva 

pode trazer novos sentidos a formação, na medida em que se compreende  que o 
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mesmo não pode se dar de forma artificial fragmentando ou hierarquizando disciplinas 

práticas e teóricas, saberes e fazeres, uma artificialidade que pode levar ao equívoco 

de um trabalho muito mais por generalizações, ignorando toda a complexidade da ação 

pedagógica, de sua heterogeneidade e imprevisibilidade, alimentando, talvez nos 

alunos e alunas, futuros professores a falsa ideia de que todas as salas de aulas possam 

ser observadas ou compreendidas de uma mesma forma, descartando suas 

especificidades, singularidades e tramas que as atravessam. 

Por isso, penso ser de extrema importância o movimento de ação e reflexão 

numa relação dialógica e dialética com o meu fazer, de forma que a prática possa 

sinalizar questões e que a teoria ajude a “apreender essas sinalizações, a interpretá-las 

e a propor alternativas, que se transformem em novas práticas, portanto, ponto de 

partida para novas indagações, alimentando permanentemente o processo reflexivo” 

(ESTEBAN e ZACCUR, 2002, p. 21). Essa postura de questionar, refletir e buscar 

novos sentidos ao meu fazer docente, tem me permitido ressignificá-lo na medida em 

que minha prática é ponto de partida, mas também é ponto de chegada sempre 

entremeada pela teoria. De acordo com Esteban e Zaccur: 

A prática é o local de questionamento, do mesmo modo que é objeto 

deste questionamento sempre mediado pela teoria. Desta 

perspectiva, a prática se transforma em práxis, ou seja, síntese 

teoria-prática. O movimento permanente de questionamento e 

aprofundamento visa a ajudar o/a professor/a a entender melhor e 

redimensionar seu cotidiano. Parte-se da prática para voltar a ela. 

Porém, na volta não se encontra a mesma prática inicial, há uma 

nova qualidade na medida em que o movimento ação-reflexão-ação 

gera transformações, que permitem avançar em direção à melhor 

compreensão do fenômeno, relativizando o imediatamente 

perceptível (ESTEBAN e ZACCUR, 2002, p. 22). 

 

Compreendo que transformar a experiência do Estágio Supervisionado em 

uma experiência de diálogo entre teoria e prática é necessária. Apesar disso, este não 

é um movimento fácil primeiro porque é preciso romper com aquilo que está tão 

enraizado em nosso modelo de formação e segundo porque já existe uma expectativa 

por parte de alguns docentes e discentes de que é o estágio que vai preparar, ou atestar 

o preparo dos futuros professores e professoras para o exercício da docência. Selma 

Garrido Pimenta traz um panorama histórico que nos ajuda a compreender isso. 

Segundo Pimenta (1994), o estágio sempre esteve associado à prática de 

ensinar. Nas Escolas Normais, historicamente, essa questão ficou mais latente, uma 
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vez que estas tinham o objetivo de formar o corpo docente que atuariam nas escolas 

primárias. O conceito de prática presentes nos cursos estava vinculado à imitação de 

bons modelos teóricos existentes e da reprodução deles.  

Cabe destacar que os curso de formação de professores para os anos iniciais 

denominavam-se Escolas Normais. Criadas no Brasil a partir de 1833, mantiveram 

essa nomenclatura até a Lei 5692/71, quando na ocasião, passaram a se chamar 

Habilitação ao Magistério. Até a publicação do Decreto – Lei 8530/46 – Lei Orgânica 

do Ensino Normal, cada estado tinha sua própria legislação. Devido a isso, o termo 

estágio (prática) se apresentava com diferentes terminologias: 

Assim temos: Didática (Goiás, Rio Grande do Sul, Alagoas, Piauí, 

Pará e Bahia); Didática da Educação Física ( Pernambuco); 

Metodologia (minas Gerais, Santa Catarina, Alagoas, Sergipe e 

Piauí); Metodologia Geral e Metodologia Especial (Amazonas, 

Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte) Prática de Ensino (Santa 

Catarina, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso do Norte e 

Maranhão); Metodologia e Prática de Ensino (Pará e Sergipe) e em 

São Paulo especificamente do Ensino Primário e Pré-Primário, no 

Rio Grande do Sul especificamente do Ensino Primário. No 

Maranhão temos Matérias e Prática do Ensino Primário (PIMENTA, 

1994, p. 26). 

 

Como foi mencionado anteriormente, essas diferenças quanto às terminologias 

para designar as disciplinas que tinham proximidade com a prática (estágio), só foi 

corrigida com a Lei Orgânica do Ensino Normal de 02 de janeiro de 1946 (Decreto –

Lei 8530/46). A partir daí o curso passa a ser dividido em dois ciclos: o primeiro é o 

curso de regentes do ensino primário, com duração de quatro anos, o que correspondia 

ao curso ginasial e era ministrado nos estabelecimentos de cursos normais regionais. O 

segundo, correspondia ao curso colegial com duração de três anos. Oferecido nas 

Escolas Normais e nos Institutos de Educação contavam com Jardim de Infância e 

escolas primárias em anexo, bem como cursos de especialização para professores 

primários para as áreas de Educação Especial, Ensino Supletivo, Desenho e Artes 

aplicadas, música e canto, além de administração escolar que tinha o objetivo de formar 

diretores, orientadores e inspetores escolares. 

A mesma lei estabeleceu em seu Título II, capítulo II, um currículo único para 

toda federação como aponta o destaque abaixo: 
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CAPÍTULO I 

DO CURSO DE REGENTES DE ENSINO PRIMÁRIO 

 

 

     Art. 7º O curso de regentes de ensino primário se fará em quatro 

séries anuais, compreendendo, no mínimo, as seguintes disciplinas: 

Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Geografia geral. 4) 

Ciências naturais. 5) Desenho e caligrafia. 6) Canto orfeônico. 7) 

Trabalhos manuais e economia doméstica. 8} Educação física.  

Segunda série : 1) Português. 2) Matemática. 3) Geografia do Brasil. 

4) Ciências naturais. 5) Desenho e caligrafia. 6) Canto orfeônico. 7) 

Trabalhos manuais e atividades econômicas da região. 8) Educação 

física.  

Terceira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) História geral. 4) 

Noções de anatomia e fisiologia humanas. 5) Desenho. 6) Canto 

orfeônico. 7) Trabalhos manuais e atividades econômicas da região. 

8) Educação física, recreação e jogos.  

Quarta série: 1) Português. 2) História do Brasil. 3) Noções de 

Higiene. 4) Psicologia e pedagogia. 5. Didática e prática de ensino. 

6) Desenho. 7) Canto orfeônico. 8) Educação física, recreação e 

jogos.  

      § 1º O ensino de trabalhos manuais e das atividades econômicas 

da região obedecerá a programas específicos, que conduzam os 

alunos ao conhecimento das técnicas regionais de produção e ao da 

organização do trabalho na região. 

      § 2º O curso normal regional, que funcionar em zonas de 

colonização, dará ainda, nas duas últimas séries, noções do idioma 

de origem dos colonos e explicações sôbre o seu modo de vida, 

costumes e tradições.  

 

CAPÍTULO II 

DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

PRIMÁRIOS 

 

     Art. 8º O curso de formação de professores primários se fará em 

três séries anuais, compreendendo, pelo menos, as seguintes 

disciplinas: 

Primeira série : 1) Português. 2) Matemática. 3) Física e química. 4) 

Anatomia e fisiologia humanas. 5) Música e canto. 6) Desenho e 

artes aplicadas. 7) Educação física, recreação, e jogos. 

 Segunda série: 1) Biologia educacional. 2) Psicologia educacional. 

3) Higiene e educação sanitária. 4) Metodologia do ensino primário. 

5) Desenho e artes aplicadas. 6) Música e canto. 7) Educação física, 

recreação e jogos.  

Terceira série: 1) Psicologia educacional. 2) Sociologia educacional. 

3) História e filosofia da educação. 4) Higiene e puericultura. 5) 

Metodologia do ensino primário. 6) Desenho e artes aplicadas. 7) 

Música e canto, 8) Prática do ensino. 9) Educação física, recreação 

e jogos. (BRASIL, 1942, p.03). 
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Nota-se que a disciplina Didática e Prática de Ensino aparece no 4º ano do 

curso de regente do ensino primário. Já no curso de formação de professores constam 

as disciplinas Metodologia do Ensino Primário no 2º e 3º anos e a Prática de Ensino 

apenas no 3º ano. Vale ressaltar, que o documento no Título II, capítulo IV, nos itens 

c e d estabelecem como orientação que: 

c- nas aulas de metodologia deverá ser feita a explicação sistemática 

dos programas de ensino primário, seus objetivos, articulação da 

matéria, indicação dos processos e formas de ensino, e ainda a 

revisão do conteúdo desses programas, quando necessário; 

d- a prática de ensino será, feita em exercícios de observação e de 

participação real no trabalho docente, de tal modo que nela se 

integrem os conhecimentos teóricos e técnicos de todo o curso; 

(BRASIL, 1946, p. 04) 

 

Assim, pode-se observar que embora a Lei Orgânica tenha regulamentado o 

Ensino Normal no país, háuma imprecisão, uma falta de clareza quanto às disciplinas 

Didática, Metodologia e Prática de Ensino. Vê-se que há uma preocupação com as 

demonstrações práticas, com observação e participação real no trabalho docente. Isso 

também fica muito evidente no artigo 47 da mesma lei quando esta determina que: 

“todos os estabelecimentos de ensino normal manterão escolas primárias anexas para 

demonstração e prática de ensino”. Segundo Pimenta: 

O entendimento dessas questões propiciará a melhor compreensão 

de que o conceito de prática presente nos cursos do período em 

questão era da prática como imitação de modelos teóricos existentes 

(PIMENTA, 1994, p. 29). 

 

Logo não havia uma preocupação de uma prática como um estágio 

profissional. Nesse contexto, a Escola Normal buscava ensinar as futuras professoras 

conforme padrões consagrados. O objetivo era reproduzir e exercitar aquilo que 

chamavam de “bons modelos” considerados eficazes para ensinar as crianças. 

O Golpe Militar de 1964 trouxe algumas exigências no campo educacional. 

A preocupação passa a ser com os aspectos internos da escola, como os meios, a 

modernização da prática docente, operacionalização dos objetivos instrucionais e 

comportamentais, planejamento, controle, métodos e técnicas de avaliação, recursos 

audiovisuais. Tratava-se de tornar a escola eficiente e produtiva, torná-la operacional 

com vistas a formação para o trabalho, para o desenvolvimento econômico do país. 
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Dentro deste contexto, em decorrência da Lei 5.692/71 o ensino primário e 

médio passa por modificações estruturais e conceituais, alterando sua denominação 

respectivamente para primeiro grau e segundo grau. A partir daí as Escolas Normais 

desaparecem e em seu lugar surgem a Habilitação Específica do Magistério (HEM) 

para habilitar professores para atuarem no 1º grau. 

Organizada pelo Parecer CFE nº 349/72, a HEM tinha duas modalidades 

básicas: 

[...] uma com duração de três anos (2.200 horas), habilitaria a 

lecionar até a 4ª série; e outra com duração de quatro anos (2.900 

horas) habilitando ao magistério até a 6ª série do 1º grau. O currículo 

mínimo compreendia o núcleo comum, obrigatório em todo 

território nacional para todo ensino de 1º e 2º graus, destinado a 

garantir a formação geral; e uma parte diversificada, visando a 

formação especial. O antigo Curso Normal cedeu lugar a uma 

habilitação de 2º grau (SAVIANI, 2009, p. 147). 

 

Assim, o Curso Normal passou a ser obrigatoriamente profissionalizante. 

Muito embora fique clara a intenção de profissionalizar o exercício do magistério, este 

ficou reduzido a uma formação precária. Tal proposta representou um grande 

retrocesso, visto que acabou por eliminar o pouco de especificidade que restava. Houve 

um considerável esvaziamento de conteúdo tornando-se uma habilitação a mais entre 

tantas outras e distanciada de uma formação adequada e consistente. 

Nesse sentido, a questão da prática nessa proposta curricular da Habilitação 

Específica do Magistério (HEM) fica entendida como estágio supervisionado. De 

acordo com o Parecer CFE nº 349/72: 

Com relação à. Prática de Ensino, o aluno-mestre, por meio de 

atividades diversas e observações diretas, compreenderá a estrutura, 

organização e funcionamento da Escola de 1.º Grau e entrará em 

contato com seu futuro campo de trabalho. Deverá, ainda, aprender 

técnicas exploratórias que lhe permitam identificar e dimensionar os 

recursos comunitários, bem como estagiar em instituições que 

desenvolvam atividades relacionadas com sua futura habilitação. 

Poderá ser anterior, concomitantemente e posterior à. Didática, 

embora não haja dúvida de que a concomitância tem vantagens sobre 

as outras, por manter praticamente indissociáveis a teoria e a prática, 

isto é, o que se deve fazer e o que realmente se faz. 

A Prática de Ensino deverá ser realizada nas próprias escolas da 

comunidade, sob a forma de estágio supervisionado. 
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Quando dizemos escolas da comunidade, estamos indicando o 

procedimento que nos parece o mais aconselhável, isto é, que o 

estágio seja realizado quer em escolas da rede oficial como da rede 

particular. Não deverão ser selecionadas somente escolas que não 

representam a realidade educacional do Estado, pois só assim o 

professorado conhecerá as possibilidades e as limitações de uma 

escola real. 

Sempre que possível, as escolas escolhidas deverão apresentar 

verdadeiro, mas positivo campo de estágio, para que o futuro mestre 

receba os exemplos salutares que lhe servirão de modelo e 

inspiração na sua atividade docente. 

Ressalte-se a extrema importância do papel do professor que 

supervisionará o estágio (BRASIL, 1972, p 05). 

 

O texto deixa clara a ideia de imitação de modelos e a preocupação com o 

real, com aquilo que é verdadeiro. O aluno-mestre deveria ter acesso a um campo de 

estágio “verdadeiro”, porém não deveria ser qualquer realidade, mas sim uma 

realidade “boa” e “positiva” que colocasse o futuro professor em contato direto com 

um campo de estágio que lhe serviria de modelo e inspiração. Por isso a importância 

de que este estágio fosse realizado nas próprias escolas da comunidade. Estas 

entendidas como sendo “escolas reais” eram de suma importância para que o aluno-

mestre viesse a conhecer suas possibilidades e limitações. Observa-se também a 

importância que é dada ao professor que supervisionará o estágio, muito embora seu 

papel não fique claro, entende-se que este é o profissional que irá inspecionar e 

verificar a execução dessa atividade. 

Poderia tecer uma longa discussão a respeito desse tema no decorrer do 

trabalho. Todavia, entendo que não é objetivo do mesmo e acredito que este breve 

panorama histórico possibilitou perceber, através de leis, pareceres e propostas 

curriculares, um vislumbre de como foi sendo construída essa ideia de dicotomia entre 

teoria e prática que legitima uma autonomia da teoria em relação à prática e vice-versa. 

De igual modo, está claro que esta visão dicotômica precisa ser superada abrindo 

espaço para uma compreensão voltada para a unidade destas, para uma relação 

simultânea ao mesmo tempo de autonomia e dependência como componentes 

indissociáveis da práxis. 
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Apesar disso, não faltam alunos e alunas, professores e professoras que 

entendem o estágio como “a parte mais prática do curso, em contraposição às demais 

disciplinas consideradas como a parte mais teórica” (PIMENTA, 1994, p.21). Pude 

presenciar por inúmeras vezes relatos de colegas de trabalho ou estudantes dizendo: 

A teoria é muito boa, mas quem ensina mesmo é a prática. É praticando que 

se aprende.  

Eu acho que determinadas disciplinas são muito teóricas, o que eu acho que 

falta é mais prática. 

Tais afirmações, apontam para o fato de que o estágio tem sido, de modo 

geral, sinônimo de prática nos cursos de formação de professores em contraposição às 

teorias. Nesse sentido, parece que ao longo do processo de formação, vem se 

constituindo, pelo menos a nível de sentido, uma dicotomia entre estágio e teoria. Posto 

isto, Pimenta e Lima ajudam-nos ajuda a pensar que: 

[...] o estágio se constitui como um campo de conhecimento, o que 

significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supera sua 

tradicional redução à atividade prática instrumental. Enquanto 

campo de conhecimento, o estágio se produz na interação dos cursos 

de formação com o campo social no qual se desenvolvem as práticas 

educativas. Nesse sentido, o estágio poderá se constituir em 

atividade de pesquisa (PIMENTA e LIMA, 2005, p. 6). 

 

 Muito embora o estágio supervisionado seja considerado muitas vezes como 

polo prático dos cursos de formação de professores, este se constitui um momento de 

produção de conhecimento e não pode ser limitado a uma atividade meramente prática, 

vivencial ou conceitual e teórica, mas pode ser entendido como uma investigação, uma 

pesquisa e atuação por meio da qual alunos e alunas envolvem-se num processo de 

constante estudo, análise, problematização e exercício permanente de crítica frente às 

condições nas quais o ensinar e aprender o correm. Pensar dessa forma a respeito desse 

componente, na minha concepção é ampliar seu sentido, tornando-o uma atividade de 

pesquisa que pode desencadear reflexões sobre os processos formativos atribuindo aos 

formandos o “estatuto de investigadores” (NOVOA, 2014, p. 155) e de autores. 

Durante um tempo acreditei que enviar alunos e alunas para estágio os 

capacitaria a compreender a complexidade da escola e os prepararia para atuar nela. 

Hoje, compreendo que isso não acontece assim de forma tão linear. Apesar de alguns 

alunos e alunas do Curso Normal apostarem toda sua formação no mesmo, penso que 
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é preciso ampliar a reflexão em torno deste componente curricular buscando analisar 

sua real importância e papel na formação de professores da Educação Infantil e dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental da Educação Básica. 

Por isso, tenho estado mais atenta quanto algumas falas muito recorrentes nos 

discursos de alunos e alunas, quando são convidados a narrarem suas experiências com 

o Estágio Supervisionado ao longo dos três anos do curso. Por muitas vezes percebi 

que este componente era visto pelo corpo discente como um elemento decisivo para 

tomar a decisão de desistir ou continuar na docência. Em outros casos ouvi relatos que 

passavam a ideia de que o primeiro ano do curso era “moleza” e só a partir do segundo 

ano, por conta do estágio, o curso ficava mais sério. Outro fato interessante é a 

confiança e a sensação de preparo que dizem sentir ao cumprirem a carga horária de 

estágio e a aula prática, como se isto fosse a principal condição para se tornarem 

professores. 

Foram essas vozes, de docentes e discentes do Curso Normal, somadas à 

tantas outras que me impulsionaram a desenvolver essa pesquisa, mas numa 

perspectiva diferente que pudesse incorporar vozes historicamente silenciadas, 

valorizando seus saberes e práticas, deslocando os sujeitos da posição de espectadores 

para a posição de autores, buscando outra forma de produzir conhecimento. 

Professores e professoras são sujeitos ativos, atores competentes, assim, 

compreendo que “a prática deles não é somente um espaço de aplicação de saberes 

provenientes da teoria, mas também, um espaço de produção de saberes específicos 

oriundos dessa mesma prática” (TARDIF, 2014, p. 234). Reconhecer os docentes 

enquanto produtores de conhecimento é uma maneira de pensar uma outra 

epistemologia de formação docente. 

 

 

2.1 – Por uma Epistemologia de Formação Docente: um outro olhar 

A formação de professores sempre foi alvo de muitas pesquisas e discussões. 

Hoje, mais do que nunca, investigar e analisá-la é uma ação fundamental frente aos 

desafios colocados pela sociedade eminentemente desigual em que vivemos. Alvo de 
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várias críticas e de diversos estudos, o olhar sobre os cursos de formação de 

professores tem possibilitado a construção e reconstrução de concepções acerca destes, 

fato que vem suscitando novos contornos e delineamentos identitários do profissional 

da docência. Não é redundante, portanto, reforçar a relevância de tal discussão e para 

aprofundá-la, confesso que dois autores em específico, António Nóvoa e Inês 

Bragança tem me ajudado a ampliar o conceito de formação a partir de uma outra 

perspectiva que para mim se faz nova. 

António Nóvoa é sem dúvida um dos pioneiros das fontes (auto)biográficas 

como aporte teórico e metodológico de pesquisa e formação. Suas produções a esse 

respeito revelam ao público interessado pela formação de adultos inúmeras reflexões 

em torno do uso das histórias de vida como instrumento de investigação-formação. O 

autor nos aponta um conjunto de elementos formadores, normalmente negligenciados 

pelas abordagens clássicas mais tradicionais, permitindo também que cada sujeito 

compreenda a forma como se apropriou desses aspectos. Aborda de forma 

incontornável a questão da autoformação, afirmando que ninguém forma ninguém e 

que são os próprios sujeitos que se formam a medida com que se apropriam da síntese 

das influências dos contextos institucionais, das leituras, da escola, da família, entre 

outros. 

Inês Bragança primeiramente me afetou pela identificação imediata que tive 

com suas publicações, sobretudo, aquelas referentes ao Instituto de Educação Clélia 

Nanci (IECN), escola da qual faço parte desde fevereiro de 2008. Em seu trabalho 

Experiências na formação de professores: memórias, trajetórias e práticas, 

organizado em parceria com a professora Mairce da Silva Araújo (2014) nos mostra 

ações e diálogos entre a universidade (FFP/UERJ) e a escola básica (IECN). O livro 

que traz relatos de alunos e professores de ambas instituições nos apresenta uma 

riquíssima experiência de investigação-formação, revelando uma forma muito 

respeitosa e sensível de emprestar a escuta a muitos atores que compuseram essa 

produção marcada por uma belíssima polifonia. 

Em outros trabalhos, Inês Bragança também destaca a importância das 

histórias de vida no campo da formação de professores/as. Para ela, tal perspectiva 

situa-se no “movimento paradigmático de busca de uma nova epistemologia de 

recondução do sujeito e da subjetividade como fundamentais ao olhar para realidade 
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social, educativa e, também, para a escola e a docência” (BRAGANÇA, 2008, p. 68-

69). Sua escrita impregnada de muito afeto me convida, a cada vez que as retomo como 

leitura, a uma formação menos retórica e mais instituinte de novas imagens, saberes e 

práticas educativas. 

Assim, tendo apresentado a relevância dos autores para pesquisa, prossigo 

com a discussão ressaltando que outros autores como Maria da Conceição 

Moita(1992), Bernard Charlot(2000), Gaston Pineau (2006), Zeila Demartini 

(2008),também foram convidados para o diálogo, mas em menor proporção. 

Após a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDBEN), lei nº 9394/96, o debate sobre a formação de professores atingiu maiores 

proporções. Entre os principais debates estava a sua elevação ao nível superior.  A 

partir de sua publicação observou-se uma crescente procura por este nível de formação, 

todavia, o Curso Normal que parecia estar com seus dias contados, continuou 

absorvendo alunos e alunas para cursarem o Ensino Médio. Apesar de uma visível 

diminuição no número de matrículas, o mesmo continua acontecendo e muitos 

professores, recém-formados, assumem sua primeira turma apenas com esta 

modalidade de ensino.  

Tal realidade vem me despertando o interesse. Enquanto professora 

pesquisadora venho buscando aprofundar-me em estudos que ajudem a compreender 

de que forma, esse sujeito que está em processo de formação, e seus professores 

significam o Estágio Supervisionado e o próprio exercício da docência, quais os 

sentidos atribuídos a esses e como docentes e discentes vão se constituindo, se 

ressignificando frente às demandas que precisam ser compreendidas e enfrentadas no 

cotidiano escolar. 

Durante meus vinte e dois anos de experiência no campo educacional, tanto 

como estudante, quanto professora, já acompanhei várias nomenclaturas que nos 

caracterizam tais como: professor especialista, professor pesquisador, reflexivo, 

crítico, competente, entre outros. Esses diversos olhares direcionados à formação 

docente corroboram para a compreensão de que o professor por meio de diversas 

experiências pessoais e profissionais, é um agente de formação e autoformação.  

Esse ponto, sobre autoformação, no meu entendimento, merece um destaque 

e aprofundamento, uma vez que ao falarmos em autoformação, muitas vezes, tendemos 
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a acreditar que ela perpassa pelo movimento de aprender sozinho. Todavia, a 

autoformação não se refere a um caminhar solitário, ao contrário disso, prever um 

caminhar com outros sujeitos e é nesse caminhar com o outro que eu vou reconhecendo 

minhas singularidades e coletividades. 

 Pensar nesses sujeitos em formação é pensar também naqueles ou naquilo 

que os forma. Assim, tornar-me uma formadora também implica uma autorreflexão 

sobre minhas práticas, percursos, pessoas e sobre a necessidade da modéstia de 

compreender que eu me torno uma formadora a medida em que na relação com o outro 

me permito uma aprendizagem pelos sentidos, pelas emoções, além daquela 

aprendizagem advinda das teorias, técnicas, culturas, tecnologias, entre outras. 

Sendo assim, é um equívoco, atribuir à autoformação a ideia de isolamento 

do sujeito tal como nos afirma Bragança: 

A autoformação não é um processo individual, não significando o 

isolamento do sujeito. Muito embora sua participação e 

envolvimento em seu processo de formação sejam importantes, ele 

não é o único responsável por ela, ao contrário, precisa ser visto 

como alguém que está “imerso em relações sociais que os 

constituem e que dão sentido ao seu projeto de formação.” 

(BRAGANÇA, p.160, 2011) 

Por isso tenho refletido sobre alguns dogmas e rituais de formação calcados 

em procedimentos enrijecidos que pouco dialogam com o cotidiano escolar, com a 

própria vida, uma formação limitada a um movimento onde alguém sempre assume o 

papel de formar outro alguém. Ao contrário disso, acredito no movimento de formar-

se com. Formar-se com suas próprias experiências e com as experiências dos outros 

pares. Sendo assim, “formar-se supõe troca, experiência, interações sociais, 

aprendizagens, um sem fim de relações” (MOITA, 1992, p. 115). É um processo 

interior pelo qual sou afetada por “encontros e desencontros que tenho com os outros 

e com o meio, ao longo da vida” (BRAGANÇA ibid.). 

Partindo do princípio de que a aprendizagem, a formação e a autoformação 

não ocorrem no isolamento, nem tão pouco dentro de uma perspectiva onde os sujeitos 

se colocam sempre como espectadores é que busquei fazer uso de uma escuta atenta e 

sensível daquilo que cada um tinha a relatar. Suas narrativas ligaram-se às minhas 

experiências permitindo-me transformar pelo conhecimento que juntos produzimos. 
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No bojo dessa discussão quero relatar um fato que ocorreu comigo há 

aproximadamente dois anos. Este e muitos outros têm me trazido a convicção de que 

a formação que se dá através das experiências possibilita uma reorganização interna. 

Essa reorganização interna coloca-nos no centro de nossas reflexões compreendendo 

os fazeres dos outros, mas sobretudo os nossos. 

Quando organizamos coletivamente o cronograma de estágio, há sempre a 

preocupação por parte dos discentes do Curso Normal que perpassa pelo campo da 

atuação em sala de aula, de como devem se portar, em que momento podem se 

demonstrar mais solícitos, interagir em maior e menor proporção ou ficar mais no 

campo da observação. Apesar de algumas orientações bem rotineiras e do apelo ao 

bom senso, tento mostrar que não há uma receita, um modelo de comportamento 

padrão do qual possam lançar mão. Cada experiência vivenciada no estágio vai 

descortinando uma série de questões das quais alunos e alunas, futuros professores não 

sabiam como lidar. Aos poucos vão compreendendo a dinâmica da escola e assumindo 

uma postura muito mais de pesquisadores do que de observadores. Vão saindo de um 

certo comodismo para um lugar de muitos questionamentos e reflexão constante. É um 

processo de investigação-formação. 

 Tais movimentos implicam pensar em seu papel como aluno(a), implica 

pensar na relação que precisa se estabelecer a todo o tempo entre teoria e prática e 

prática e teoria e entender as situações que permeiam a escola. Compreender tais 

situações nos desafiam, enquanto professores e futuros professores a ocuparmos um 

lugar ativo nessa dinâmica, sobretudo porque somos fruto dessa organização escolar. 

O relato a seguir me fez repensar por exemplo, no preenchimento dos 

relatórios de estágio. Algo já muito cristalizado na minha prática. Esses relatórios 

aparecem como resultado dos registros diários de observação em sala de aula. Em 

alguns casos esses são compostos por perguntas previamente estruturadas ou tópicos 

bem específicos pensados por nós professores e professoras responsáveis pelo estágio, 

deixando muito pouco ou quase nenhuma possibilidade de uma escrita mais autoral 

por parte dos alunos e alunas de modo que esses explicitem suas experiências, suas 

impressões e sentidos. Em uma ocasião, enquanto a turma organizava esse material 

para entregar, a aluna Monique procurou-me a frente da sala dizendo: 

- Professora, preciso falar com você. 
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-Sim, diga. 

-É sobre o relatório. 

-O que houve? 

- Então, a professora da turma onde estagiei disse que gostaria de ler meus 

relatórios, já que ela vem assinando minha carga horária gostaria de ler o que eu 

escrevi sobre o trabalho e a turma dela. 

-E qual o problema? 

-O problema é que se eu mostrar o que eu escrevi ela vai ficar muito 

chateada. Fiz algumas críticas ao trabalho dela e ela pode não gostar. 

-O que você acha que devíamos fazer Monique? 

- Acho que é preciso rever essa escrita. 

A colocação da aluna apontou-me para alguns pontos dentro de minha prática 

docente que eu ainda não havia refletido. Num primeiro momento achei que ela se 

referisse à revisão de sua própria escrita, mas logo fui percebendo que a expressão 

“acho que é preciso rever essa escrita” suscitava reflexões mais aprofundadas. Não se 

tratava de alterar ou rever o relatório da Monique apenas, mas de repensar o sentido 

desses relatórios para mim. A mudança precisava partir de mim. Eu, na condição de 

formadora também precisei me permitir ser formada.  

Relatos da Monique, como de tantos outros quer de alunos e alunas, quer de 

professores ou professoras colaboram para uma formação mais sensível e dialógica, 

mais ligada à vida e consequentemente às suas complexidades. Segundo Inês 

Bragança: 

Os indícios de pesquisa educacional levam-nos a perceber que a 

racionalidade em que estão assentados nossos cursos de formação 

inicial e continuada, muitas vezes, não dá ênfase à vida, temos 

dificuldade de tocar os sujeitos, de aflorar a experiência, 

favorecendo a vivência pontual e fragmentada, que não encontra 

potência para produzir transformação nos sujeitos e nas escolas 

(BRAGANÇA, 2012, p. 32). 

  

Somos frutos de uma concepção de formação que se dá predominantemente 

por assimilações, muitas vezes fragmentadas, aceleradas e apartadas da vida, 
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assentadas, como diz a autora acima, numa racionalidade, que no meu entendimento 

se revela muito mais pelas técnicas, procedimentos e modelos do que pela 

sensibilidade e humanidade. 

Através desse exercício reflexivo, compreendi que ao nos propormos a 

observar e falar da prática do outro, normalmente nos colocamos numa posição 

impregnada de autoridade que legitima uma hierarquização e assujeitamento. 

Tomamos como referência a “verdade” de nossas convicções, de nossas práticas e de 

nossos posicionamentos. Observo que no caso de alunos e alunas do Curso Normal, 

estes tendem a tomar como verdades os argumentos, pontos de vistas e até teorias 

abordadas por seus professores e professoras, sobretudo aquelas reflexões levantadas 

por aqueles responsáveis pelo Estágio Supervisionado.  

Não se trata de negligenciarmos a importância da teoria, mas de 

compreendermos o porquê do outro assumir determinadas práticas. Isso faz muita 

diferença, visto que nos deslocamos de uma posição pretensiosa de quem tudo sabe e 

muitas vezes prescritiva para nos colocarmos numa posição de quem vai aprender com 

a experiência do outro.  

Afinal, quando alunos e alunas, futuros professores, permanecem por um 

determinado tempo dentro de uma unidade escolar, estes têm a oportunidade de se 

apropriarem das diferentes realidades presentes no contexto de escolas distintas, sejam 

elas públicas ou privadas, em periferias ou centros urbanos, de pequeno, médio ou 

grande porte, inclusivas ou não, tradicionais ou progressistas, enfim, seu papel ali não 

é promover juízos, mas de compreender processos 

Por isso, o relato da aluna Monique foi crucial para que eu repensasse a 

elaboração desses relatórios utilizados no estágio, atribuindo-lhe novos sentidos a sua 

utilização como instrumento de registro. Primeiro porque aquilo que eu escrevo do 

outro precisa ser autorizado por ele. Todo relato utilizado não pode ser desconhecido 

daquele que nos cedeu a informação. Isso perpassa pela ética da escrita e da pesquisa 

na medida em que trabalho numa perspectiva de aluno pesquisador. Segundo, porque 

quando alunos e alunas narram essas experiências vivenciadas no chão da escola já 

podem refletir e ressignificar práticas docentes e isso nada tem a ver com a 

desqualificação do saber do outro. A partir do momento que não posso compartilhar o 

que escrevi, a minha forma de escrita precisa ser revista. 
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Nesse sentido, foi a partir da escuta da narrativa da aluna que compreendi que 

os relatórios precisavam ser substituídos por uma escrita menos engessada e 

pretenciosa, substituídos por narrativas que não apenas descrevessem a realidade, mas 

que revelassem a produção de conhecimento individual e coletivo e no caso dos 

professores/as, quando estas fossem compartilhadas, que pudessem potencializar o 

movimento de reflexão sobre as próprias experiências, teoria e práticas (BRAGANÇA, 

2008, p. 75).  

Como diz Moita (1992), “ninguém se forma no vazio”. Nos formamos numa 

relação de troca repleta de experiências, numa rede de interações. Esse formar-se com 

é um processo permanente. Nesse caso, as narrativas assumem um papel 

importantíssimo, não como mera descrição, mas por possibilitarem recriação e 

construção do fazer docente e discente. Por este motivo, as narrativas se constituem 

enquanto um projeto formativo numa perspectiva de colaboração, pois, conforme nos 

aponta Souza: 

Compreendo que as pesquisas pautadas nas narrativas de formação 

contribuem para a superação da racionalidade técnica como 

princípio único e modelo de formação. Também porque a pesquisa 

narrativa de formação funciona como colaborativa, na medida em 

que quem narra e reflete sobre sua trajetória abre possibilidades de 

teorização de sua própria experiência e amplia sua formação através 

da investigação-formação de si. Por outro lado, o pesquisador que 

trabalha com narrativas, interroga-se sobre suas trajetórias e seu 

percurso de desenvolvimento pessoal e profissional, mediante a 

escuta e a leitura da narrativa do outro (SOUZA, 2008a, p. 96). 

Quando me refiro a esta perspectiva colaborativa, estou destacando a relação de 

troca estabelecida entre professores e alunos (futuros professores) que já engajados no 

cotidiano escolar, mesmo como estagiários, me possibilitam uma experiência sobre a 

escuta e leitura de suas narrativas. É a sensibilidade de poder ler e ouvi-los que tem 

me permitido compreende, repensar e ampliar minhas trajetórias de formação. 

Posto isto, penso ser relevante, trazer para discussão, António Nóvoa. O autor 

afirma que “a formação é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os percursos 

de vida” (NÓVOA, 2014, p. 153). As histórias de vida, como ele se refere, estimulam 

a autoformação uma vez que implicam e contribuem para uma tomada de consciência 

individual e ao mesmo tempo coletiva. Isso reforça o seguinte princípio: ninguém 

forma ninguém e é sempre a própria pessoa que se forma. Por conseguinte, essa 
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formação se dá à medida que ela mesma elabora a compreensão de seus percursos, 

nesse sentido, a implicação dos sujeitos em seus processos formativos torna-se 

inevitável. 

A utilização das histórias de vida no campo da formação docente assume uma 

dupla dimensão: “por um lado como uma forma de pôr em prática uma dinâmica de 

autoformação e de compreensão retroativa (tomada de consciência) do percurso de 

formação seguido por cada participante” (NÓVOA, 2014, p. 158). Isso significa que 

cada sujeito passa ser visto como autor, uma vez que ao contar, ele também reflete 

sobre sua própria história, “por outro lado, tais biografias são como um espaço de 

reflexão teórica que tem como objeto os processos por meio dos quais os adultos se 

formam” (NÓVOA ibid.), essa reflexão atribui ao sujeito o estatuto de pesquisador, na 

medida em que este busca compreender os processos dessa formação. 

Essa dupla dimensão das histórias de vida, leva-me a crer que os sujeitos se 

formam por meio de suas experiências, dos contextos em que vivem, da ação educativa 

que sofrem, dos múltiplos acontecimentos que acompanham suas trajetórias, das 

interações com outros grupos, da tomada de consciência, da compreensão de si e 

também da reflexão teórica que em momento algum deve se desvencilhar de todo esse 

processo. 

Por isso, o conceito de ação formadora cabe reflexões mais aprofundadas. Toda 

formação passa por uma autoformação e todo conhecimento também passa por um 

autoconhecimento e isso inclui os sujeitos em uma coletividade e ao mesmo tempo em 

singularidades.  Segundo Nóvoa, “mesmo quando uma ação educativa se revela 

formadora, são de fato os adultos, eles próprios, que se formam. A formação pertence 

exclusivamente à pessoa que se forma” (NÓVOA, 2014, p. 159).  

Somos afetados o tempo todo por fatores exteriores como leituras, escola, 

famílias, profissionais, contextos institucionais que nos influenciam, nos inspiram e 

que nos orientam nas escolhas de nossos percursos. Como afirma Bragança: 

Observamos que a vida e a formação docente trazem um 

movimento em que se encontram a formação acadêmica 

institucional, a história familiar e pessoal/de vida, opções e 

trajetórias religiosas, memória escolar e tantas outras dimensões 

que vão tecendo o ofício docente (BRAGANÇA, 2012, p.32). 
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 Todavia, é importante compreender que são os próprios sujeitos ao se 

apropriarem da síntese dessas influências que traçam seu processo formativo. 

Entendo que tornar-se professor é um processo contínuo, assim como nos afirma 

Freire (2001, p. 40), não se nasce para ser professor ou professora, nem marcado para 

sê-lo. Trata-se de uma formação diária e permanente que se dá em exercício do fazer 

docente. Por este motivo não é apenas um somatório de vários cursos, oficinas, 

especializações que se dão de forma mecânica e estática, mas ao contrário disso, um 

processo que se dá de forma complexa. Vários fatores como os afetivos, cognitivos, 

éticos, as crenças e os valores influenciam nessa formação, logo “a formação vai e 

vem, avança e recua, construindo-se no interior de um processo de relação ao saber e 

ao conhecimento que se encontra no cerne da identidade pessoal” (NÓVOA, 1992, p. 

25).  

Esse sujeito que se forma é resultado de um conjunto de relações e processos, 

assim como nos afirma Bernard Charlot (2000), ele é ao mesmo tempo um ser singular 

e plural que se apropria do social sob uma forma específica, transformada em 

representações, comportamentos, aspirações, práticas etc. Ninguém escapa da 

influência de outros. Por isso, os processos formativos não se dão no isolamento. 

Charlot acrescenta: 

Toda relação consigo é também relação com o outro, e toda relação 

com o outro é também relação consigo próprio. Há um princípio 

essencial para a construção de uma sociologia do sujeito: é porque 

cada um leva em si o fantasma do outro e porque, inversamente, as 

relações sociais geram efeitos sobre os sujeitos que é possível uma 

sociologia do sujeito. Aí também, um princípio fundamental para 

compreender-se a experiência escolar e para analisar-se a relação 

com o saber: a experiência escolar é indissociavelmente, relação 

consigo, relação com os outros (professores e colegas), relação com 

o saber. (CHARLOT, 2000, p. 46-47) 

 

Somos afetados constantemente através da relação com os outros. 

Carregamos conosco marcas de nossas singularidades, mas ao mesmo tempo, como 

diz Charlot, trazemos o fantasma do outro em nós. Somos singulares e plurais ao 

mesmo tempo. É no bojo dessa discussão, em diálogo com os sujeitos da pesquisa, que 

venho refletindo a respeito da importância do Estágio Supervisionado do Curso 

Normal bem como a forma com esses sujeitos significam o papel desse componente 

na formação de professores. Entendo que a sala de aula e a escola são compreendidas 
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como espaços-tempos de negociações de significados, onde os conhecimentos 

possibilitados pelos professores/as se entrelaçam com os vivenciados pelos alunos/as 

de forma a potencializar a intelectualidade existente dos sujeitos escolares (ALVES, 

2007). A escola pode ser encarada como um espaço-tempo de diálogo. 

É nessa relação dialógica que se forja o saber da dignidade e da importância 

da tarefa docente fundamental e indispensável a vida social. Nesse sentido, alunos e 

alunas do Curso Normal vão experimentando novas situações que os permitem 

observar, interpretar, questionar e redimensionar, através da imbricação das dimensões 

teoria e prática e prática e teoria seu cotidiano, permitindo-os uma formação reflexiva 

e permanente na articulação desses múltiplos saberes. 

Penso que a formação precisa ser compreendida como um [...] “trabalho de 

reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma 

identidade pessoal. Por isso é importante investir na pessoa e dar um estatuto ao saber 

da experiência” (NÓVOA, 1992, p. 25). Partindo daí, procurei estudar a relação 

estabelecida entre alunos (as), e professores (as) com o Estágio Supervisionado a partir 

de “experiência/sentido”, buscando construir meu olhar a partir da perspectiva dos 

atores do processo que foram chamados a atuar como sujeitos participativos e com 

voz. 

 Isso implica pensar numa formação outra que desloque o sujeito da posição 

de espectador objetificado para uma posição de sujeito ativo como “ator que se 

autonomiza e assume suas responsabilidades nas aprendizagens e no horizonte que 

elas lhe abrem” (JOSSO, 2010, p. 78).Que permite que vidas sejam narradas e 

relembradas onde suas singularidades são valorizadas. Onde os sujeitos são atores de 

sua formação através de uma retrospectiva de suas trajetórias de vida. 

Estou me referindo a uma formação que parte do princípio que a experiência 

pessoal pode servir de base para a formação profissional, que desloca o professor do 

papel de coadjuvante para o de autor de sua profissão, que busca outra forma de 

produzir conhecimento, mais aproximada das realidades educativas e do cotidiano dos 

docentes e discentes. Mas, esse ser em formação “só se torna sujeito no momento em 

que a sua intencionalidade é explicitada no ato de aprender e em que é capaz de intervir 

no seu processo de aprendizagem e de formação para favorecê-lo e para reorientá-lo” 
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(JOSSO ibid.). Assim ele sai de um lugar de comodismo e até de apagamento para ser 

autor de seu próprio processo formativo. 

Assim, enquanto sujeitos, vamos nos constituindo a partir de uma diversidade 

de relações ora institucionais, ora conosco mesmos, com os outros, com o meio, enfim 

com várias situações de experiências. A esse respeito Demartini afirma que: 

Os sujeitos constituem-se na diversidade e é na diversidade de 

situações/experiências que as relações ocorrem no campo 

educacional, não se podendo excluir qualquer elemento da trama que 

o constitui. Todos os sujeitos são fundamentais, pois é através do 

conhecimento da forma como vivenciam as relações que se pode 

apreender como a educação se configura em cada escola, em cada 

época, em cada contexto (DEMARTINI, 2008, p. 45). 

 

Sendo assim, o cerne deste trabalho volta-se para todos os sujeitos 

envolvidos, de forma que o “outro” ganhe força e voz. No processo de produção do 

conhecimento, os relatos e memórias dos sujeitos da pesquisa ganham outra dimensão 

de significação de sentidos o que nos mostra que a relação de troca com os outros 

produz conhecimento em todos os espaços-tempos de formação.  

Por isso é importante ouvir e revelar vozes até então silenciadas no âmbito 

das pesquisas, vozes de minorias que podem em muito enriquecer nossa formação 

através do aprendizado pelas experiências relatadas. Isso requer um debruçar sobre as 

mesmas que pode levar-nos a novos conhecimentos, e novos posicionamentos nos 

permitindo caminhos vários (DEMARTINI ibid.). 

Essa perspectiva de formação nos permite construir um olhar que valoriza as 

experiências de vida dos sujeitos sempre levando em conta suas complexidades e 

riqueza de conhecimento, nem sempre vistas dessa forma pelos próprios. Tenho 

observado que na busca de sujeitos colaboradores com a pesquisa, sobretudo quando 

os convido a relatar suas trajetórias de vida e formação, é comum presenciar uma fala 

de desqualificação da própria experiência e da própria história. 

Isso também é uma questão a ser discutida quando se trata de formação 

docente. É preciso levar em consideração como se dá a relação dos sujeitos com o 

conhecimento, ou melhor “as questões de poder que acompanham o conhecimento” 

(PINEAU, 2006, p. 53), como por exemplo a ideia de quem pode conhecer, como 

conhece e quem pode produzi-lo. Nas falas de alguns docentes e discentes a produção 

do conhecimento é mérito de algumas pessoas, geralmente do espaço acadêmico, não 
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levando em consideração as redes de interdependência teoria e prática e prática e 

teoria, de onde o mesmo pode emergir e ser partilhado. Nesse sentido, professores(s) 

e alunos(as) tendem a posicionar-se normalmente enquanto espectadores. 

Por este motivo a pesquisa também se justifica por ser uma possibilidade de 

ampliação dessa discussão em torno da formação docente. Não estou falando de 

qualquer formação, mas daquela fundada em uma epistemologia mais humana, mais 

sensível e dialógica, que instaure práticas instituintes. Essa perspectiva mais humana 

de olhar a formação, valoriza as histórias de vidas que são narradas. Essas configuram-

se enquanto um campo fértil para a construção do conhecimento de si, oferecendo aos 

sujeitos a oportunidade de tomada de consciência “sobre seus diferentes registros de 

expressão e de representações de si, assim como sobre as dinâmicas que orientam a 

formação” (JOSSO, p.69, 2010). 

 

Assim, pensar sobre aquilo que sou, que faço, que valorizo, que desejo na 

minha relação comigo mesma e com os outros, passou a ser um projeto que se 

constituirá ao longo de minha vida, num processo contínuo. Iniciar reflexão sobre mim 

é iniciar um ato de auto orientação que me torna autora na medida em que penso a 

minha própria existência. Pensar a minha própria existência é de igual modo mergulhar 

num processo auto reflexivo, como uma atividade de auto interpretação crítica de 

minhas expectativas, sonhos, desejos e representações. 

Marie-Christine Josso (2010) emprega um termo do qual tenho me 

apropriado: caminhar para si. Ao me deparar pela primeira vez com essa expressão 

fiquei pensando num primeiro momento no que ela representava. Fui percebendo que 

remetia aos modos com os quais venho compreendendo como me formo, me 

transformo, a tomada de consciência do reconhecimento enquanto sujeito, de meus 

itinerários de vida, investimentos, objetivos articulados com minhas heranças, 

experiências formadoras, sonhos e desejos. O termo também me sugere um processo 

de autoconhecimento que teve sua origem no momento em que escolhi seguir o 

caminho pelo aporte (auto)biográfico. 

Sendo assim, é no esforço de buscar compreender como a vida dos sujeitos e 

toda sua complexidade podem ser incorporadas nos processos formativos, que esta 
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pesquisa também procurou seguir. Ao longo desta, portanto, busco trazer reflexões 

sobre o sentido dessa formação na abordagem (auto)biográfica. 

2.2-Uma outra abordagem teórica e metodológica. 

Até o final dos anos setenta, concepções estruturalistas de pesquisa em 

educação eram predominantes.  A partir dos anos oitenta intensificou-se um 

movimento de reinvenção das práticas educativas e de pesquisa. Segundo Inês 

Bragança: 

Foi no contexto da discussão sobre o sujeito, em sua singular 

complexidade social, que as pesquisas em educação foram 

permeadas por um enfoque que procurou recuperar a 

reflexividade humana e filosófica dos processos de construção 

do conhecimento em educação (BRAGANÇA, 2008, p.66). 

 

É dentro dessa conjuntura que aparece a abordagem (auto)biográfica, 

sobretudo no campo da formação. A perspectiva com um trabalho a partir das histórias 

de vida, biografias educativas, pesquisa-formação e de autoformação colocam o sujeito 

em uma outra relação com o conhecimento, com o saber, com a pesquisa e a formação. 

Como venho anunciando desde o início dessa dissertação, coerente com a 

crença em um conhecimento construído a partir de experiências que passam por mim 

e pelo outro, optei pelo aporte (auto) biográfico. O número de pesquisadores e 

publicações que tem contribuído com o trabalho com memórias, histórias de vida, 

biografias e autobiografias tem aumentado, fortalecendo o movimento que vem 

ganhando terreno, no campo de formação e de pesquisa (auto)biográfica no Brasil. 

Muito embora mencione outros autores, busquei aprofundar-me nas leituras de Marie-

Christine Josso, Elizeu Clementino de Souza e Inês Ferreira de Souza Bragança por 

ver maior aproximação desses autores com minha pesquisa no que se refere ao campo 

teórico e metodológico. 

Ser professora das Disciplinas Pedagógicas do Curso Normal me traz uma 

implicação direta com o objeto da pesquisa, por isso busquei uma proposta que me 

permitisse aprofundar nas análises de experiências educacionais narradas pelos 

sujeitos envolvidos através de suas histórias de vida dialogando também com minhas 

experiências durante a formação inicial, desde o ingresso no Curso Normal enquanto 

aluna e depois como professora. Sendo assim, busquei me “[...]despir de cânones 
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tradicionais da pesquisa científica, caracterizados pela prescrição da objetividade, 

neutralidade e dos critérios de validação de verdades universalizantes [...]” (MARIANI 

e MONTEIRO, 2016, p.112) que em geral dominam a produção de conhecimento 

acadêmica, tornando a pesquisa marcada por hierarquização e assujeitamento.  

Marie-Christine Josso, uma das pioneiras dessa discussão, traz riquíssimas 

reflexões sobre as histórias de vida como projeto de vida e de formação. Suas 

contribuições me ajudaram a pensar as dimensões da pesquisa-formação e sobretudo 

a escrita de si. No meu ponto de vista, escrever sobre si é sempre desafiador, mas a 

autora me revela algo tocante: que ao analisar meu percurso de vida eu mergulho no 

processo de autoformação o que implica um “caminhar para si” e um “caminhar com” 

simultaneamente.  

Sendo assim, falar dessa autoformação não significar defender a ideia de que 

os sujeitos aprendem sozinhos, nem tão pouco que precisam de um formador, mas é 

falar de uma dimensão formativa que é ao mesmo tempo, dialeticamente singular e 

plural. Enquanto professora eu me formo a partir de minhas reflexões, sobre meus 

percursos pessoais e profissionais, mas ao mesmo tempo eu me formo na relação com 

os outros. 

Tal abordagem teórica e metodológica constitui-se uma perspectiva 

inovadora, subversiva e contra hegemônica, uma vez que as pesquisas mais formalistas 

e tradicionais são as que dominam a produção acadêmica. Daí a necessidade de uma 

ruptura com os métodos mais tradicionais calcados em resultados mais quantitativos, 

na neutralidade e distanciamento entre sujeito e objeto. Pesquisas dentro dessa 

perspectiva mais tradicional tendem a silenciar a subjetividade dos sujeitos 

objetificando-os. 

Em contrapartida, a abordagem teórica e metodológica(auto) biográfica abre 

um debate epistemológico sobre o papel da subjetividade na elaboração do 

conhecimento. A relação que se dá com a produção do conhecimento é profundamente 

partilhada. De acordo Inês Bragança: 

É como ação rebelde que o aporte (auto)biográfico afirma-se enquanto 

um caminho de aprendizagem coletiva, incorporando vozes silenciadas pela 

política educacional e de formação docente, produzindo uma contra-cultura em 

oposição à oficial. Coloca-se como uma possibilidade de refazer caminhos e 

imagens, a partir do lugar da experiência e do saber docente, em um processo 

profundamente partilhado (BRAGANÇA, 2012, p.90-91). 
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Nesse sentido, a pesquisa narrativa se configura uma forma de entender as 

experiências em um processo de colaboração e partilha entre pesquisador e sujeitos da 

pesquisa. Ao narrar estou lançando um convite para outras narrativas que possibilitam 

reescrever “a história e a política da educação à luz das reflexões sobre a própria 

experiência vivida” (LINHARES e NUNES, 2000, p.8). Nela posso encontrar também 

escritos e dizeres reveladores dos sujeitos, não somente de dilemas, mas de 

expectativas e desejos. A ideia de trilhar por esse caminho cria em mim expectativas 

de poder registrar o que alunos e alunas, professores e professoras fazem, o que pensam 

e suas inquietações, dificuldades, conquistas, impressões e produções intelectuais em 

torno do Estágio Supervisionado. 

Quando narramos nossas histórias de vida e formação temos a oportunidade 

de refletir sobre nós mesmos, mas também sobre o outro porque somos 

simultaneamente singulares e plurais. As narrativas me permitem refletir sobre a 

dialética entre o individual e o coletivo. Individual pela possibilidade de auto 

interpretação e coletiva na medida em que no diálogo com outros sujeitos eu busco 

uma (co)interpretação de minha experiência “partilhando um destino comum devido 

ao nosso pertencer a uma comunidade. É nessa polaridade que vivemos plenamente a 

nossa humanidade, mas também suas dimensões individuais e coletivas” (JOSSO, 

2010, p. 54).  É a partir desse movimento que vamos construindo nossas identidades, 

avaliando posicionamentos e concepções, enfim, vamos nos formando enquanto 

sujeitos. Assim, para além das contribuições nos processos de investigação, esta 

abordagem teórica e metodológica possui um grande potencial formador. 

Segundo Connelly e Clandinin, (1995),  que trabalham na perspectiva da 

Pesquisa Narrativa e que compartilham com a abordagem(auto)biográfica “a razão 

principal para uso da narrativa na pesquisa em educação é que nós seres humanos, 

somos organismos que individual e socialmente, vivemos vidas contadas”. Essas vidas 

contadas não se referem apenas às vidas dos sujeitos da pesquisa, se referem também 

à vida do pesquisador, que ao contar sua história, rompe com a neutralidade pois passa 

a ter implicação direta no processo. Ao mesmo tempo que ele narra, ele escuta. Nesse 

sentido, a escuta é fundamental. Sem escuta é impossível haver escrita dentro dessa 

perspectiva. 
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Assim, acredito que emprestar a escuta para que alunos e alunas, professores 

e professoras narrem suas experiências e suas histórias de vida configura-se um 

processo coletivo de construção de saberes e é por esse caminho também que perpassa 

a importância desse aporte teórico e metodológico (auto)biográfico, pois há uma 

“constante preocupação que os autores das narrativas consigam produzir 

conhecimentos que tenham sentido para eles e que eles próprio se inscrevam num 

projeto de conhecimento que os institua como sujeitos” (JOSSO, 2010, p. 33)  

Cada texto narrado está aberto à várias possibilidades de leitura colaborando 

com cada leitor de forma distinta e trazendo novos significados. Por isso o trabalho 

com narrativa é um trabalho formativo. Ao narrar, tanto pesquisador, quanto os demais 

sujeitos da pesquisa tem a possibilidade de se perceberem reconstruindo trajetórias e 

possibilitando reflexão e ressignificação das práticas docentes auxiliando na 

transformação de um olhar sobre a própria realidade. 

Prado, Ferreira e Fernandes (2011) nos chama a atenção para o fato de que : 

Os educadores em atos a que têm assumido o desafio de escrever 

suas narrativas pedagógicas afirmam convicção de que tal como 

professava Paulo Freire, um tanto de sonho e de utopia sempre pode 

se tornar realidade quando os problemas são encarados e, ao invés 

de nos paralisarem, mobilizam a ação, alimentam a reflexão, dão 

sentido ao movimento de ação-reflexão-ação. Fazem, esses 

profissionais um bonito retrato do exercício do direito de inventar 

inéditos, de inventar a si, de inventar a nós mesmos (PRADO; 

FERREIRA e FERNANDES, 2011, p. 146). 

Inventar esses inéditos, requer que assumamos o lugar de sujeito que 

pressupõe uma dimensão pessoal, mas também coletiva (profissional) num processo 

de reflexão que implica a imersão consciente no mundo de sua experiência. É preciso 

que se analise o que se faz. Antes de escrevermos elaboramos mentalmente o que 

vamos escrever, mergulhamos fundo a procura de memórias e enquanto fazemos isso 

vamos repensando nossas ações e consequentemente, reelaborando-as. “Rememorar a 

vida traz para os/as participantes um sentido formador” (BRAGANÇA, 2011, p. 158). 

Essa abordagem teórica e metodológica dá voz aos sujeitos, dá protagonismo. 

O diálogo que se estabelece não é só do sujeito com o pesquisador, mas do sujeito e 

do pesquisador consigo mesmos e com muitas outras vozes que coabitam suas 

múltiplas experiências nas trajetórias de formação. Assim, as narrativas nos 

possibilitam a escuta do outro e a escuta de nós mesmos. Por isso, “do ponto de vista 
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ontológico, o aporte das histórias de vida procura o reencontro do ser com ele mesmo 

em partilha com as pessoas e o mundo” (BRAGANÇA, 2012, p.89). 

Posto isto, pretendo fazer uso de entrevistas narrativas para entender os 

sujeitos na sua singularidade, entender o que pensam, como se veem e como se 

colocam frente às suas experiências narradas. A utilização da entrevista narrativa “no 

espaço da formação inicial, oportuniza aprendizagens experienciais e formadoras, com 

ênfase na dimensão da pesquisa, reflexão e análise de aspectos vinculados à identidade, 

aos saberes e repertórios de conhecimento da docência [...]” (SOUZA, 2008b,  p. 87). 

A entrevista narrativa pode ser uma das entradas do trabalho biográfico 

revelando histórias de vida tanto dos docentes quanto dos discentes evidenciando 

dimensões de formação e auto formação já que a escuta do outro tem muito a imprimir 

em minhas aprendizagens. Assim, abrem espaços e possibilidades para que os sujeitos 

possam apropriar-se de outras experiências, remetendo-os a um processo de formação 

onde possam interrogar-se sobre seus percursos e trajetórias tanto pessoal quanto 

profissional mediante a leitura/escuta das narrativas uns dos outros. Assim, a pesquisa 

que lança mão das entrevistas narrativas, inscrevem-se no espaço onde: 

[...] o ator parte da experiência de si, questiona sobre os sentidos de 

suas vivências e aprendizagens, suas trajetórias pessoais e suas 

incursões pelas instituições, por entender que as histórias pessoais 

que nos constituem estão produzidas e mediadas no interior de 

práticas sociais institucionalizadas. As entrevistas narrativas 

demarcam um espaço onde o sujeito, ao selecionar aspectos da sua 

existência e trata-los através da perspectiva oral, organiza suas ideias 

e potencializa a reconstrução de sua vivência pessoal e profissional 

de forma auto reflexiva como suporte para compreensão de sua 

itinerância vivida, caracterizando-se como excelente perspectiva de 

formação (SOUZA, 2008b, p 91). 

Nesse sentido, as entrevistas funcionarão de forma colaborativa, contando 

com2(dois) docentes que atuam como supervisores do Estágio Supervisionado e 2 

(dois) discentes matriculados na terceira série do Curso Normal, buscando refletir 

sobre fazeres, práticas, modelos, anseios e expectativas expressos nos registros, vozes 

e memórias dos sujeitos envolvidos. 

A minha preocupação é que os autores das narrativas consigam produzir 

também conhecimentos que façam sentido para eles dando sentido à pesquisa. É 

preciso produzir um outro tipo de conhecimento mais próximo das realidades 

educativas e do quotidiano dos professores e alunos, o que me revela uma abordagem 
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portadora de mudança. Sua qualidade reside em grande medida na possibilidade de 

conjugar diversos olhares, de construir um conhecimento que se situa na encruzilhada 

de vários saberes. 

 

2.3– A Narrativa como leitura que o sujeito faz de suas experiências: 

Dialogando com Benjamin e Vygotsky 

Antes de mais nada gostaria de iniciar a discussão desse tópico com um 

pequeno trecho de Leonardo Boff intitulado Todo ponto de vista é a vista de um ponto, 

extraído do livro A águia e a galinha (2010, p.2). O autor começa assim: 

Ler significa reler e compreender, interpretar. Cada um lê com os 

olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. 

Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como 

alguém lê, é necessário saber como são seus olhos e qual é a sua 

visão de mundo. Isso faz da leitura sempre uma releitura. 

A cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é 

essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer: como 

alguém vive, com quem convive, que experiência tem, em que 

trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida e da 

morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre 

uma interpretação. 

Sendo assim, fica evidente que cada leitor é coautor. Porque cada 

um lê e relê com os olhos que tem. Porque compreende e interpreta 

a partir do mundo que habita. (BOFF, 2010, p.2). 

Todos nós temos uma visão própria de mundo. Nossos pontos de vistas 

sustentam aquilo que acreditamos e estão vinculados ao lugar ou lugares que ocupamos 

na sociedade. Nossas histórias de vida, nossas experiências estão submersas em um 

tempo e lugar complexos, mas ao mesmo tempo dinâmicos e que por isso mesmo nos 

permitem a elaboração de novas sínteses. 

Não há neutralidade em nossas considerações, assim, nos posicionamos sob 

a influência de algo ou de alguém e é por isso que uma mesma situação, um mesmo 

fato ou acontecimento de forma alguma será compreendido ou significado de maneira 

idêntica por todos. Não há como prever o modo pelo qual os sujeitos significarão os 

fatos, não há como prever quais sentidos os leitores atribuirão ao que leem. Uma leitura 

deve estar aberta às múltiplas possibilidades de compreensão. 

Estou certa de que as narrativas estão essencialmente conectadas à 

experiência, afinal, a experiência é a fonte a que recorrem todos os narradores, já dizia 

Benjamin (1987, p.198). Quando narro estou fazendo uma leitura de minhas próprias 
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experiências. Tais narrativas possuem uma dimensão muito mais que interpretativa, 

mas de sentido inesgotável. A partir desse ponto, busco ampliar o conceito de 

experiência com base nas contribuições de Walter Benjamin e os conceitos de leitura 

e autoria em Vigotski. 

Para iniciar esta reflexão busquei compreender de que forma o conceito de 

experiência é abordado pelo filósofo alemão Walter Benjamin. Ele é considerado um 

importante pensador do século XX, acessado no campo da filosofia, da literatura, da 

História, da comunicação, entre outros. A riqueza de sua obra reside numa vasta gama 

de temáticas que abrange a política, a infância, a estética, a crítica literária e 

epistemológica etc. Sua atualidade é reconhecida por muitos estudiosos. Dele 

herdamos um conjunto de conceitos que trouxeram novos contornos para o 

pensamento atual. 

 A preocupação de Benjamin em relação à questão da experiência, aparece 

esboçada em textos desde sua juventude. Segundo Lima e Baptista (2013, p. 451), 

Benjamin traz à tona a questão da experiência em cinco ensaios, a saber: 

“Experiência”, de 1913; Sobre o programa da filosofia do porvir, de 1918; 

Experiência e pobreza, de 1933; O narrador, de 1936 e Sobre alguns temas 

baudelairianos, de 1940. Não é objetivo desta pesquisa fazer um estudo aprofundado 

em relação aos ensaios supracitados, por isso, convidei para o diálogo os textos 

Experiência e pobreza e O Narrador por compreender que o conceito de experiência 

neles abordado, mais se aproxima da discussão que busco estabelecer neste trabalho. 

O ensaio Experiência e pobreza foi escrito em 1933, dentro de um período 

que correspondeu aos anos de crise, (1929 a 1934), marcado pela dominação nazista. 

Benjamin está claramente preocupado com as origens e efeitos subjetivos da 

modernidade, diante do avanço das forças produtivas capitalistas. Neste ensaio, o 

termo “experiência” é compreendido pelo autor como o representante do 

conhecimento transmitido entre gerações por meio de fábulas, histórias, parábolas ou 

provérbios. A parábola de um velho que no momento de sua morte revela a seus filhos 

a existência de um tesouro enterrado em seus vinhedos dá início a essa discussão: 

Em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no 

momento da morte revela a seus filhos a existência de um tesouro 

enterrado em seus vinhedos. Os filhos cavam, mas não descobrem 

qualquer vestígio de tesouro. Com a chegada do outono, as vinhas 

produzem mais que qualquer outra na região. Só então 
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compreendem que o pai lhes havia transmitido uma certa 

experiência: a felicidade não está no ouro, mas no trabalho 

(BENJAMIN, 1987, p. 114) 

 

A pequena narrativa expressa pelo autor nos mostra que aquilo que o velho 

pai transmitiu a seus filhos foi uma certa experiência. Benjamin afirma que 

experiências como essas “nos foram transmitidas de modo benevolente ou ameaçador, 

à medida que crescíamos” (Benjamin Ibid.), foram transmitidas de geração a geração 

com autoridade e de forma concisa e eloquente através dos provérbios, histórias e 

muitas vezes como narrativas de países longínquos. Era assim que as sociedades 

tradicionais, onde prevalecia o modo de produção artesanal, preservavam suas 

tradições. 

Ao contrário das sociedades tradicionais, as sociedades modernas se 

caracterizavam pelo rápido desenvolvimento da técnica através do modo de produção 

capitalista. A nova condição de vida imposta aos sujeitos passa a ser marcada por um 

ritmo muito mais acelerado, aumentando a distância entre os grupos humanos. No 

modo de produção artesanal havia um ritmo de trabalho que possibilitava maior 

proximidade entre as pessoas, um tempo para contar e, por conseguinte a transmissão 

de uma experiência no sentido pleno. Tais condições foram fortemente transformadas 

pelo modo de produção capitalista, pelas mudanças e paradoxos da sociedade moderna 

que se consolidava naquele momento. 

 O homem moderno tornava-se cada vez mais individualizado, assim, o 

filósofo chama atenção para um conceito que sofre transformações em função de 

mudanças históricas, sociais e econômicas: 

Sabia-se exatamente o significado da experiência: ela sempre fora 

comunicada aos jovens de forma concisa, com a autoridade da 

velhice, em provérbios, de forma prolixa, com sua loquacidade, em 

histórias, muitas vezes como narrativas de países longínquos, diante 

da lareira, contadas a pais e netos. Que foi feito de tudo isso?  Quem 

encontrará ainda pessoas que saibam contar histórias como elas 

devem ser contadas? (BENJAMIN, 1987, p. 114). 

De acordo com Benjamin, as razões de tanta mudança na qualidade da 

experiência é o “monstruoso desenvolvimento da técnica, sobrepondo-se ao homem” 

(BENJAMIN, 1987, p. 115). O filósofo escreve esse texto logo após a primeira Grande 

Guerra Mundial. Nele, relata que os soldados que sobreviveram voltaram silenciosos 

do campo de batalha, pobres em experiências comunicáveis. Voltaram mudos, pois 
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aquilo que viveram na guerra de trincheiras não podiam significar, nem assimilar por 

palavras. O efeito disso afetou diretamente o campo narrativo, manifestando-se como 

um assombroso silêncio traumático daqueles que sobreviveram. Esses homens se 

tornaram incapazes de transmitir o que foi aprendido antes da guerra e tampouco o que 

lá se passou. “A guerra de trincheiras aniquilou a experiência, reduziu-a a uma 

miséria” (LIMA e BAPTISTA, 2013, p 463). 

O filósofo, de forma brilhante e incontestável, vai ao longo do texto tecendo 

críticas referentes a um visível processo de estreitamento da experiência na 

modernidade. Uma experiência diminuída que bem retrata o homem moderno cujos 

valores não se pautam mais na coletividade e na comunidade. Segundo Meinerz: 

As formas de experiências comunitárias que passavam 

necessariamente pelo rito, que se aprendia ouvindo, já não tinham 

mais sentido na sociedade estruturada em função da técnica”, onde 

cada um vive do seu jeito, atomizados e enquadrados em espaços 

funcionais da arquitetura contemporânea (MEINERZ, 2008, p. 15). 

Benjamin (1987) vê na modernidade uma espécie de miséria que surge com 

o desenvolvimento da técnica. Em nome de um suposto progresso a sociedade passa a 

viver sobre a égide da barbárie, tendo como consequência a perda da capacidade de 

transmitir experiências. Com essa consequente perda, os homens tornam-se incapazes 

de transmitirem ensinamentos através da tradição oral, através dos relatos e das 

narrativas. Os valores tradicionais foram substituídos pelas relações comerciais. 

Outrora, no modo de produção artesanal o tipo de vida dos sujeitos permitia outras 

formas de experiências mais coletivas, mais intimas e interiorizadas.  

Em O Narrador, o filósofo analisa a obra de Nikolai Lescov, por ver neste, 

todas as características de um verdadeiro narrador. Em suas considerações coloca o 

desaparecimento do contador de histórias e reflete sobre a perda da capacidade de 

narrar em decorrência da pobreza de experiência. O ensaio parte de uma constatação 

bem objetiva: a de que a “a arte de narrar está em vias de extinção” e que “são cada 

vez mais raras as pessoas que sabem narrar devidamente” (Benjamin, 1987, p. 197), 

muito embora essa constatação já houvesse sido apontada por ele em Experiência e 

pobreza. 

Gagnebin (1987) traz questões relevantes que nos ajudam a compreender as 

consequências da extinção da arte de narrar. No prefácio de Walter Benjamin: obras 

escolhidas, a autora argumenta, com base no ensaio que: 
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[...]a arte de contar torna-se cada vez mais rara porque ela parte, 

fundamentalmente, da transmissão de uma experiência no sentido 

pleno, cujas condições de realização já não existem na sociedade 

capitalista moderna(GAGNEBIN,  1087, p. 10). 

 

Ora, se as experiências plenas e coletivas são fontes para os narradores, e elas 

estão em baixa na sociedade capitalista moderna, pode-se concluir que a capacidade 

de narrar, a capacidade de contar, também está em declínio. Gagnebin acrescenta que 

“o depauperamento da arte de contar parte, portanto do declínio de uma tradição e de 

uma memória comuns, que garantiam a existência de uma experiência coletiva, ligada 

a um trabalho e um tempo partilhados (GAGNEBIN, 1987, p. 11). 

Uma vez que não se pode garantir a existência de uma experiência plena e 

coletiva, a capacidade de intercambiar experiências, que “nos parecia segura e 

inalienável” (BENJAMIN, 1987, p. 198), passa a não ser mais possível. Toda tradição 

que era compartilhada, transmitida nas sociedades artesanais, foi se perdendo dentro 

de uma nova organização que passou a viver “o tempo deslocado e entrecortado do 

trabalho no capitalismo moderno” (GAGNEBIN, 1999, p. 57). 

Na sociedade moderna não existe mais quem conte, quem narre ou quem ouça 

histórias que tinham o objetivo de passar ensinamentos, de transmitir conselhos ou até 

uma moral. Tais hábitos já não fazem mais sentido em um tempo do imediatismo 

marcado pela brevidade. O Narrador nos comunica o embaraço do homem moderno 

ao contar histórias, seu desprezo pelos aconselhamentos e sua dificuldade em lidar 

com aquilo que Benjamin (1987) chamava de velha experiência (Erfahrung). 

A antiga forma de narrar foi sendo gradualmente substituída por outras 

formas literárias como o romance e depois a informação jornalística, embora Gagnebin 

(1987) aponte, que para Benjamin o reconhecimento lúcido dessa perda, levou ao 

lançamento de novas bases estéticas nos setores das artes plásticas (Cubismo), do 

cinema e da literatura (Proust), que buscavam novas formas de experiências e uma 

nova “objetividade”. Segundo o autor, este processo se deu na medida em que os 

mecanismos de produção e os modos de ser e existir da humanidade foram sendo 

modificados. 

Para o autor, o que marca o início da decadência da narrativa foi o surgimento 

do romance no início do período moderno. Este, estava ligado ao livro, por isso sua 

difusão só se tornou possível por conta da invenção da imprensa. Já outras formas de 
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prosa como os contos, lendas, fábulas, novelas, estão relacionadas a uma tradição oral. 

As narrativas são processos coletivos, nelas há trocas entre os sujeitos. Assim 

Benjamin continua: 

O narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria 

experiência ou a relatada pelos outros. E incorpora as coisas 

narradas à experiência dos seus ouvintes. O romancista segrega-se. 

A origem do romance é o indivíduo isolado, que não pode mais falar 

exemplarmente sobre suas preocupações mais importantes e que não 

recebe conselhos nem sabe dá-los (BENJAMIN, 1987, p. 201). 

 Nesse sentido, o narrador é aquele que torna o que narra em experiência no 

momento em que conta suas histórias. O romance, contrariamente, é fruto de um 

indivíduo isolado, que escreve isoladamente aquilo que ele mesmo ou outro indivíduo 

solitário lerá. 

Dando continuidade à decadência da narrativa, Benjamin (1987, p. 202) 

verifica que com a consolidação da burguesia a imprensa passa a ser um dos 

instrumentos mais importantes e com ela destaca-se uma outra forma de comunicação, 

que é tão estranha à narrativa como o romance, porém, mais ameaçadora que este. Esta 

nova forma de comunicação chama-se informação. Ele vai dizer que: 

A Informação só tem valor no momento em que é nova. Ela só vive 

nesse momento, precisa integrar-se inteiramente a ele e sem perda 

de tempo tem que se explicar nele. Muito diferente é a narrativa. Ela 

não se entrega. Ela conserva suas forças e depois de muito tempo 

ainda é capaz de se desenvolver (BENJAMIN, 1987, p. 204). 

A informação chega-nos com os fatos acompanhados de explicação, pois “ela 

aspira uma verificação imediata” (BENJAMIN op.cit. p. 203), no entanto, as narrativas 

têm gravadas as marcas do narrador, tal como o vaso de barro traz as marcas da mão 

do oleiro que o modelou (BENJAMIN, 1987, p.205), são, portanto, formas artesanais 

de comunicação, um ofício manual que requer tempo e paciência. Uma narrativa nos 

dá várias possibilidades de interpretação, compreensão e significação, suscitando 

novas narrativas e estando sempre aberta à novas atribuições de novos sentidos, novos 

desejos e necessidades permitindo que o leitor “seja livre para interpretar a história 

como quiser, e com isso o episódio narrado atinge uma amplitude que não existe na 

informação” (BENJAMIN ibid. p. 203). 

O narrador não está preocupado com a explicação da história, nem tão pouco 

em racionalizá-la. Seu objetivo é apenas contá-las, deixando o trabalho de 

interpretação, quando este for possível, para o ouvinte, para o leitor. Nesse sentido, 
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uma informação se diferencia da narrativa por não se tratar de uma transmissão de 

experiência para a vida, mas uma notícia, que geralmente vem acompanhada de 

explicações. Todavia, “metade da arte da narrativa”, afirma Benjamin, “está em evitar 

explicações” (BENJAMIN, 1987, 203). 

Não é demais afirmar que Walter Benjamin interpreta de maneira bem 

particular, os sinais emergentes de sua época. Seus textos, tão atuais, continuam 

suscitando nos pesquisadores contemporâneos muitas inquietações. Talvez por isso eu 

tenha sido tão fortemente afetada por seus escritos nos ensaios Experiência e pobreza 

eO Narrador. No meu ponto de vista isto deve-se aquilo que o filósofo tão 

profundamente viveu naquele tempo de uma “ofuscante industrialização” da qual 

posso perceber seus efeitos e desdobramentos nos dias de hoje em novas tendências, 

mas em grandes proporções, o que me comprova a atualidade e a importância de suas 

ideias e de suas críticas incansáveis. 

Suas reflexões o colocam a frente de seu tempo e por isso ainda hoje, em 

pleno século XXI, pela pertinência de suas colocações, continua sendo muito acessado 

nas mais distintas pesquisas. Trazendo-o para o contexto em que vivemos, é possível 

fazer uma leitura muito próxima daquilo que o autor compartilhou com seus leitores à 

sua época, sobretudo nos dois ensaios supracitados. 

Benjamin nos possibilita identificar, através de suas reflexões, que sujeitos na 

sociedade atual se encontram cada vez mais isolados em um mudo particular e privado 

que os distancia de experiências coletivas, das tradições e das memórias comuns. Não 

é um mundo muito diferente daquilo que o filósofo já nos revelava, mundo marcado 

por um ritmo demasiadamente acelerado que “transforma cada vez mais nossas vidas 

de maneira tão total e tão rápida que não conseguimos assimilar essas mudanças pela 

palavra” (GAGNEBIN, 1999, p. 59) afetando a possibilidade de intercambiar 

experiências, não pela da falta de capacidade, mas pela falta de condições de transmiti-

las e de narrá-las.  

Segundo Benjamin (1987, p. 203), recebemos notícias de todo o mundo, 

todavia “somos pobres em histórias surpreendentes” e a razão disso é que “os fatos já 

nos chegam acompanhados de explicações”. Podemos chegar à conclusão de que 

“quase nada do que acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo a serviço da 

informação”, no entanto “metade da arte narrativa está em evitar explicações”. 
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Hoje, em pleno século XXI é comum ouvirmos a expressão de que fazemos 

parte de uma aldeia global, que vivemos no mundo da informação e como 

consequência do constante contato com os meios de comunicação de massa nos 

tornamos sujeitos bem informados, como se apenas isso fosse sinônimo de saber, de 

conhecimento. 

Ao contrário disso, o que podemos observar são sujeitos, obcecados pela 

novidade a procura de informações que possam acessar a cada minuto. A velocidade 

com que essas informações nos chegam, não nos permitem que deixem rastros e 

marcas. Esse ritmo tão tenso e intenso impossibilita a partilha, o diálogo e a reflexão. 

Dizemos saber de muitas coisas, mas nada efetivamente nos toca, nos acontece. 

Larrosa (2002, p.21), fazendo uso também das reflexões benjaminianas, 

afirma que “a informação não é experiência. E mais, a informação não deixa lugar para 

a experiência, ela é quase o contrário da experiência, quase uma antiexperiência”. Nos 

acrescenta ainda “que uma sociedade constituída sob o signo da informação é uma 

sociedade na qual a experiência é impossível” (LARROSSA ibid.).  

O autor nos aponta quatro fatores que tem levado ao fim da experiência na 

sociedade contemporânea. Para ele esse fenômeno pode ser atribuído primeiramente 

ao excesso de informação. Os sujeitos da contemporaneidade passam boa parte de seu 

tempo procurando informação. Podemos dizer que estes sabem muitas coisas, mas ao 

mesmo tempo podemos dizer que nada lhes acontece, nada lhes toca. 

Equivocadamente a informação também se apresenta como sinônimo de conhecimento 

ou até mesmo de aprendizagem, “como se o conhecimento se desse sob a forma de 

informação e como se aprender não fosse outra coisa que não adquirir e processar 

informação” (LARROSA, 2002, p.22). Excesso de informação não garante 

aprendizagem, conhecimento e nem tão pouco experiência. 

Em segundo lugar, o excesso de opinião tem favorecido para que a 

experiência se torne cada vez mais rara na contemporaneidade. O sujeito do mundo 

moderno é aquele que se sente na obrigação de ter opinião a respeito de tudo o que se 

passa. A opinião converteu-se num imperativo e por isso passa a vida opinando sobre 

aquilo que foi informado, apresentando quase que automaticamente reações de 

concordância ou de discordância, sobe pena de ser considerado seres desinformados e 



 

77 
 

desinteressado com os acontecimentos presentes no mundo. A respeito disso, Larrosa 

diz que: 

O sujeito moderno é um sujeito informado que, além disso opina. É 

alguém que tem uma opinião supostamente pessoal e supostamente 

própria e, às vezes, supostamente crítica sobre tudo o que passa, 

sobre tudo aquilo que tem informação. Para nós, a opinião, como 

informação, converteu-se num imperativo. Em nossa arrogância, 

passamos a vida opinando sobre qualquer coisa sobre que nos 

sentimos informados. E se alguém não tem opinião, se não tem uma 

posição própria sobre o que se passa, se não tem um julgamento 

preparado sobre qualquer coisa que se lhe apresente, sente-se em 

falso, como se lhe faltasse algo essencial. E pensa que tem de ter 

uma opinião. No entanto, a obsessão pela opinião também anula 

nossas possibilidades de experiência, também faz com que nada nos 

aconteça (LARROSA, 2002, p.22) 

O grande problema disso é que na medida em que informação e opinião 

tornam-se condição para que aconteça aquilo que se acredita ser “aprendizagem”, os 

sujeitos passam a ser resultado da manipulação dessas mesmas informações e opiniões, 

tornando-se incapazes de experiências. É por isso que Larrosa vai dizer que “o par 

informação/opinião” é muito geral e permeia também, por exemplo, nossa ideia de 

aprendizagem, inclusive do que pedagogos e psicopedagogos chamam de 

aprendizagem significativa (LARROSA Ibid.), para ele, durante nossa trajetória 

escolar somos orientados a buscarmos informações e por conseguinte a partir destas, 

somos impingidos a opinar. De acordo com o autor, a opinião é vista como uma 

dimensão da “aprendizagem significativa” e esse opinar, na maioria das vezes reduz-

se a estar a favor ou contra. Isso torna impossível a experiência. 

Em terceiro lugar, a experiência está em extinção pela falta de tempo. O 

mundo está cada vez mais veloz. Tudo o que acontece, acontece cada vez mais 

depressa de forma instantânea, efêmera e fragmentada. Para Larrosa: 

A velocidade com que nos são dados os acontecimentos e a obsessão 

pela novidade, pelo novo, que caracteriza o mundo moderno, impede 

a conexão significativa entre acontecimentos. Impede também a 

memória, já que cada acontecimento é imediatamente substituído 

por outro que igualmente nos excita por um momento, mas sem 

deixar qualquer vestígio (LARROSA, 2002, p. 23). 

 

Cada vez mais aumenta-se o tempo na escola, na universidade, tornando os 

sujeitos frutos de uma formação permanente, porém acelerada, “sujeitos da constante 

atualização, da reciclagem sem fim” (LARROSA Ibid.).  O tempo é usado como valor, 

como uma mercadoria e por este motivo não se pode perdê-lo, tendo sempre que 
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aproveitá-lo para não ficar para trás. Corre-se cada vez mais e contraditoriamente, tem-

se menos tempo. Falta o silêncio e a memória, mas o mais grave é que falta a vivência 

de uma temporalidade que nos permita intercambiar experiências. 

Em quarto lugar, a experiência está cada vez mais rara devido ao excesso de 

trabalho. O homem contemporâneo é um sujeito hiperativo, além de ser informado, é 

um sujeito que opina, que está permanentemente agitado e em movimento, é um ser 

que trabalha. Ou seja, “que pretende conformar o mundo, tanto o mundo natural quanto 

o mundo social e humano, tanto a natureza externa quanto a natureza interna, segundo 

o seu saber, seu poder e sua vontade” (LARROSA, 2002 p. 24). O sujeito moderno 

considera-se capaz de realizar, controlar e produzir coisas de forma ininterrupta, por 

este motivo é incapaz de viver experiências. Ele está sempre se relacionando com os 

acontecimentos do ponto de vista da ação. Como tudo é pretexto para sua atividade, 

está sempre a se perguntar sobre o que pode fazer. Vive em função de fazer, produzir 

e regular algo. O seu afã é mudar as coisas. Larrosa ainda acrescenta que: 

Nisso coincidem os engenheiros, os políticos, os industrialistas, os 

médicos, os arquitetos, os sindicalistas, os jornalistas, os cientistas, 

os pedagogos e todos aqueles que põem no fazer coisas a sua 

existência. Nós somos sujeitos ultra informados, transbordantes de 

opiniões e superestimulados, mas também sujeitos cheios de 

vontade e hiperativos. E por isso, porque estamos sempre querendo 

o que não é, porque estamos sempre em atividade, porque estamos 

sempre mobilizados, não podemos parar. E, por não podermos parar, 

nada nos acontece (LARROSA, 2002, p. 24). 

 

Na mesma medida, professores e professoras se veem muitas vezes 

prisioneiros de currículos e programas de ensino excessivamente extensos, 

valorizando mais a quantidade de conteúdos trabalhados do que a qualidade do 

processo de ensino e aprendizagem destes conteúdos. 

Mas que experiência é essa que estou falando?  E quem é esse sujeito da 

experiência? Aquilo que me passa, que me afeta, produzindo em mim de alguma forma 

afetos, marcas, vestígios, efeitos, pode-se entender por experiência. Por isso, é quase 

impossível nos tempos de hoje, viver experiências se não tenho a capacidade de parar, 

pois essa requer o gesto de interrupção. É preciso parar para pensar, olhar, escutar e 

sentir. 

O sujeito da experiência é aquele que não se deixa dominar por suas certezas 

e que não se define pelos seus sucessos. É um sujeito receptivo e disposto a rever suas 
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convicções sempre que for confrontado por outros saberes e na medida que 

compreende a importância do outro em suas trajetórias, vai agregando à sua 

experiência componentes fundamentais como a formação e a transformação. 

É o saber da experiência que me ajuda a dar sentido ao que me acontece. 

Nesse sentido, esse saber não se dá pelo uso restrito da técnica ou do acúmulo de 

informações, mas na sua relação direta com a vida dos sujeitos, por isso é um saber 

relativo e não definitivo, é particular e subjetivo. Logo, se compreendo a experiência 

como aquilo que nos passa, que nos toca, que nos acontece, compreendo também que 

“duas pessoas, ainda que enfrentem o mesmo acontecimento, não fazem a mesma 

experiência. O acontecimento é comum, mas a experiência é para cada qual sua, 

singular e de alguma maneira impossível de ser repetida” (LARROSA, 2002, p. 27). 

Nesse ponto quero tomar as narrativas como leitura que fazemos de nossa 

experiência. Não uma leitura marcada pela simples procura de informação, mas uma 

leitura singular, subjetiva e impregnada por uma interação amorosa, que cultiva a 

atenção, a paciência e a delicadeza. Tal reflexão me leva ao encontro das reflexões de 

Walter Benjamin (1987, p. 198) quando afirma que “a experiência que passa de pessoa 

em pessoa é a fonte a que recorrem todos os narradores”. São as experiências que me 

atingem, que me tocam, inscritas na memória que retornam pela narrativa não como 

uma mera descrição, mas como uma reconstrução de fatos vividos dos quais posso 

atribuir novos significados. 

Quando narro não estou simplesmente transmitindo uma informação, mas 

intercambiando experiências, experiências com potencial transformador, com marca 

polifônica uma vez que traz em seu bojo a força do coletivo, da participação de outros 

sujeitos. Por isso, creio não ser redundante referir-me a uma experiência instituinte que 

“se afirma como uma experiência comum, partilhada por um grupo, contrapondo-se 

dessa forma a vivência pontual e fragmentada do sujeito isolado de seus pares” 

(BRAGANÇA, 2003, p. 2). 

Sendo assim, faz-se necessário resgatar vozes e memórias até então 

silenciadas, buscando discutir, refletir e sobretudo socializar experiências de discentes, 

futuros professores e docentes do Curso Normal enquanto um desafio cujo o objetivo 

também é romper com práticas de formação homogeneizadoras de modo que tanto a 

singularidade quanto a pluralidade possam se tornar traços constitutivos do processo 
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formativo. Todavia, pensar em outro tipo de formação requer muito mais que o resgate 

de vozes e memórias, mas a capacidade que disponibilizamos para escutá-las. Para 

Larrosa: 

A formação implica necessariamente, nossa capacidade de escuta 

(ou de ler) isso que essas coisas têm a nos dizer. Uma pessoa que 

não é capaz de se por à escuta cancelou seu potencial de formação e 

de transformação (LARROSA, 1996, p.137). 

Por isso a relação com o texto narrado seja do próprio autor que narra ou dos 

outros sujeitos da pesquisa, precisa ser uma relação não de apropriação, mas de escuta 

atenta e sensível, cuja a condição essencial é a modéstia que me coloca disposta a ouvir 

o que não sei e o que muitas vezes não quero e sobretudo disposta a transformar-me 

numa direção desconhecida em direção aos outros e a mim mesma. 

É assim que venho construindo um caminho, desafiador eu admito, mas 

carregado da intencionalidade de resgatar mais que simples vozes, mas histórias de 

vida dos vencidos, vencidos não no sentido dado por Benjamin (1987, p.225) que se 

referia aqueles que tiveram sua versão da história apagada pela historiografia oficial, 

mas vencidos no sentido de não serem escutados na inteireza de seus relatos muitas 

das vezes, vencidos no sentido da ausência de autonomia para narrarem suas histórias 

sem a interferência de pesquisadores que tendem a direcionar perguntas fechadas e 

induzir respostas com objetivo de atender seus interesses privados. 

Caminhar dentro desta perspectiva as vezes pode significar nadar contra a 

maré, por isso emprestar a escuta a narrativas e histórias de vida pode ser um 

mecanismo de luta contra a ausência de experiências plenas dentro de uma sociedade 

da informação. Tenho aprendido a ouvi-las num exercício de muita atenção e 

paciência, mas sobretudo, venho empenhando esforços, claro que de uma forma bem 

prazerosa, para dialogar com elas, compreendendo-as, significando-as e atribuindo-

lhes o estatuto de conhecimento. Com base nisso e afetada pelas produções de Vigotski 

busquei ampliar o significado de leitura. Em diálogo com seus trabalhos intitulados: A 

Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca(seu prefácio) e Educação Estética vou 

discorrendo também sobre o conceito de autor e leitor, bem como da relação que se 

estabelece entre ambos. 

Em sua crítica literária sobre a obra do dramaturgo inglês William 

Shakespeare, A tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca, Vigotski (1999) relata 

que a mesma foi objeto de várias análises e estudos com os mais variados enfoques 
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trazendo “um mar infinito de interpretações” (VIGOTSKI, 1999, p.  XVII). Assim, 

para o autor, a arte é um fenômeno de riqueza inesgotável e por conta disso pode ser 

compreendida de formas diversas, portanto, considera inútil qualquer tentativa de se 

estabelecer uma norma para interpretá-la. 

No decorrer do trabalho, Vigotski (1999) vai defender uma outra forma de 

crítica literária que não se alimenta de conhecimento científico ou pensamento 

filosófico, mas de impressão artística imediata. É uma crítica subjetiva, dilatante, feita 

pelo prazer proporcionado imediatamente pela obra que ele vai chamar de crítica de 

leitor. 

Tal forma de análise, aprofundada por ele, apresenta três peculiaridades 

importantes e essenciais, que as distinguem de qualquer outra crítica, a saber: “sua 

relação com o autor da obra, com outras interpretações críticas desta e, por último, 

com o próprio objeto de pesquisa” (VIGOTSKI, 1999, p. XVIII). 

Na primeira peculiaridade compreende-se que essa crítica de leitor não está 

relacionada à personalidade do autor da obra, por isso ele vai dizer que não faz a menor 

diferença se quem escreveu Hamlet foi Shakespeare ou Bacon, pois Hamlet continuará 

sendo Hamlet. Logo, a partir do momento em que uma obra de arte é criada, ela se 

desloca de seu criador e passa a existir na medida em que há a presença de um leitor. 

É o leitor que lhe atribuirá múltiplas interpretações e significados. 

A segunda peculiaridade tem a ver com outras interpretações críticas da obra 

de arte. Para alguns críticos, o significado de uma obra está concentrado em uma ideia 

única, onde reside seu conteúdo e sua justificação. Entretanto, Vigotski vai dizer que 

“toda obra de arte é simbólica, e é infinita a variedade de interpretações que suscita. 

Não existe uma ideia única, e é impossível uma fórmula que tudo penetre e unifique 

(VIGOTSKI, 1999, p.XX). Sua força e essência não está naquilo em que o autor quis 

transmitir através dela, mas na forma como afeta o leitor ou espectador. A obra de arte 

tem um conteúdo possível e todas as ideias atribuídas a ela são válidas. 

A terceira peculiaridade refere-se ao objeto da pesquisa, objeto artístico, uma 

crítica que toma a obra de arte em si mesma, em seu valor absoluto. Muito embora o 

leitor assuma um grau de importância, esta importância está subordinada a própria 

materialidade da obra. Assim Vigotski nos afirma que “se de um lado o crítico não está 

preso a nada no campo da obra em estudo – nem às concepções do autor, nem às 
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opiniões de outros críticos -, de outro está inteiramente preso a essa mesma obra” 

(VIGOTSKI, 1999, p XXII).Logo, sua opinião subjetiva, suas impressões podem até 

não estarem presas a nada objetivamente, contudo, ele estará ligado a própria arte. 

Ao explicitar as peculiaridades da crítica de leitor, Vigotski (1999) vai afirmar 

que tal crítica não considera, de modo algum, que seu objetivo seja interpretar a obra, 

isso seria esgotá-la. A arte possui um caráter irracional, portanto, torná-la acessível a 

razão significa rebaixá-la. Assim, o papel da crítica de leitor, ou crítica estética é 

transmitir suas próprias impressões. Posto isto, o crítico atua em duas modalidades 

distintas: o crítico-criador, aquele que recria as obras de arte e o crítico-leitor cujas 

observações são apenas impressões de leitor, não tendo sentido de criação 

independente, por isso nas palavras do autor, esse crítico-leitor  tem que ser poeta em 

silêncio, pois é um crítico que sente a “angústia da palavra” pois tal impressão só pode 

ser sentida e nunca será esgotada pela palavra. 

Outro texto, do qual eu gostaria de fazer alusão, é A Educação Estética. Este 

trabalho é um dos capítulos que compõem a obra intitulada Psicologia Pedagógica. 

Neste capítulo Vigotski (2003) nos elucida vários assuntos relacionados a educação 

estética, além de tecer consideráveis críticas referentes a educação estética que 

predominava ne época. Aqui, o autor fala diretamente aos pedagogos o que reafirma 

sua permanente preocupação em colocar seu trabalho a serviço de uma nova visão de 

educação em sua época. 

No início do texto, Vigotski (2003, p. 225-226) afirma que a educação 

estética, até então se resumia em três objetivos: o conhecimento, o sentimento e a 

moral e que muito embora alguns valorizassem o sentido sério e profundo da vivência 

estética, quase nunca se falava da educação estética com fim em si mesma. O autor vai 

usar como exemplo a literatura infantil que no âmbito da escola é propositalmente 

utilizada para lições morais, como está no trecho a seguir: 

As bibliotecas infantis são formadas para que as crianças extraiam 

dos livros exemplos morais que lhes sirvam de lição; assim, a 

tediosa moral convencional e as falsas lições se transformam no 

estilo essencial da insincera literatura infantil. A única coisa séria 

que a criança pode extrair do contato com a arte – isso é o que se 

diz – é uma ilustração mais ou menos vivida desta ou daquela 

norma moral. O restante é considerado inacessível à compreensão 

infantil (VIGOTSKI, 2003, p. 225). 
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Assim, a crítica contundente que o autor faz é que essas lições de moral 

podem ser consideradas a única coisa séria que a criança extrairá em contato com a 

arte, além disso essas são insinceras e pobres de conteúdo por defender a ideia de que 

a criança é incapaz de compreender qualquer coisa que não seja uma moral. Ele ainda 

continua dizendo que “como resultado, a literatura infantil geralmente é um brilhante 

exemplo de falta de gosto, de alteração profunda do estilo artístico e da mais 

desoladora incompreensão do psiquismo infantil” (VIGOTSKI, 2003, p. 226). 

Não é possível prever os resultados que as obras morais terão justamente pela 

particularidade do psiquismo infantil. Mesmo as obras com cunho moral, como as 

fábulas, podem surtir efeitos bem contrários ao que se espera. Vigotski(2003)ao 

discorrer sobre esse assunto fez menção à algumas fábulas que foram lidas para 

crianças. Quando essas expuseram suas compreensões sinceras em relação às fábulas, 

as respostas não eram as esperadas pelo professor, levando até alguns pedagogos a 

questionarem a validade da ética dessas. Assim o autor descreve: 

No caso em que as crianças não tentam adivinhar a resposta que o professor 

espera delas, mas falam sinceramente e por conta própria, suas opiniões são opostas à 

moral do professor e isso faz alguns pedagogos pensarem que até essas obras tão 

indiscutivelmente “éticas” podem exercer uma influência moral prejudicial. O autor 

acrescenta: 

[...] Na fábula [de Krilov] A cigarra e a formiga, a simpatia das 

crianças foi provocada pela despreocupada e poética cigarra que 

cantava durante todo o verão, e a responsável e tediosa formiga lhes 

pareceu odiosa; na opinião delas, toda a fábula tinha a ver com a 

obtusa e arrogante avareza da formiga. Os resultados esperados não 

foram alcançados de novo e, em vez de inspirar nas crianças respeito 

pela diligência e pelo trabalho, a fábula lhes inculcou a alegria e a 

beleza de uma vida fácil e despreocupada (VIGOTSKI ibid.). 

 

Vigotski (2003, p. 226) conclui que a escola de seu tempo se empenhava em 

enquadrar as vivências artísticas a certos dogmas, ignorando a diversidade de possíveis 

interpretações e conclusões que as crianças podiam dar. Isso ficou claro na medida em 

que elas não apreciaram as fábulas a partir do ângulo de seu sentido moral, mas 

procuravam suas próprias explicações. 

As reflexões produzidas com base nas contribuições do autor me permitiram 

fazer algumas interlocuções com a pesquisa. No tocante as narrativas, mencionei 
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anteriormente que elas possuem uma dimensão inesgotável de sentido. Tomando como 

base a crítica de leitor é possível perceber algumas peculiaridades que também se 

aplicam às narrativas. 

Mais que compreender e conhecer dados biográficos e a personalidade de seu 

autor, as narrativas, assim que produzidas, podem ganhar novos sentidos. Estão abertas 

a um mar infinito de compreensões. Elas se deslocam de seus criadores e passam a ser 

significadas pelos leitores. Não há uma ideia única que possa revelar o que está dito 

em suas linhas e entrelinhas. Sua força e sua essência nem sempre estarão naquilo que 

pretendíamos dizer através da escrita, mas na forma como isso afetará o leitor 

transformando esse ato em experiência plena para quem escreve e para quem lê. 

Enquanto uma leitora que sou dessas narrativas, não estou presa a chaves 

fixas de modelos interpretativos para compreender as narrativas. A leitura que fui 

estabelecendo a partir delas se relaciona com a proposta de abordagem 

(auto)biográfica, que entende que nesse diálogo muitos aspectos estão presentes como 

minha própria história de formação, o contexto institucional e social onde estas 

experiências estão inscritas, além do fio condutor que perpassa os objetivos desta 

pesquisa. Acho relevante mencionar isso, porque apesar da leitura das narrativas está 

aberta à múltiplas compreensões, tal leitura não está solta fora de um contexto. 

Por isso, não se trata apenas de interpretá-las, isso seria esgotar e rebaixá-las 

a um nível de simples informação. A tentativa de interpretá-las pode passar uma ideia 

de tradução da palavra do outro pela minha, demonstrando uma relação de poder. 

Entretanto, o que se busca é a significação ou a compreensão das mesmas. Na medida 

em que as significo, tendo como balizadores  nossas histórias, nossos contextos e os 

objetivos da pesquisa, posso assumir duas dimensões: uma de crítico-criador, a 

medida em que a partir das narrativas que me são partilhadas eu consigo suscitar novas 

narrativas e outra de crítico-leitor, cujas observações  também perpassam as leituras 

que realizo a partir de minha história de vida e formação e da própria história da 

constituição da dissertação. 

O leitor é aquele cujo potencial permite criar e recriar, ou seja, dar novos 

sentidos aquilo que foi produzido pelo autor. Essa é a essência, a força da obra de arte: 

não residir naquilo “que o autor subentendeu por ela, mas na maneira como age sobre 
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o leitor ou espectador, consequentemente reside em seu conteúdo possível” 

(VIGOTSKI op.cit. p. XVI). 

Da mesma forma que a obra de arte não tem uma forma de compreensão 

única, assim são as narrativas. São os leitores que vão lhes atribuindo sentidos 

diversos.  Por isso, ao desenvolver uma pesquisa a partir de narrativas, a preocupação 

não reside em atestar se esses relatos narrados são verídicos, se os fatos podem ser 

comprovados, tal como acontecem como em outras formas de pesquisa que estão 

preocupadas com resultados calcados em representatividade, dados quantitativos e 

estatísticos, ou seja, informações mensuráveis apenas. 

Leituras de narrativas dentro dessa perspectiva de pesquisa não buscam 

informações quantitativas, pois isso significaria apagar todo seu conteúdo qualitativo 

perante algo, supostamente quantificável. As narrativas não podem ser reduzidas a 

simples “fatias de vida”, algo utilizável como exemplo, caso ou ilustração 

(FERRAROTTI, 2010, p. 38). Lançar mão das narrativas como mera técnica de 

recolha de informações, seria empobrecê-las. 

O desafio não está em comprovar a veracidade do fato, mas de compreender 

como o narrador o significa. A narrativa em si, já é uma leitura que o sujeito faz de sua 

própria realidade com o qual o pesquisador vai procurar dialogar puxando os fios de 

sua própria história, do contexto e suas inscrições sociais e institucionais e dos 

objetivos, e do processo de constituição de sua pesquisa. Toda essa trama de diálogos 

pode trazer um outro olhar, uma outra perspectiva de compreensão das questões 

trabalhadas. 

Durante as entrevistas criei muitas expectativas em relação ao que os sujeitos 

da pesquisa iriam me narrar. Foi minha primeira experiência no mundo acadêmico de 

pensar uma entrevista que não fosse estruturada com perguntas fechadas. Por algumas 

vezes acreditei que ao narrar minha história de vida pudesse influenciá-los quando 

fossem compartilhar suas histórias comigo também. Foi um movimento muito 

diferente e de aprendizado já que a apresentação de um tópico inicial no lugar das 

tradicionais perguntas era algo novo e até então incompreensível para mim. 

Todas as vezes, que no campo da pesquisa precisei fazer uso de entrevistas 

estruturadas, me senti numa zona muito confortável, já que as repostas, eram em parte 

previsíveis. Isso pode revelar os dogmas e prescrições dos quais fui muito influenciada, 
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fazendo com que ignorasse uma diversidade de repostas e possibilidades de 

significação que os sujeitos poderiam estar compartilhando. O que faz-me associar às 

interpretações das crianças em relação às fábulas, descritas por Vigotski. Tais 

respostas não corresponderam ao esperado pelos professores e pedagogos. Nesse caso, 

as respostas das crianças não foram as esperadas, justamente porque tomadas de 

sinceridade foram atribuindo sentido às histórias que ouviam. 

Mas a pesquisa com entrevista narrativa me tirou de uma posição influente e 

confortável, isso porque mais que uma entrevista ela é um diálogo. Fazendo uso de 

uma expressão de Gagnebin (1987, p.10), eu diria que é uma comunidade narrativa 

(de discurso) onde nossas experiências foram se entrelaçando num movimento de 

troca. Assim, quer como ouvintes, quer como narradores estávamos inseridos dentro 

de um fluxo narrativo comum e vivo que apesar de estamos inseridos numa sociedade 

marcada pelo imediatismo e brevidade, sobretudo na relação com os outros, juntos 

buscamos um entrelaçar de fios que nos aproximaram.  

Muito embora no dia-a-dia estejamos muitas vezes na condição de sujeitos 

isolados, cada qual em um mundo particular e privado, encontramos tempo para contar 

e assim como os artesãos fomos dando forma à imensa matéria narrável, deixando 

nossas marcas, nossos registros e nossos sentidos naquilo que compartilhávamos. 

Nessas leituras e tessituras fui procurando compreender as relações de sentido 

construídas por eles a respeito de suas experiências com o Estágio Supervisionado e 

com a docência. Cada história narrada está impregnada de subjetividade e por isso sigo 

no movimento de vê-las não como um material que me possibilita um apanhado de 

numerosas informações quantificáveis e classificáveis, bem como não pretendo toma-

las como um meio “para saber” visto que estas são o próprio saber organizado cujo a 

pesquisa terá o papel compreender através de uma leitura impregnada por uma 

interação amorosa, que cultiva a atenção, a paciência e a delicadeza como já foi posto 

anteriormente. 

O próximo capítulo tem por objetivo estabelecer um diálogo entre minhas 

narrativas e as narrativas dos sujeitos da pesquisa. Juntos resgatamos tradições e 

memórias comuns que nos garantiram a existência de uma experiência coletiva ligada 

muitas vezes às mesmas práticas, à um mesmo trabalho e uma mesma linguagem. 
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Não foi meu objetivo atribui às narrativas explicações definitivas, mas de 

compartilhar com os futuros leitores desse trabalho a possibilidade de atribuirmos 

múltiplos sentidos ao que narramos e ao que ouvimos. Por isso elas estão abertas, 

suscitando nosso espanto e reflexão. Assim como disse Benjamin (1987, p.204), as 

narrativas se assemelham às “sementes de trigo que durante milhares de anos ficaram 

fechadas hermeticamente nas câmaras das pirâmides e que conservam até hoje suas 

forças germinativas”.  
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CAPTULO 4 

 O QUE CONTAM AS NARRATIVAS 

 

Contar e ouvir histórias pressupõe a condição de entregar-se ao tédio 

do ritmo com que a história é narrada, ao ritmo de um trabalho 

artesanal em que, pacientemente, se esquece de si mesmo e se 

entrega ao processo de fiar, de tecer ou confeccionar objetos. São 

formas de trabalho manual [...] (MEINERZ, 2008, p. 41). 

 

 Finalmente chego no ponto mais desafiador da pesquisa. Vou me dando 

conta que cada uma dessas narrativas vai compondo um entrelaçar de histórias ao 

mesmo tempo pessoais e coletivas. Por um momento eu olho para trás e não vejo 

apenas o passado marcado por fatos que lá permaneceram. O que vejo são memórias 

vivas, embora seletivas, mas impregnadas de sentido e de uma riqueza que não pode 

se perder. Por isso senti-me impulsionada a assumir o desfio de registrá-las, nomeá-

las e preservá-las. Tal exercício requer cuidado, demanda uma entrega num ritmo de 

trabalho artesanal. Não foi por acaso que iniciei esse capítulo com uma citação de 

Andreia Meinerz, contar e ouvir essas histórias requer paciência e entregar-se ao tédio 

do ritmo, a um ritmo lento que dispõe de tempo suficiente para assimilá-las. 

Como num tear sinto-me puxando fios e na mesma medida com que consigo 

vê-los separadamente é possível perceber uma tessitura que se forma a partir de várias 

experiências e narratividades espontâneas advindas de uma comunidade de vida e de 

discurso, inscrita num tempo global onde juntos encontramos “justamente tempo para 

contar” (GANEBIN, 1997, p. 11). 

Aqui, vamos nos alternando ora como narradores, ora como ouvintes, as vezes 

como autores e outras como leitores. De qualquer forma, seja numa posição ou noutra 

estivemos mergulhados em um fluxo narrativo comum e vivo. 

Como já foi posto anteriormente, a pesquisa contou, de forma colaborativa, 

com dois docentes que atuam como professores supervisores do Estágio 

Supervisionado e com duas discentes que estavam no processo de realização do 

mesmo. Tanto docentes quanto discente eram do Instituto de Educação Clélia Nanci 

(IECN) e não foram escolhidos aleatoriamente. Professora Márcia e professor Luiz 
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lecionam as mesmas disciplinas que eu no Curso Normal. Ambos foram muito 

solícitos e demonstraram muito interesse e entusiasmo em realizar a entrevista. A 

escolha das alunas Andreia e Malú se deu em função do envolvimento e dedicação 

delas com o Estágio Supervisionado e por estarem cursando a última série do curso. 

Apesar de terem aceitado assim que fiz o convite, as duas demonstraram um pouco de 

nervosismo e preocupação com a realização da entrevista. 

Entendo que a proposição de um trabalho com entrevistas narrativas 

possibilita compreender e ampliar as trajetórias de formação e a própria história dos 

diferentes sujeitos envolvidos. Este movimento permite que os atores partam das 

experiências de si e que também questionem sobre os sentidos de suas vivências, 

aprendizagens, trajetórias pessoais e sobre suas incursões nas instituições escolares, 

quer como docentes ou discentes. 

 E por que o trabalho com entrevistas narrativas se caracteriza como uma 

excelente perspectiva de formação? Porque o sujeito “ao selecionar aspectos de sua 

existência e tratá-los através da perspectiva oral, organiza suas ideias e potencializa a 

reconstrução de sua vivência pessoal e profissional de forma auto reflexiva como 

suporte para compreensão de sua itinerância vivida” (SOUZA, 2008b, p. 91). Assim, 

os sujeitos vão produzindo conhecimentos sobre si, sobre os outros, sobre o cotidiano, 

revelando-se através das subjetividades, de suas singularidades, experiências e 

saberes. 

Pude observar que o estudo de narrativas vem conquistando uma nova 

importância, tornando-se um método de pesquisa muito difundido nas ciências sociais. 

Todavia, sua discussão vai muito além de seu emprego enquanto um método de 

investigação, mas também como uma forma discursiva, como história, como história 

de vida e histórias societais, é o que nos afirma Jovchelovitch e Bauer (2011, p. 90). 

Segundo os mesmos autores, não há experiência humana que não possa ser expressa 

na forma de uma narrativa. Elas são infinitas, podendo ser encontradas em todo lugar. 

E acrescentam que: 

Parece existir em todas as formas de vida humana uma necessidade 

de contar; contar histórias é uma forma elementar de comunicação 

humana e, independentemente do desempenho da linguagem 

estratificada, é uma capacidade universal. Através das narrativas as 

pessoas lembram o que aconteceu, colocam a experiência em uma 

sequência, encontra possíveis explicações para isso, e jogam com a 
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cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e social. 

Contar histórias implica estados intencionais que aliviam, ou ao 

menos tornam familiares, acontecimentos e sentimentos que 

confrontam a vida cotidiana normal (JOVCHELOVITCH e 

BAUER, 2011, p. 91). 

Assim, por entender que essas histórias contadas têm muito a nos comunicar 

é que busquei um instrumento de pesquisa que representasse melhor a abordagem 

teórico-metodológica do aporte (auto)biográfico, evitando assim uma estruturação 

marcada por perguntas e repostas fechadas que definem a maioria das situações de 

entrevistas no meio acadêmico. Ao contrário disso, cada sujeito foi convidado através 

das narrativas relembrarem suas experiências de forma autônoma, a escolherem a 

ordem e sequência dos fatos e de seus respectivos sentidos. 

A entrevista narrativa é um método de pesquisa qualitativa. É considerada 

uma forma de entrevista não estruturada por não fazer uso de um esquema pergunta-

reposta onde o entrevistador, de forma muito influente, sempre impõe sua estrutura 

selecionando temas e tópicos, ordenando as perguntas e verbalizando-as com sua 

própria linguagem. Numa entrevista narrativa a influência do entrevistador deve ser 

mínima. Por isso, espelhando-me neste método, busco um caminho que possa 

encorajar e estimular os sujeitos da pesquisa a narrarem suas histórias, reconstruindo 

acontecimentos a partir de seus pontos de vista, num movimento que pressupõe uma 

participação colaborativa, uma vez que as narrativas emergirão de uma interação, da 

troca e do diálogo estabelecidos entre pesquisador e sujeitos da pesquisa. 

Como meio de deflagrar as narrativas dos docentes e discente que 

colaboraram com esse trabalho, usei minhas próprias histórias que foram 

compartilhadas em momentos distintos. Uma refere-se às minhas experiências como 

docente do Curso Normal atuando como supervisora do Estágio Supervisionado que 

foi compartilhada com os docentes colaboradores desta pesquisa. A outra, relata minha 

trajetória enquanto aluna do mesmo curso, no cumprimento do Estágio Supervisionado 

que foi compartilhada com as discentes que também foram convidadas a compor esse 

processo reflexivo.  

 Organizei as narrativas em dois blocos. O primeiro conta com minha 

narrativa de experiências enquanto docente seguida das narrativas da professora 

Márcia e do professor Luiz. No segundo trago minha narrativa de experiências 

discentes seguida das narrativas das alunas Andréia e Malú. Ao final de cada bloco 
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faço uma leitura buscando compreender o ponto de vista de cada um desses sujeitos, 

suas impressões, e de como encontro em seus relatos fios que se conectam aos 

objetivos da pesquisa. Ao final dos dois blocos procuro fazer uma leitura que busca 

compreender os sentidos trazidos pelos sujeitos em relação às questões sobre o Estágio 

Supervisionado, mas estabelecendo também uma aproximação com o que eu vivi e 

narrei, buscando encontrar pontos de confluências e diferenças entre nossas 

experiências. 

Não segui todas as normas e etapas de uma entrevista narrativa, por este 

motivo, tenho aqui o cuidado de deixar claro que fiz uma releitura atribuindo outros 

significados a esta metodologia. Entretanto, procurei manter algumas estruturas como 

ter o cuidado, de não “impor qualquer forma de linguagem não empregada pelo 

informante durante a entrevista” (Jovchelovitch e Bauer, 2011, p. 96). Outra questão é 

a familiaridade com o campo de estudo. Como sou professora supervisora de estágio, 

isto me facilitou o processo de compreensão do espaço onde se deu a pesquisa. 

Todas as entrevistas foram gravadas, por isso, tornou-se indispensável 

solicitar autorização para gravar, uma vez que gravar é importante, pois facilita “fazer 

uma análise adequada posteriormente” (Jovchelovitch e Bauer, 2011, p. 98). Vale 

ressaltar que não houveram perguntas fechadas previamente elaboradas, mas a 

apresentação do tópico inicial para os sujeitos da pesquisa introduzindo as questões 

principais, que também se relacionavam às questões familiares do contexto 

institucional desses sujeitos, pois foi isto que garantiu o interesse, “e uma narração rica 

em detalhes” (Jovchelovitch e Bauer ibid.).  

Durante a narração central não houve interrupções para qualquer comentário 

por minha parte, a não ser sinais não verbais que demonstraram uma escuta atenta e 

encorajamento para que estes se sentissem seguros para narrarem. Alguns 

questionamentos, quando necessários, aconteceram ao final das narrações, mas nesses 

casos o gravador já se encontrava desligado. Achei importante também manter o uso 

de diário de campo para a necessidade de possíveis registros posteriores a fala 

conclusiva, quando o gravador já estiver desligado. 

Elaborei dois tópicos principais. Muito embora esses tópicos tenham sido 

pensados sob forma de perguntas, compreendo que eles não induziram a respostas 

objetivas. Tomo o cuidado de referendar isso, pois anteriormente mencionei o não uso 
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de perguntas fechadas. Desse modo, é possível observar que apesar da estrutura textual 

dos tópicos apresentar-se como uma pergunta, os sujeitos, conduziram suas narrativas 

de forma bem autoral.   

O primeiro tópico destinado para os docentes ficou assim: Ao longo de sua 

experiência como professor(a) supervisor(a) de Estágio Supervisionado como você 

compreende seu papel no processo de formação de professores e professoras que 

atuarão na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental? O segundo, 

para os discentes, foi elaborado da seguinte maneira: Ao longo de seu processo de 

realização do Estágio Supervisionado como você o percebe e o que ele significou para 

sua trajetória de formação?  Vale ressaltar que, antes de apresentar-lhes os referidos 

tópicos conversamos a respeito do que era uma entrevista narrativa e que um dos 

objetivos era que pudéssemos compartilhar nossas experiências. Por esse motivo eu 

iria iniciar todo o processo narrando minhas próprias histórias. Assim que conclui a 

leitura de minhas narrativas apresentei os tópicos para cada sujeito, deixando claro 

para eles que a elaboração dessa narrativa não seguiria uma regra prescrita, não 

seguiria uma norma padrão, mas que ao contrário disso perpassava por um momento 

de elaboração e reelaboração de cada um deles.  

É importante mencionar também que recebi cada sujeito da pesquisa 

individualmente, em ambientes resguardados de barulho e movimentação de pessoas, 

mas fiz questão que esses locais, combinados em parcerias com eles mesmo, fossem 

dentro da própria escola. Não estipulei um tempo deixando cada um bem à vontade 

para narrarem suas histórias no ritmo e no tempo que achassem mais confortáveis. 

A entrevista com os docentes fluiu de forma mais tranquila, claro que isso se 

deveu ao tempo de convivência que temos dentro do IECN de uma estreita relação de 

amizade tornando talvez o ambiente muito mais confortável. Ambos estavam à 

vontade e bem tranquilos. Contudo, não presenciei a mesma fluidez com as discentes. 

No momento que falei que seria uma entrevista para minha pesquisa do mestrado, 

percebi que isso trouxe uma certa tensão no comportamento das alunas, o que já diz 

alguma coisa sobre os sentidos de narrativas para alunos e alunas em contexto escolar. 

Por conta disso, achei mais conveniente apresentar a possibilidade da narrativa escrita 

e da narrativa falada para ambas. A aluna Andréia conduziu bem seus relatos 
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oralmente, já a aluna Malú apresentou-me seus relatos sob os dois formatos, o que não 

trouxe nenhum prejuízo quanto a riqueza e a qualidade de sua narração. 

Tive o cuidado de resguardar a identidades dos docentes e das discentes que 

participaram da entrevista, por isso, seus nomes são fictícios. No caso da aluna 

Andreia, ela mesma escolheu esse nome para identificá-la. Para cada uma dessas 

narrativas eu coloquei um subtítulo que na verdade foram trechos retirados das mesmas 

que de alguma forma me chamaram atenção quando começo a fazer um exercício 

reflexivo e a fazer uma leitura mais atenta de cada texto narrado. 

Como já foi sinalizado anteriormente, usei como elemento deflagrador das 

narrativas minhas próprias histórias de vida e formação. Na primeira delas, Um sonho 

realizado que compartilhei com os docentes, relato meu ingresso na docência, 

sobretudo a conquista de um sonho que era lecionar no Curso Normal. Na sequência, 

compondo o primeiro bloco seguem as narrativas da professora Márcia e do professor 

Luiz. Minha segunda história, Eu escolhi recomeçar, compartilhada com as discentes, 

traz minhas experiências enquanto aluna do Curso, minhas expectativas e influências 

que tive de professoras e professores que passaram pela minha trajetória formativa. Na 

sequência, compondo o segundo bloco seguem as narrativas da aluna Andreia e da 

aluna Malú.  

Sempre que concluía a leitura de minhas narrativas eu apresentava um dos 

tópicos, solicitando que a partir daí cada sujeito narrasse sua história também. Pensei 

neste formato de organização textual entrelaçando nossos textos, partindo de uma ideia 

de comunidade narrativa onde uma história suscita e abre possibilidades para outras 

histórias como um movimento que supõe diálogo e troca.  

 

3.1 - BLOCO 1 – Narrativas docentes 

 

Narrativa da pesquisadora: Um sonho realizado 

 

Era março de 2008 e eu assumia várias turmas do Curso Normal no Instituto 

de Educação Clélia Nanci no município de São Gonçalo. Mal podia acreditar que um 

sonho havia se realizado. Eu pouco me importava com o que alguns colegas já 

começavam a comentar, de que professor no estado do Rio de Janeiro não tinha futuro, 
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de que o salário era péssimo, de que o curso caminhava para o fim, de que tão logo eu 

deveria buscar outra formação porque como pedagoga, lecionando as Disciplinas 

Pedagógicas eu não iria muito longe. 

Aquele início foi de fato desafiador. Não tinha clareza do que me esperava. 

Não sabia como me portar diante de tantas turmas, de tantas disciplinas, de tantos 

alunos, que na ocasião eram das mais variadas idades. Comecei lecionando Sociologia 

e Filosofia da Educação, Prática Pedagógica e Iniciação à Pesquisa, Abordagens Psico-

Socio-linguísticas do Processo de Alfabetização e Conhecimentos Didáticos 

Pedagógicos em Educação de Jovens e Adultos. 

Na ocasião o curso estava organizado em quatro anos e minha dificuldade 

primeira foi compreender como eu lecionaria aquelas disciplinas, sobretudo, como 

supervisionaria o estágio, integrado à disciplina Prática Pedagógica e Iniciação à 

Pesquisa. De antemão busquei ajuda da coordenadora que prontamente me passou 

algumas orientações, mas sugeriu-me conversar com meus pares (professores e 

professoras que também lecionavam tais disciplinas). Durante essas conversas fui 

percebendo uma interessante autonomia docente. 

Não havia entre eles uma forma única de trabalho, muito embora existisse a 

matriz curricular do Curso Normal que trazia algumas orientações e possíveis 

objetivos a serem alcançados ao longo da formação. Em diálogo com meus pares fui 

aprendendo muito sobre esse fazer e fui aos poucos elaborando e encontrando minha 

própria forma de ser e estar na docência, mas confesso que nos primeiros anos busquei 

como referência as práticas de minhas professoras do Curso Normal. Naquele 

momento era o que eu tinha de mais seguro, apesar de toda reelaboração e 

ressignificação, que eu entendia ser importante fazer. 

Em relação ao Estágio Supervisionado existia uma preocupação e uma 

dificuldade em manter a unidade teoria e prática. Havia uma cobrança quanto ao 

cumprimento da carga horária que partia de certa medida dos alunos e alunos que a 

todo tempo demonstravam-se aflitos quanto aos dias, horários e espaços em que 

realizariam. 

Alguns colegas potencializavam este componente muito mais que as outras 

disciplinas. Certa vez, uma professora, da qual lhe devo muita gratidão por toda sua 

presteza em me orientar, dada sua longa experiência, disse-me que o estágio, para ela, 
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era uma disciplina decisiva e de maior peso na formação dos futuros professores e 

professoras e que por isso ela não se via capacitada para supervisioná-lo. 

Lembro-me também do primeiro conselho de classe final que participei. 

Nele,, ou seja,  presenciei algumas discussões interessantes a respeito da reprovação 

de alguns alunos em disciplinas como Arte, História, Português e que no entanto 

tinham apresentado um excelente desempenho no cumprimento da carga horária de 

estágio e sobretudo na realização da aula pratica, na análise de alguns professores. Eles 

questionavam o porquê de reprová-los nessas disciplinas se o objetivo do Curso 

Normal era a aula prática, argumentavam se não teria como dar um jeito alterando seus 

conceitos. Para estes, afinal de contas, era a aula prática que tinha maior peso nessa 

formação. 

Em outros momentos, antes de tomarem a decisão pela reprovação ou não dos 

alunos, perguntavam a nós (professores supervisores de estágio), como havia sido o 

desempenho destes e de como os avaliávamos. Eu presenciei essa discussão em muitos 

outros conselhos de que participei. 

De forma semelhante, fui dando maior valor ao estágio em detrimento de 

outros componentes curriculares. Estava claro a minha tamanha responsabilidade e 

fazia parte dela também a escolha das escolas para onde eu os encaminharia para 

realização do estágio. Sempre houve um cuidado em relação a isto. Não aceitava 

qualquer escola. Precisavam ser escolas “sérias” onde os futuros professores e 

professoras pudessem vivenciar experiências significativas para sua formação. 

Eu queria me certificar de que não haveria nenhum tipo de burla, onde 

estagiários (as) viessem a falsificar assinaturas ou que tivessem seus relatórios 

assinados mesmo sem terem cumprido a carga horária exigida. Por isso mantinha o 

contato direto com essas escolas através de seus diretores e coordenadores. Com um 

tempo, eu mesma passei a fazer a escolha dessas unidades, buscando alocar alunos e 

alunas pelas proximidades de suas residências. Alguns até questionavam se não 

podiam estagiar em escolas que eles já conheciam, onde já possuíam uma certa entrada 

tanto com a coordenação quanto com docentes e discentes, mas eu sempre achava que 

as escolas precisavam ser de minha confiança e passar por minha avaliação. 

O primeiro contato sempre foi feito por mim. Por mais que conhecesse a 

dinâmica da unidade e toda sua equipe, fazia questão de apresentar a proposta de 
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trabalho e os alunos e alunas que ali estagiariam. Monitorava-os semanalmente 

averiguando suas frequências, pontualidade e envolvimento com as atividades 

desenvolvidas, já que era um estágio de observação e coparticipação. A princípio, 

aquilo que seria observado se dava de forma flexível e espontânea, depois, com um 

tempo, fui vendo a necessidade, de definir coletivamente com a turma questões que 

mereciam maior atenção. 

 Entre elas estavam a relação com o brincar, com a contação de história, com 

o letramento, além de aspectos relacionados à avaliação, perspectiva interdisciplinar, 

diversidade, inclusão, autonomia, educação de adultos, metodologias, materiais 

didáticos, planejamento, entre outros. Propunha também leituras que os ajudassem a 

pensar sobre essas questões observadas no chão da escola, que posteriormente 

serviriam como subsídios para elaboração dos relatórios finais. Tais leituras, no meu 

ponto de vista, faziam parte da dimensão teórica deste componente curricular. 

Hoje, venho buscando reconstruir, pacientemente, na memória, algumas 

lembranças que me remetem a docência. Muito embora, essas fartas lembranças se 

apresentem de forma difusa e fragmentada, pulsa em mim o desejo de compartilhá-las, 

tensionando (como num jogo de forças) minha implicação como pesquisadora, mas 

também como alguém que narra, que descreve, que se coloca e que na mesma medida 

se expõe. Ouvi outros relatos para mim se torna primordial por entender que esses 

configuram-se enquanto repertórios riquíssimos de conhecimento, por revelarem 

itinerância de sujeitos pares com os quais tenho muito a aprender. 

 

Narrativa da professora Márcia: Eu sempre me transformo porque eles 

me transformam. 

Fiz o Curso Normal e assim que entrei no Instituto de Educação Clélia Nanci 

para dar aula no Ensino Fundamental, comecei a faculdade de Pedagogia, pois eu 

sempre tive vontade de lecionar no Curso Normal.  

Na época não havia concurso para atuar nas Disciplinas pedagógicas, 

apenas por desvio de função. Muitas vezes eu solicitei meu desvio para aturar no 

curso. Depois de muitas solicitações, em 2004, fui atuar primeiro como Coordenadora 

da Educação Infantil e do ensino Fundamental. Ao final do mesmo ano eu fiquei 
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grávida e aí a direção da escola achou melhor me desviar de função, me colocando 

para lecionar no Curso Normal no ano seguinte.  

Pela metade do ano, me ausentei por conta de minha licença maternidade. 

Ao finalizar minha licença, eu retornei em 2006 lecionando as Disciplinas 

Pedagógicas. Em 2008 eu fiz o concurso público para lecionar essas disciplinas, o 

primeiro, depois de muitos anos. Passei, assumi minha nova vaga de professora 

concursada e habilitada para atuar no Curso Normal. Pedi exoneração de minha 

matrícula anterior e assumi minha própria vaga nas Disciplinas Pedagógicas. Desde 

então estou lá, atuando como professora. Eu estou na disciplina de Práticas 

Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa (PPIP) antes do concurso, então eu acho que eu 

leciono essas disciplinas há uns treze anos.  

Eu acho que o meu papel como professora supervisora vem se redefinindo ao 

longo desses anos. Eu acredito, eu compartilho a perspectiva de que a gente vai se 

formando nas interações, nessa formação em rede que a Nilda Alves fala tanto. A 

gente vai se formando nas interações com os próprios alunos inclusive. Eu sempre 

costumo falar com meus alunos que eu nunca sou a mesma professora de um ano para 

outro. Eu sempre me transformo, porque eles me transformam. Mas, acho que meu 

papel é importante na medida em que enquanto supervisora, eu articulo as ações 

teoria-prática, as ações estratégicas que vão proporcionar essa articulação teoria-

prática para eles o tempo inteiro.  

Por mais que, em alguns momentos, a gente tenha acesso aos aportes 

teóricos na sala de aula, eu acho que o momento de estágio para eles, eles também 

estão fazendo teoria o tempo inteiro, não é só prática, não tem esse momento estanque, 

aqui é só teoria e aqui é só prática. A gente também lança mão da prática o tempo 

inteiro lá em sala de aula enquanto um tempo reservado para uma abordagem mais 

teórica. A gente faz uso da prática também, a gente articula isso o tempo inteiro. Então 

eu sempre privilegio que eles tenham acesso aos referenciais teóricos e que eles 

consigam fazer articulação disso com a prática. Inclusive dentro da impossibilidade. 

Pois se o lugar que a gente tem para realizar o estágio não possibilita determinados 

olhares, a gente pode também refletir sobre a ausência dessa situação.  

Eles sempre me questionam: professora a gente estuda isso tudo aqui mas 

no campo de atuação de estágio a gente não vê nada disso. E aí eu sempre me esforço 
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para leva-los para outros campos, outro município onde a gente consiga observar 

alguma coisa, mas eu também faço eles refletirem sobre a ausência disso, dessa 

articulação possível, dessa realidade possível, porque a ausência também diz coisas 

para a gente.  

Mas a gente sabe que o curso lida com um público muito jovem. Não é? E 

eu acho que em alguns momentos falta um pouco de maturidade neles para fazerem 

algumas interlocuções, algumas relações mais aprofundadas, mas acredito que eles 

terão essas oportunidades mais a frente também. Não é? Porque se eu acredito que a 

gente vai se formando nas interações, eu acho que eles também vão alcançar esse 

momento de fazerem isso. Acho que é isso. 

 

 Narrativa do professor Luiz: Dar aula no Curso Normal é o que eu mais 

gosto de fazer. 

A verdade é que eu entrei na educação sem nunca ter planejado ou desejado 

isso. Logo que eu terminei o ensino médio eu fiz uma tentativa de ingressar na 

universidade, se não me engano entre 1992 e 1993. Na ocasião eu tentei Jornalismo, 

chegando a passar para segunda fase na UFF, mas na época não era como hoje com 

esse número bem maior de vagas. Mesmo eu tendo tirado uma boa nota em redação e 

tendo havido algumas reclassificações eu não consegui entrar. 

Fiquei um tempo parado sem estudar e como eu já trabalhava em uma escola 

como “boy” fazendo serviço de rua como movimentação bancária, serviços de 

cartório, correios e pequenas compras, comecei a conversar com algumas pessoas de 

forma que pudessem me ajudar a pensar no que eu poderia fazer a nível de formação 

superior para me manter trabalhando nesse espaço. Tinha em mente fazer História, 

mas o curioso é que um professor de História amigo meu me perguntou assim: 

 - Você pensa em dar aula? Você gosta de dar aula?  

 Aí eu pensei, bem, nunca passou pela minha cabeça dar aula. Ao que ele me 

disse:   

- Então para que você vai fazer História? Vai fazer História para viver de 

quê? De pesquisa em História aqui no Brasil você não consegue viver, então vai ter 
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que dar aula. Por que não faz Administração para continuar trabalhando aqui na 

escola? 

- Poxa! Mas em Administração precisa de muita matemática e eu não sou e 

nunca fui bom em matemática. Administração eu não quero. 

- Então por que você não faz Pedagogia? 

- Poxa! Você fala para eu não fazer História, para não ter que dar aula, 

agora você me fala para fazer Pedagogia e ter que dar aula para os “pequenininhos”? 

- Não, mas tem uma parte técnica que você pode atuar, tem a questão da 

administração, Pedagogia tem outras áreas. Eu tenho um amigo que é professor da 

UFF de Pedagogia e ele me falou que o currículo foi reformulado, que o currículo 

está muito mais aberto com umas habilitações novas. Procura saber. 

E nessa eu fui. Li a proposta do curso de Pedagogia, achei interessante 

quando vi lá a Supervisão, a Administração, a Orientação Educacional. Na época eu 

tinha um amigo que era Coordenador no Centro Educacional de Niterói e eu achava 

bem interessante os trabalhos que ele fazia lá com os alunos e tal. Aí eu pensei que 

talvez isso pudesse ser uma boa e entrei no curso de Pedagogia, mas assim, 

sinceramente, eu nunca planejei ser professor do Curso Normal. Para te falar a 

verdade eu nem conhecia, eu nem sabia o que era Curso Normal. 

Quando eu cheguei na faculdade de Pedagogia haviam muitas meninas que 

falavam para mim que tinham feito o Curso Normal e eu me perguntava: o que é Curso 

Normal? Elas que me explicaram que era um curso de formação de professores a nível 

médio. E na faculdade era assim, quando tinha apresentação de trabalho na UFF as 

meninas faziam toda a parte de cartaz, de recorte, de enfeite, disso e daquilo, e depois? 

Quem vai falar? Rafael! Elas enfeitavam tudo, enfeitavam o pavão e eu que metia a 

cara para falar, para explicar por que eu sempre tive essa facilidade de falar bem e 

de me colocar, apesar de uma certa timidez que ninguém acredita que eu tenha. 

E assim foi. Terminei o curso de Pedagogia. Minha esposa dava aula no 

Instituto de Educação Clélia Nanci no Ensino Fundamental, em seguida ela foi 

desviada e passou a dar aula no Curso Normal logo após ter se formado em 

Pedagogia na UFF. Foi aí que eu comecei a compreender um pouco mais sobre essa 

formação, porque minha esposa falava muito bem e ela adorava pois sempre quis dar 

aula no Curso Normal. 
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Então em 2007 pintou o primeiro concurso para as Disciplinas Pedagógicas. 

Nós fizemos juntos, passamos juntos e entramos juntos e foi muito bacana. No 

primeiro ano que eu trabalhei aqui no IECN eu não trabalhei com a disciplina de 

Práticas Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa (PPIP), só fui ter contato com esta a 

partir de meu segundo ano aqui na escola. Já são dez anos seguidos trabalhando com 

PPIP. 

É uma disciplina da qual eu gosto muito de trabalhar e acho que ela tem um 

papel fundamental na formação desses meninos e meninas, e por mais que seja um 

papel fundamental ela não é, do meu ponto de vista, o definidor de um bom curso ou 

não. 

Eu observei em seu relato que você presenciou discussões nesse sentido, de 

que outros professores poderiam até fechar os olhos para algumas questões desde que 

os alunos(as) fossem bons(as) na PPIP. Porém, muitas vezes acontece de a gente ver 

que o(a) aluno(a) não é bom(a) nessa disciplina, não tem responsabilidade com o 

Estágio Supervisionado e ainda assim ele(a) avança nas demais disciplinas. Essa 

situação acontece em ambos os lados. 

Acho que o papel do(a) professor(a) de PPIP é de extrema importância, ele 

é fundamental, porque se você quer exigir de seus alunos e alunas uma postura, uma 

responsabilidade para que eles melhorem, é você, enquanto docente que tem que ser 

o exemplo disso tudo. Então se você for um(a) professor(a) de PPIP e faz um trabalho 

“porco”, que não se preocupa com o(a) aluno(a), assim como a gente faz de ir até a 

escola, de poder mais do que orientar, mas também controlar, porque eles estão numa 

idade em que facilmente se perdem e ficam desorientados, não adianta. 

Você sabe que a gente já teve relatos aqui de meninas que orientamos fazer 

algumas coisas e elas fazem outra completamente diferente, como por exemplo vão 

muito maquiadas para o estágio, vão sem uniforme, ou de saia, ou ficam flertando 

com outros meninos maiores quando a escola também tem Ensino Médio ou EJA. A 

gente tem que ter essa preocupação de ir na escola sim, conversar com a coordenação, 

com a direção e expor nosso trabalho estabelecendo uma relação de confiança com 

esse pessoal da escola a ponto deles aceitarem nossos alunos e alunas para 

estagiarem. 
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Hoje em dia, acho que deve acontecer com você também de ouvir relatos de 

muitos alunos que não são nossos e quando dirigem-se até às escolas que temos essa 

relação de confiança eles sempre perguntam: - vocês são alunos de Luiz? São alunos 

de Andreia Diniz? Não? Então não podem fazer estágio aqui! – as pessoas dessas 

escolas confiam na gente, porque a gente tem uma postura. Então a gente trabalhar 

de forma séria, de forma correta e eu acho que isso é um espelho e um exemplo muito 

bom para esses meninos e essas meninas que se formam. Porque isso pode despertar 

um certo interesse e prazer de estarem ali atuando, mesmo que no estágio, de forma 

passageira se sentirem responsáveis e contribuindo de alguma forma para formação 

daquelas crianças. 

Quando eu entrei no IECN em 2008 foi uma coisa muito louca porque eu já 

atuava em uma escola privada com Educação à Distância (EAD) e eu também 

lecionava em uma turma de terceira série, hoje chamado de quarto ano no município 

de Itaboraí. E quando cheguei aqui no IECN não pude me lotar com minha matrícula 

toda porque não havia disponibilidade de todos os tempos o que me obrigou a 

complementar minha carga horária no Colégio Estadual Frederico Azevedo (CEFA), 

onde o curso também acontecia. Assim eu vinha dois dias para o IECN, um dia no 

CEFA, dois dias com EAD na escola privada e todas as tardes eu lecionava em 

Itaboraí. 

Em 2009 eu passei a lecionar em duas turmas PPIP no IECN ganhando 

experiência nessa disciplina que é essencial para o Curso Normal. Saí de sala de aula 

no município de Itaboraí e fui atuar na sala de leitura até o mês de junho. Em junho 

participei de um processo seletivo interno para exercer a função de Orientador 

Educacional nessa mesma escola. Nesse mesmo ano fui chamado pelo concurso que 

havia feito para atuar como Orientado Pedagógico no município de Maricá. Então eu 

acumulei muitas funções, atuava como professor de EAD, como professor das 

Disciplinas Pedagógicas no IECN, pois consegui trazer todos os meus tempos do 

CEFA, além de atuar como Orientador Educacional no município de Itaboraí e como 

Orientado Pedagógico (do 6º ao 9° ano e EJA) no município de Maricá.  

Esse ano foi tão pesado, mas tão pesado, que ao final dele eu tive alguns 

problemas, tendo que me afastar e tomar alguns remédios bem controlados. Mas eu 

não me desliguei por completo porque eu não queria me afastar de minhas turmas 
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sem no mínimo fechar com eles o ano de formação desses alunos. Então foi um muito 

complicado e muito difícil, mas a gente tira isso tudo como um aprendizado. Foi um 

ano muito rico de aprendizado também. 

 

Leituras e diálogos possíveis... 

 

Antes de iniciar leituras e diálogos com as narrativas dos professores 

entrevistados quero mencionar que algumas questões não ficaram claras para mim. Por 

isso, precisei recorrer a ambos buscando compreender alguns trechos de seus relatos. 

Nesse sentido, por questões de melhor organização textual, achei mais conveniente ir 

apontando ao longo do texto os momentos específicos que precisei retomar a entrevista 

para sanar algumas dúvidas. 

Assim, começo pela professora Márcia. Sua fala é um convite a um mergulho 

em muitas convicções que povoam os cursos de formação de professores(as). Um 

mergulho que nos possibilita dar novos sentidos à docência. Seu relato revela um olhar 

muito atencioso e repleto de uma força criadora que traz à tona a potência de uma 

profissional que se vê em constante processo de inacabamento e a convicção de que 

vamos nos forjando, nos formando numa rede de interlocuções, inclusive com nossos 

próprios alunos e alunas futuros professores. 

Para professora não há uma dicotomia entre teoria e prática, ou que pelo 

menos não deveria haver. Não há um momento que deve ser destinado só para teoria 

e outro só para a prática, todavia para ela, há uma articulação teórico-prática o tempo 

inteiro, por mais que hajam momentos de ênfase em determinadas teorias em sala de 

aula, o momento do estágio também é um momento de se produzir teoria, por isso, 

esse componente curricular não é visto por ela como polo prático da formação docente 

e justamente pela relação teórico-prática que se estabelece no estágio é que este se 

torna, na sua concepção, um espaço que possibilita determinados olhares. 

Aqui faço destaque da seguinte fala de Márcia:   

Então eu sempre privilégio que eles tenham acesso aos referenciais teóricos 

e que eles consigam fazer articulação disso com a prática. Inclusive dentro da 

impossibilidade. Pois se o lugar que a gente tem para realizar o estágio não possibilita 

determinados olhares, a gente pode também refletir sobre a ausência dessa situação. 
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Posteriormente fiz as seguintes perguntas: De que impossibilidade você está 

se referindo? Que ausência é essa que você fala? Márcia responde: 

É no sentido de que os alunos muita das vezes não enxergam, não observam 

no campo do estágio o que a gente estuda com eles em sala de aula. Eles não 

conseguem fazer qualquer relação do campo do estágio com o referencial teórico 

estudado. É ausência nesse sentido. Mas eu acho que isso também é interessante no 

sentido de que a gente pode refletir sobre a ausência dessas situações que a gente 

estuda. É interessante passar a fazer as articulações, pensar a respeito das 

possibilidades também na ausência daquilo que se estuda. Por exemplo, a gente fala 

tanto de alfabetização numa perspectiva mais construtivista e aí quando vai para as 

escolas privadas e públicas ali do entorno do IECN, não vê nada disso acontecendo e 

ai os alunos ficam questionando: Poxa! Mas a gente não vê nada disso acontecer nas 

escolas do jeito que a senhora está ensinando, do jeito que a gente está estudando. Eu 

creio que é bom fazê-los refletir o porquê de isso não acontecer. É nesse sentido que 

eu falo da ausência. 

Ao final da explicação fica implícita a ideia de que as práticas que ocorrem 

em algumas escolas, não trazem situações ideais de análise, não evidenciam os “bons 

exemplos”. Aqui a concepção de estágio, parece ainda estar associada à função de 

mostrar como deve ser uma prática pedagógica ideal.  

Adiante, outro questionamento que faço é referente a seguinte fala: 

Mas a gente sabe que o curso lida com um público muito jovem. Não é? E 

eu acho que em alguns momentos falta um pouco de maturidade neles para fazerem 

algumas interlocuções, algumas relações mais aprofundadas, mas acredito que eles 

terão essas oportunidades mais a frente também. 

Assim perguntei a ela como compreendia maturidade e qual o papel do 

Estágio Supervisionado nisso? Porque em uma primeira leitura, seu relato me passou 

a ideia de que existiria, na sua concepção, um momento ideal para aprendizagem na 

escola e de igual modo haveria um momento específico do desenvolvimento do aluno 

que possibilitasse que ele se beneficiasse mais do estágio. Ao que ela respondeu: 

Quando eu falo que eles não têm uma maturidade para fazerem algumas 

articulações e interlocuções eu não quero dizer que eles tenham que ter um momento 

para estarem prontos para isso não. Eu acho que isso é uma construção ao longo da 
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vida. Mas, pensar num aluno que já escolheu sua profissão aos quinze ou dezesseis 

anos é pensar num aluno com algumas contradições e limitações que fazem parte da 

juventude. Ao aprofundar algumas discussões com eles a gente vai encontrar um 

limite. Essas discussões farão um sentido para eles ao longo dessa carreira quando 

estiverem mais velhos. Mas, não acredito que eles estejam incapacitados pela idade 

não. Eu nunca acreditei nisso. Não entendo ninguém como pronto, eu entendo as 

pessoas sempre em construção como Paulo freire sempre disse. 

E acho que o Estágio Supervisionado é muito interessante porque a gente 

está sempre fazendo com que eles reflitam e revejam suas práticas. Então é um 

momento de reflexão. Essa condução que a gente faz o tempo inteiro visando a 

reflexão sobre a atuação deles no estágio e no curso como um todo é a grande 

contribuição do Estágio Supervisionado por mais que para alguns isso ainda seja 

muito difícil. Porque alguns alunos não aceitam nossa intervenção, nossos 

questionamentos, ficam inclusive melindrados achando que a gente está criticando, 

não aceitam a crítica como construtiva. Mas isso é uma construção que a gente vai 

fazendo com eles e que ao longo da vida eles vão avançar nisso. 

Márcia compreende sua importância enquanto professora supervisora de 

estágio, reconhece que lida com um público muito jovem, mas tem consciência de que 

é através das interações que alunos e alunas, futuros professores, vão estabelecendo 

em suas trajetórias durante a formação e posterior a ela que permitirão que estes 

consigam fazer novas interlocuções, ou seja, o estágio não vai dar conta de tudo, ele 

vai possibilitar determinados olhares em alguns momentos específicos, mas é ao longo 

do processo formativo que irão, processualmente, estabelecendo relações mais 

aprofundadas com a docência, o que aponta para uma concepção de que os frutos do 

estágio serão mais bem reconhecidos num futuro do que no presente. Não há nessa 

narrativa da professora uma ênfase no que este componente pode fazer pela formação 

docente no momento de “agora” como diria Benjamin.  

Sua visão de docência está fortemente ligada a uma formação em rede, a uma 

formação pelas trocas, por uma contínua transformação. Por isso relata-nos que seu 

papel enquanto professora vem se redefinindo ao longo de seus anos de trabalho. Essa 

ideia de inacabamento do fazer docente é muito presente em sua fala. 
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Assim, mais uma vez retomando a ideia de Moita, “formar-se supõe troca, 

experiência, interações sociais, aprendizagens, um sem fim de relações” (MOITA, 

1992, p. 115). Não se trada de uma formação em isolamento, mas de uma formação 

enquanto um processo de construção de si próprio e em relação sobretudo com o outro. 

Isso se evidencia na frase: Eu sempre costumo falar com meus alunos que eu nunca 

sou a mesma professora de um ano para outro. Eu sempre me transformo, porque eles 

me transformam. Nesse sentido, “a formação coloca-se como um processo global, 

constituído ao longo da trajetória de vida, envolvendo uma complexidade de 

dimensões” (BRAGANÇA, 2011, p. 161). É esse contato com o outro que vai abrindo 

caminhos para uma transformação. 

Professor Luiz começou a me contar sua história de forma bem descontraída. 

No momento em que o comuniquei que iria gravar a entrevista ele prontamente me 

perguntou: se eu quiser soltar uma gargalhada pode? Respondi positivamente, 

compreendendo a importância de possibilitar um ambiente mais à vontade possível 

para que o professor pudesse se colocar. 

Momentos antes da gravação lembrávamos de quando entramos no IECN 

depois de idas e vindas e longas horas dentro da Metropolitana II fazendo escolha em 

2008 quando éramos recém concursados. Rimos de nosso desespero ao nos deparamos 

com muitas disciplinas das quais mal sabíamos do que se tratavam. 

Enquanto lia minha narrativa percebia que Luiz acompanhava meu relato 

atentamente. Assim que terminei ele disse-me logo após a um suspiro: enquanto você 

lia eu fiz uma viagem na memória, fui lá no passado, relembrei um monte de coisas. 

A narrativa tem essa capacidade de desencadear um processo de rememoração. Dentro 

de uma perspectiva benjaminiana, não se trata simplesmente de reviver o passado, mas 

de articulá-lo historicamente apropriando-se de reminiscências repletas de centelhas 

de esperança (Benjamin, 1987, p.224). Por isso o filósofo não acreditava, assim como 

os historiadores clássicos, em um tempo cronologicamente linear, homogêneo e vazio. 

Nesse sentido, o passado está repleto de agoras que fazem explodir o continuum da 

história (Benjamin, 1987, p. 229-230). 

Quando o professor Luiz visita seu passado através da memória, ele faz uma 

viagem de volta ao encontro de muitas origens. Suas experiências vividas foram 

relidas, ressignificadas, reacendidas e trazidas para um presente que o possibilitou 
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tecer novos sentidos. Assim, voltar ao passado é servir-se dele como forma de “colocar 

o presente numa situação crítica” (KONDER, 1988, p. 22). 

Foi dentro desse clima de muita descontração e leveza que eu fiz a leitura do 

tópico principal da entrevista narrativa. E ao reler seu texto percebo um professor que 

chega a educação de forma bem despretensiosa. Seu foco inicial era Jornalismo e a 

docência nem passava pela sua cabeça. Apesar de muito jovem já trabalhava em uma 

escola privada como boy e foi ali, mesmo que não tivesse clareza disso, que passou a 

admirar a educação a partir de seu colega que exercia o cargo de coordenador. 

O fato de nunca ter pensado em trabalhar e de sequer saber o que vinha a ser 

o Curso Normal me chamou muita atenção, já que Luiz sempre demonstrou muita 

segurança, dedicação, manejo e habilidade enquanto professor de alunos e alunas do 

referido curso. Isso nos prova que ninguém nasce pronto e dotado de determinados 

“dons” para exercer qualquer profissão. Mas ele persiste e ingressa na faculdade de 

Pedagogia e é lá que ele vai tomar conhecimento da existência do Curso Normal 

através das “meninas” colegas de turma e egressas desse curso. 

O interessante também é que são essas mesmas “meninas” as responsáveis 

por todo o trabalho mais manual que envolve enfeites, talvez preparo de cartazes e 

outros visuais cuja confecção está sempre muito associada a um dos fazeres desses 

alunos e alunas no Curso Normal e fica muito clara a ideia de que “elas” fazem a parte 

mais manual e o Luiz se incumbia de preparar a apresentação teórica devido a sua 

habilidade comunicativa. Observo assim, um outro ponto de dicotomia já presente nas 

próprias formas dos alunos se organizarem e que aparentemente não foi questionado 

por ninguém no grupo, nem por Luiz. Tal dicotomia perpassa práticas que se dão em 

diferentes níveis dentro da escola, desde práticas institucionalizadas até práticas 

instituídas pelos(as) próprios(as) alunos(as) durante a formação. 

A ideia de que “elas” (alunas da Pedagogia) fazem a parte mais manual 

presente na frase: as meninas faziam toda a parte de cartaz, de recorte, de enfeite, 

disso e daquilo, revela uma perspectiva onde “o profissional fica reduzido ao ‘prático’, 

o qual não necessita dominar os conhecimentos científicos, mas tão somente as rotinas 

de intervenção técnica deles derivadas” (PIMENTA, 2005, p.9).  

Não quero com isso, em hipótese alguma, deixar de reconhecer a importância 

dessas atividades, muito pelo contrário, elas nos ajudam e muito enquanto docentes. 
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Ainda hoje faço uso de muitas delas, sobretudo no Curso Normal. Todavia, minha 

reflexão perpassa por uma concepção de docência muito associada apenas “ao como 

fazer, às técnicas a serem empregadas em sala de aula, ao desenvolvimento de 

habilidades específicas do manejo de classe ...” (PIMENTA Ibid.).  

Observo que isso vem tão impregnado na nossa cultura formativa que os 

próprios alunos e alunas, futuros professores vão legitimando isso em suas práticas. 

No Curso Normal, atitudes como essa são muito recorrentes. Durante a elaboração de 

trabalhos em grupos é comum vê-los se organizando de forma que uns se incumbem 

da pesquisa em si, da parte teóricas e de sua exposição oral, e outros ficam responsáveis 

por toda parte visual como cartazes, murais, painéis, slides, entre outros. 

É sob a influência de sua esposa, uma apaixonada pelo que faz, que Luiz vai 

ter acesso à docência. É através dos relatos contagiantes dela que ele se interessa e faz 

o primeiro concurso para ingressar como professor da Disciplinas Pedagógicas. 

Interessante porque não há como falar de formação e nem de como vamos nos 

constituindo sem falar do outro, sem falar de processos de mediações sociais que vão 

acontecendo em nossos itinerários. Assim, retomo o exemplo dos grupos restritos ou 

primários (família, escola, trabalho...), como já apontado anteriormente por Ferrarotti 

(2014) que nos influenciam exercendo papel fundamental na mediação tanto social 

quanto individual. Ainda complemento com Nóvoa (1992, p. 30): “o território de 

formação é habitado por atores individuais e coletivos, constituindo uma construção 

humana e social”. 

Há outro ponto interessante que merece destaque. Embora já mencionado 

anteriormente, o desvio de função era uma prática muito comum até o ano de 2007 

quando ocorreu o primeiro concurso para professores que atuariam nas Disciplinas 

Pedagógicas. Até esse momento, tal função era ocupada por docentes desviados de 

suas funções de origem, geralmente os que atuavam nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental (1ª à 4ª série) e que interessados em atuar no Curso Normal, investiam 

em formação acadêmica para adquirirem tal habilitação. 

Vale observar que a questão do desvio aponta para duas situações: a primeira 

delas refere-se a uma visível precariedade quanto a constituição de um corpo docente 

habilitado para o Curso Normal. Na ausência de concurso específico para esses 

profissionais, o desvio aparece como uma medida paliativa para suprir tal carência. A 
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segunda refere-se ao interesse desses docentes de atuarem no curso buscando formação 

específica. Não foi por acaso que com a chegada dos concursados que atuariam com 

as Disciplinas Pedagógicas a partir do ano de 2008, instaurou-se um clima um tanto 

desconfortável no IECN e acredito que em outras escolas normais do Rio de Janeiro 

também. Era o ingresso de alguns e a saída de tantos outros, onde muitos nem se viam 

mais em condições de retornarem à uma classe de Ensino Fundamental. 

Há dez anos atuando como professor de PPIP, Luiz compreende que essa 

disciplina é de suma importância para formação inicial de alunos e alunas do Curso 

Normal, mas apesar de sua importância, não é ela quem vai definir a aptidão dos 

discentes e nem tão pouco atestar a qualidade do curso e nem da formação.  Perguntei 

se ele poderia explicar melhor esse seu ponto de vista. Então me esclarece que: 

Não é definidora pois da mesma maneira que existem alunos e alunas que 

são bons na prática (Disciplina PPIP), porém fracos nas disciplinas mais tradicionais 

e conteudistas, há também aqueles que se saem melhor em matérias que priorizam o 

conteúdo, produções escritas, provas ou trabalhos manuais, pois não se saem bem em 

atividades que priorizem sua expressão corporal e sua fala como ocorre em PPIP e 

em aulas práticas. Talvez por ser introvertido, por excesso de timidez ou por não se 

sentir à vontade em falar em público, isso pode fazer com que seu rendimento em PPIP 

não seja dos melhores. 

Aqui percebo que embora Luiz admita que a disciplina PPIP não defina a 

qualidade do curso e nem da formação ele apresenta argumentos como se esta exigisse 

determinadas habilidades desses alunos e alunas (expressão corporal, habilidades com 

a fala...), e como o desenvolvimento dessas habilidades também não fizesse parte desse 

processo de formação. Para o professor, a ausência dessas habilidades pode acarretar 

rendimentos não muito satisfatórios na disciplina. 

No decorrer da entrevista o professor faz um destaque em minha narrativa 

quando me referi às lembranças de minha participação em um conselho de classe final 

no IECN onde o foco da discussão era a reprovação de alguns alunos em algumas 

disciplinas como Arte, História, Português. No entanto, esses mesmos alunos tinham 

apresentado um “excelente desempenho” no cumprimento da carga horária de estágio 

e sobretudo na condução da aula prática, na análise de alguns professores do Curso 

Normal. Esses mesmos professores questionavam o porquê de suas reprovações nessas 
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disciplinas já que o foco ou objetivo do curso era a aula prática, cogitando inclusive a 

possibilidade de alterar esses resultados.  

Com base nessa minha narrativa Luiz destaca que: 

[...] muitas vezes acontece de a gente ver que o(a) aluno(a) não é bom(a) 

nessa disciplina, não tem responsabilidade com o Estágio Supervisionado e ainda 

assim ele(a) avança nas demais disciplinas. Essa situação acontece em ambos os 

lados.  

Perguntei o que ele achava disso e se ele poderia ser mais claro. Pedi também 

que ele falasse um pouco sobre sua concepção de avaliação em relação à essas 

disciplinas. Assim ele explica: 

Isso se reflete um pouco no que eu disse sobre a outra situação, ou seja, isso 

justifica o fato de eu achar que PPIP não é definidora de um bom curso, como algumas 

pessoas afirmam. No que se refere à avaliação, reconheço que é muito difícil, quase 

impossível fazer algo integrado, pois são muitas disciplinas, mas ainda assim acredito 

que uma maior integração entre algumas disciplinas do curso ajudaria a diminuir 

algumas disparidades que ocorrem nos resultados e rendimentos dos alunos. 

A fala de Luiz revela um olhar institucional que muitas vezes exerce uma 

relação dicotômica em práticas como de avalição. Em algumas situações se avalia o 

aluno numa dimensão mais teórica e em outras se avalia numa dimensão mais prática 

onde algumas habilidades mais voltadas para questões subjetivas como expressões 

corporais, facilidade de comunicação, extroversão, desinibição, entre outras são mais 

potencializadas e valorizadas.  

Pedia ainda que falasse um pouco mais a respeito dessa integração entre 

algumas disciplinas do curso que ajudaria a diminuir disparidades que ocorrem nos 

resultados e rendimentos dos alunos conforme ele sinalizou acima. Ele respondeu que: 

Quis dizer que essa integração pode diminuir os índices de reprovação ou 

baixos rendimentos dos alunos, mas também quis dizer que essa integração pode 

evitar situações em que um aluno tira uma nota excelente em uma disciplina e 

simultaneamente tem um rendimento sofrível em outra. 

Apesar dessa relação dicotômica presente na avaliação, Luiz acredita que uma 

maior integração, embora difícil, entre as disciplinas poderia diminuir as disparidades 

nos resultados dos alunos.  Porém, é interessante observar que tais disparidades estão 
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associadas a uma avaliação muito fragmentas ou dicotomizada e não a um processo de 

conhecimento e ensino e aprendizagem dicotomizados. 

Luiz acrescenta que o professor de PPIP tem um papel muito importante. É 

ele quem vai cobrar dos alunos e alunas determinadas posturas para que estes sempre 

melhorem, consequentemente o mesmo tem que ser o exemplo para estes. Assim fica 

implícita uma ideia de professor como modelo de comportamento, (Pérez Gomes, 

1992, p. 96) cujas atitudes sejam o exemplo, sejam o espelho. 

Como muitos educadores brasileiros que vivem da educação, acumulou 

várias funções ao lecionar no Ensino Fundamental, em EAD, sala de leitura, além de 

exercer a função de Orientador Pedagógico e Educacional o que lhe rendeu uma 

sobrecarga de trabalho afetando assim sua saúde. Para Luiza docência tem muito a ver 

com dedicação, com abdicação. Mesmo com a saúde debilitada manteve suas 

atividades até o fim do ano letivo para não prejudicar a turma. Docência tem a ver com 

cuidado, com preocupação sobretudo com alunos adolescentes que precisam de 

orientação e de um adulto que os monitore, que os controle. Passando a ideia de um 

controle que talvez não seja algo sufocante que reprima completamente a liberdade e 

a autonomia, mas um controle que representa atenção, zelo e a compreensão de limites. 

Docência para Luiz também tem a ver com postura, seriedade e 

responsabilidade. Enquanto ele me falava sobre isso percebi seu tom de voz mais 

intenso, demonstrando uma nítida preocupação com a relação de confiança que ele 

entende ser de extrema importância estabelecer com as escolas para onde envia alunas 

e alunos estagiarem. Docência tem a ver também com exemplo. Um(a) professor(a) 

para ele tem que agir da forma que ele(a) gostaria que alunos e alunas agissem. Precisa 

ser espelho. É esse trabalho feito com excelência que pode despertar interesse e 

entusiasmo nesses jovens pela profissão. Por fim, eu destacaria ainda que docência 

para esse professor tem a ver com aprendizado, com prazer, com esperança, com 

perseverança, com um sem fim de sentidos. Nesse ponto, observo que Luiz assume de 

forma mais clara o papel do protagonismo do professor como formador desses(as) 

futuros(as) professores(as). 

Assim que o gravador foi desligado, nossa conversa continuou e Luiz encerra 

nossa entrevista com uma belíssima conclusão, tão bela e impactante que dispensei 

comentários, acreditando que cada leitor possa significá-la como achar conveniente. 
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Com um olhar cheio de brilho ele termina: se a gente recebesse um salário decente eu 

não faria outra coisa, porque dar aula ainda é uma atividade em que eu me realizo. 

Dar aula no Curso Normal é o que eu mais gosto de fazer. A docência para mim é 

essencial, é uma troca de experiência, de energia. Quantas vezes você vem para cá 

esgotado, mas sai daqui revitalizado, realizado. 

 

3.2-BLOCO 2 – Narrativas discentes 

Narrativa da pesquisadora: Eu escolhi recomeçar 

O primeiro bimestre estava quase no fim, quando em 1997, depois de já ter o 

certificado de conclusão do Ensino Médio no curso Técnico de Secretariado, eu 

resolvi, voltar para os bancos escolares e fazer o Curso Normal. Depois de uma 

desilusão com a formação anterior, estava certa do que agora eu queria. Ser uma 

professora. 

 Meu pai já havia me dado esse conselho por inúmeras vezes, mas preferi 

seguir minhas amigas adolescentes na época, que a todo custo, tentaram me convencer 

de que o magistério era uma profissão sem futuro. Assim, me matriculei no Colégio 

Estadual Frederico Azevedo, no município de São Gonçalo, onde o curso tinha sido 

recentemente implantado. Minha turma era pequena, com pouquíssimos alunos e com 

a minha chegada não faltou que dissesse: Como uma pessoa que já terminou o Ensino 

Médio pode retornar para fazer tudo outra vez e ainda mais formação de professores? 

Minha determinação e certeza do que eu estava fazendo ali não fez com que eu não me 

preocupasse com esses comentários. 

Os primeiros dias de aula foram marcantes. Conhecer novos professores e 

sobretudo um curso do qual eu tanto almejava. Fui me interessando cada vez mais 

pelas disciplinas específicas do curso e não via a hora de ter contanto com crianças e 

outras escolas a partir do estágio. Me identificava muito com as leituras voltadas para 

a infância, para as questões metodológicas e de aprendizagem. Adorava apresentar 

seminários e participar de discussões com a turma, mas confesso que minhas memórias 

mais marcantes estão relacionadas às minhas professoras de prática de ensino, 

sobretudo a do 3º ano.  
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Muito exigente ela nos ensinava de um tudo. Falava que para ser professor 

não bastava apenas a aprender a dar aula, mas a fazer leituras diversas, inclusive do 

mundo, a se portar, a estudar infinitamente, a compreender a criança, a ter bom senso, 

a não aceitar ser desprezado pela escolha do magistério, a respeitar e a impor respeito. 

Queria muito poder revelar seu nome como uma forma de homenageá-la e agradecê-

la por tudo o que fez por mim. Mas a falta de contato com ela, me impossibilita neste 

momento, por isso, vou me referir a ela como Elza, nome fictício. 

Ainda me lembro da primeira aula em que ela se dirigiu até o quadro negro, 

em uma sala muito quente e pequena, e começou a fazer um esboço do que era um 

planejamento. Já havíamos visto este conteúdo no ano anterior, mas de forma muito 

superficial, agora, tínhamos clareza de que essa discussão tomaria outras proporções, 

isso porque o planejamento talvez fosse, naquela ocasião, a coisa mais temida pelos 

alunos, depois da aula prática. Tinha aquela coisa dos verbos que designavam objetivos 

específicos e objetivos gerais, as metodologias, os recursos, o procedimento. Tudo nos 

era muito confuso. Mas não tinha para onde correr. Tínhamos de aprender, até porque, 

dona Elza não nos dava descanso. Chamava um a um na sua mesa, conferia caderno 

por caderno e nos interpelava com perguntas para certificar-se que tínhamos 

compreendido o que nos ensinara. 

Quando percebia que alguns de nós assimilavam mais rapidamente as 

informações, ela nos agrupava com outros colegas com dificuldades para que 

pudéssemos ajudá-los, mas, contudo, não nos deixa um segundo sem sua supervisão.  

Na época, não precisávamos sair de nossa escola para realizarmos nossas 

aulas práticas, fazíamos isso para outros fins, mas para darmos aula não, pois na 

ocasião, o governo do estado ainda mantinha, sob seus cuidados a Educação Infantil e 

os anos iniciais do Ensino Fundamental, assim, o local onde estudávamos acabava se 

tornando uma “escola de aplicação”. 

Dona Elza dividia-nos em duplas e dava-nos o direito de escolher em que 

série (naquele tempo a organização era através de seriação e não por ano de 

escolaridade) gostaríamos de lecionar. Feito isto, ela organizava com cada um 

individualmente o conteúdo a ser ministrado. Éramos orientados a estudar muito 

mesmo que o assunto fosse bem elementar. Nesse ponto, ela não admitia deslizes como 
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irmos para frente de uma turma e ensinar coisas equivocadas às crianças. Está aí uma 

tecla que ela batia sempre incansavelmente.  

Tinha também a elaboração dos recursos a serem utilizados nas aulas como 

por exemplo: os cartazes, fantoches para contação de histórias, jogos, caixas com 

materiais concretos para o ensino da matemática, fichas, atividades, entre outros. Tudo 

era metodicamente elaborado e depois conferido por nossa professora. Não éramos 

liberados para aula sem antes passarmos por todo esse processo. Quando fazíamos uso 

de um livro infantil para contar uma história, pode ter certeza que ela já o tinha lido 

antes. 

Concluída esta etapa, que levavam alguns meses, íamos dar nossas aulas. 

Ainda me lembro da minha. Foi em uma turma de primeira série (atual 2° ano). Lá 

estava, ao fundo da sala, dona Elza sentada na companhia da professora regente me 

olhando por cima dos óculos, num movimento repetitivo de observar e anotar. Repetia 

isso tantas vezes que por alguns instantes senti minha atenção se dispersar. Só por 

alguns instantes, pois o tempo era curto e eu precisava dar continuidade a minha aula. 

Era preciso manter as crianças envolvidas, por isso o desafio era pensar numa 

proposta de aula diferenciada, lúdica e que ao mesmo tempo garantisse aprendizagem. 

Na ocasião eu fiz uso do livro infantil intitulado História de Trancoso, de Joel Rufino 

dos Santos e Zéflavio Teixeira, que me possibilitou um trabalho que explorou nossas 

tradições folclóricas, bem como questões da língua portuguesa como vocabulário, 

leitura interpretativa, escrita de palavras e frases. 

Depois de tudo concluído preparávamos os relatórios que deviam ser 

entregues juntamente com todas as fichas de estágio em uma pasta. Passar por todo 

esse processo de elaboração, cumprimento de carga horária e execução da aula prática, 

dava-me, ao final, uma sensação de dever cumprido, mais que isso, dava-me a 

sensação de que estava pronta para lecionar. Cheia de entusiasmo e com muitas 

projeções eu contava os poucos meses que faltavam para concluir mais uma vez o 

Ensino Médio e assumir de fato minha turma como professora regente. Àquela altura, 

meus sonhos e projetos iam mais longe. Eu almejava ingressar no curso de Pedagogia, 

me formar, prestar concurso para docente das Disciplinas Pedagógicas e retornar para 

lecionar no Colégio Estadual Frederico Azevedo, onde eu iria me formar. 
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Os meses que se seguiram foram de muito trabalho. Me empenhei ao máximo 

com os estudos pois eu queria aprovação no vestibular e a todo custo entrar para 

Universidade Federal Fluminense. Afinal de contas, esta era a universidade mais 

elogiada por dona Elza. Foi ela quem me apresentou o mundo acadêmico e meu 

primeiro contato foi no grupo Conversas com as professoras onde discutia-se questões 

da alfabetização das classes populares e do próprio cotidiano escolar. Este grupo 

continua em atividade até hoje e foi nele que compreendi que minha formação poderia 

ir muito longe. Dona Elza me apresentou outros espaços outros meios por onde a 

educação perpassam como: museus, filmes, literaturas diversas, músicas, entre outros. 

Me mostrou que educação não se faz apenas com quadro e giz. 

Hoje eu penso que tive um grande privilégio de ter vivido a experiência do 

estágio, não pela atividade em si, mas pela passagem de dona Elza na minha vida. Me 

pergunto se esse processo me afetaria tanto se fosse com outro (a) professor (a). Meus 

primeiros anos de docência no Curso Normal foram muito espelhados nela. Aliás, acho 

que ainda sinto suas influências. Por onde anda Dona Elza? 

 

 

Narrativa da aluna Andréia: Caramba! Ano que vem eu sou professora e a ficha 

começa a cair. 

 

Bom, é interessante que ao longo do curso, desde o primeiro ano, até o 

terceiro ano a gente trabalha muito com a parte teórica em tudo. Só que a teoria é de 

uma forma e mesmo que a gente tenha todas as bases, todos os processos e passe por 

todas as avaliações para ver se a gente entendeu a teoria e tudo mais, a prática é 

completamente diferente. 

A gente vê coisas que se aprende a fazer na teoria, mas a gente observa que 

os professores das escolas onde fazemos o estágio não fazem nada disso na prática. 

Isso faz com que a gente pense que tipo de professor nós queremos ser. 

Nós nos baseamos nas teorias, nos teóricos como Jean Piaget, Vigotski e 

todos os outros que a gente vem aprendendo em apostilas, livros, exercícios, mas 

quando se chega na prática muitas vezes, o que vemos é um professor fazendo aquilo 

de forma completamente diferente. 
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Vemos também professores atuando sem paixão. Eu até acredito que você 

pode fazer algo por questões financeiras, porque depende daquilo, mas você pode 

fazer aquilo ali com amor. Mas as vezes eu vejo um professor tão sobrecarregado de 

tantas funções de tantas tarefas impostas pelas escolas privadas que ele acaba 

seguindo um método qualquer da escola por não ter autonomia para lecionar. 

A forma como somos ensinados aqui no IECN é para que a gente possa 

inovar, para que a gente possa ter ideais revolucionárias. Mas infelizmente muitos de 

nós ao sairmos daqui nem sempre vamos conseguir um emprego na rede pública, não 

há garantia de conseguir trabalhar para o governo (porque quando você trabalha 

para o governo você tem uma autonomia muito maior para ter sua própria 

metodologia de trabalho) e normalmente acabamos trabalhando numa escola 

privada. 

Então, a maioria de nós acaba tendo que seguir as exigências e metodologias 

dessas escolas privadas, que muitas vezes é ultrapassada por medo de mudar, de 

inovar e acontecer até algo de ruim. Eles não permitem que você inove. A gente tem 

até casos de colegas que saem do estágio e falam que a professora foi demitida porque 

colocou um mapa na parede da sala de aula e esse mapa ia contra porque não estava 

dentro do conteúdo, nem dentro do planejamento para aquele ano de escolaridade. E 

aí ou ela tirava o mapa, seguindo a orientação da escola ou ela saia da função. E isso 

para essas escolas não tem problemas já que há muita gente nessa área procurando 

emprego. Então ela decidiu sair, porque ela não ia mudar sua forma de trabalho. Só 

que eu acredito também na necessidade. Às vezes você terminou o curso agora e está 

precisando daquela renda e acaba se submetendo. 

 A gente almeja também ingressar nas universidades públicas, mas nem 

sempre isso é possível e acaba indo para uma particular, não que isso seja ruim, mas 

você precisa desembolsar dinheiro para bancar isso. E você precisa do emprego. As 

pessoas também têm famílias e precisam daquilo para se sustentarem, por isso que eu 

não critico a atitude de você se adaptar àquela situação por causa das pressões da 

vida. 

 Mas, quanto ao Estágio Supervisionado eu acho muito interessante. Fazer 

estágio é muito necessário. É cansativo porque são muitas horas a serem cumpridas, 

mas ele é extremamente importante. Aliás, o Curso Normal é um curso muito cansativo 
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principalmente nessa última fase, nessa reta final do último ano. É muito desgastante 

porque a gente tem as questões da escola, a gente precisa estudar para o Enem, tem 

os estágios, tem a questão da EJA que a gente faz e que não tem contato nem no 

primeiro e nem no segundo ano, então é algo muito novo. É diferente.  

Caramba! Ano que vem eu sou professora e a ficha começa a cair. Aí você 

começa a pensar, eu vou ter minha turma e eu posso no ano que vem estar recebendo 

estagiários que vão dar aula. É muita responsabilidade. É diferente essa transição de 

você deixar de ser um aluno e passar a ser o regente de uma turma. É incrível, mas 

também é muito complexo. 

Esse curso é muito pesado porque a gente tem muito trabalho em grupo e isso 

é bem complicado porque passamos muito tempo juntos e a convivência de ser humano 

para ser humano é muito difícil. Esse contato de as vezes não está se suportando um 

dia e ter de tolerar no outro é muito tenso para nós. Mas não tem jeito porque a gente 

realiza muito trabalho em grupo, muitas atividades que dependem desse trabalho 

coletivo e isso as vezes complica bastante, porque apesar de estarmos no terceiro ano, 

têm muitas pessoas no Curso Normal que não querem seguir a profissão e isso acaba 

prejudicando de certa forma, porque elas acabam fazendo as atividades e os trabalhos 

por fazer, sem nenhum interesse. 

Nem todos estão ali porque amam e porque compreendem a profissão, alguns 

levam em consideração apenas as questões financeiras porque  pensam assim - poxa 

é uma forma de estar trabalhando, ganhando um dinheirinho no final, sem fazer muito 

esforço -  porque as próprias pessoas que fazem o Curso Normal acabam reforçando 

essa ideia de que o professor não trabalha tanto, então eu posso ir lá, dar uma aula 

enquanto eu não encontro o emprego que eu quero.  

E as pessoas que fazem o curso sem o intuito de realmente ser um bom 

professor acabam prejudicando a gente de certa forma, porque acabam não se 

empenhando em fazer um bom trabalho. Professores medíocres, que fazem o mínimo, 

que se contentam com atual situação, sem fazer nada, no conformismo, a gente tem 

demais.  

Precisamos de professores revolucionários que façam com que a gente pense 

como eles, que queira ser um professor semelhante a eles. Por mais Donas Elzas! Por 

mais Andreias! Porque se tem uma coisa incrível que tive ao longo do Curso Normal 
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foram duas ótimas professoras. Hoje é a Andreia, mas primeiro foi a Denise. A Denise 

foi uma professora que me ensinou que mesmo aqueles que não quisessem seguir a 

docência tinham que fazer o Curso Normal de forma bem feita, porque nós não 

podemos ser pessoas medíocres e tudo o que você pegar para fazer, tudo o que você 

se dispor a fazer tem que ser bem feito. Assim, todos os alunos de Denise sempre 

procuravam fazer as coisas bem feitas. 

E assim a gente vai tendo todo esse trabalho. Mas eu penso que é tão 

importante a gente ter um professor que nos inspire e que nos faça realmente pensar 

no que a gente quer ser e fazer. É isso! 

 

Narrativa de Malú: Essa é uma profissão admirável! Ser professor é 

amor, é afeto é ser resistência. 

 

Eu fui uma criança feliz. Não guardei muitas lembranças de minha infância, 

mas apesar da falha da memória lembro-me de uma coisa: eu sempre quis ser 

professora. Já pensei em ser professora de Matemática, Ciências, História e até 

professora de Educação Física quando cursava o 7º e 8º ano do Ensino Fundamental, 

pois nessa época eu fazia natação no Clube Esportivo Mauá em São Gonçalo e eu 

queria muito ser igual a minha professora. 

Antes de entrar no IECN, sempre estudei em escola privada. Vim do 

Externato Santo Antônio, no bairro da Trindade. Uma escola perto da minha casa 

cuja diretora tinha uma grande proximidade com toda minha família pois foi aonde 

meus pais também estudaram e minha avó paterna foi uma das primeiras professoras 

a nela lecionar. É um lugar do qual eu me orgulho muito em ter estudado, pois foi 

onde eu cresci e me tornei quem eu sou. 

Sou católica. A igreja que eu frequento é ao lado de minha casa. Meus pais 

sempre foram da igreja e participavam de encontros e retiros. Minha mãe é catequista. 

Fui batizada e entrei para catequese. Ao final, quando recebi minha primeira 

eucaristia aos dez anos de idade eu e minha irmã fomos convidadas para sermos 

ajudantes na catequese infantil. Depois de um tempo ajudando uma turma, paramos 

por simplesmente não nos sentirmos mais confortáveis de estamos ali. Mas no ano 

seguinte minha mãe volta a catequese depois de um tempo afastada e nós duas 
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voltamos com ela. Estava mais madura, mas num tempo de transição e mudança. Foi 

nessa turma de catequese com minha mãe que eu tive a certeza do que eu queria: ser 

professora. 

Fui tentar o concurso para ingressar em uma das escolas que eu tanto estudei 

como Colégio Pedro II, FAETEC e CEFET, mas apesar de ter estudado, não passei 

em nenhuma. Eu não iria mais me matricular em escola privada pois além da falta de 

dinheiro, não fazia o menor sentido ter me preparado tanto para ingressar numa 

escola pública e agora retornar para a privada. Foi então que minha mãe recorreu o 

sistema online de pré-matrícula da Secretaria Estadual de Educação, o Matrícula 

Fácil. Lá tínhamos que colocar a opção de três escolas, mais uma vez eu não fui 

selecionada para nenhuma delas. Fiquei muito triste.  

Mas eu tive uma nova oportunidade dentro do sistema do Matrícula fácil. 

Minha mãe percebeu, de frente para o computador, que podíamos fazer uma nova 

tentativa de escolha. Então ela me chamou e disse: ou você escolhe C. E. Raul Vidal 

ou o Instituto de Educação Clélia Nanci. No Raul Vidal você vai fazer Formação 

Geral e no IECN você vai fazer formação de professores. Não é isso o que você quer? 

Respirei fundo e pensei que na minha vida toda o que realmente eu queria era ser 

professora por mais que eu não soubesse ao certo como seria esse curso. Assim, me 

tornei uma normalista. 

O primeiro ano de Curso Normal foi muito simples, não teve estágio e minha 

única preocupação foram as greves, ocupações e reposições de aulas. No segundo 

ano duplicaram o número de disciplinas, os trabalhos, os relatórios, o desfile cívico, 

a Semana do Curso Normal, os estágios, entre outras atividades que precisávamos 

realizar. 

Agora estou no “terceirão”. Se Deus quiser meu sonho vai se realizar, aos 

poucos está se tornando realidade e a ansiedade toma conta do meu corpo. Essa é 

uma profissão admirável. Ser professor é amor, é afeto, é ser resistência a toda as 

repressões que o governo realiza. É uma profissão que sempre foi um sonho para mim 

e por mais que algumas pessoas não me apoiassem, sendo elas da igreja, da minha 

família e até mesmo professores do Curso Normal que me incentivaram a seguir algo 

diferente, eu resisti. 
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Desde que entrei no IECN resisto a todas as opressões. Já ouvi de um 

professor que deveríamos todos escolher a área de exatas como Química, Física e 

Matemática porque são áreas onde se precisam mais de professores. Na área de 

humanas como Letras, História, Geografia a procura é sempre maior e o número de 

professores formados nessas disciplinas também, o que pode levar a não 

conseguirmos uma vaga tão facilmente. Nunca mais me esqueci disso, de ver um 

professor diminuindo uma área em relação a outra. Ele nem se preocupou em saber 

se alguém tinha o sonho de seguir nessas áreas ou não. 

Isso me criou um sentimento de revolta e quanto mais eu penso nesse 

professor, mais eu resisto e mais alimento em mim o sonho de me formar em 

Pedagogia e Letras e mostrar a essas pessoas que eu vou conseguir um trabalho e 

principalmente vou ser uma profissional. 

Eu acho o estágio muito importante. Aqui no IECN não tem como fazer, não 

temos turmas para cumprir a carga horária então teve que ser em outras escolas. 

Através do estágio a gente pode vivenciar várias experiências e ver como os alunos se 

colocam nas diversas situações. 

Eu nunca havia estagiado em uma turma com autista e eu sempre me 

perguntava, será que eu nunca vou ter essa experiência de estagiar numa turma com 

alunos inclusivos? Mas nesse meu último ano de Curso Normal eu tive essa 

oportunidade e isso foi muito incrível porque eu vi como a professora agia com os 

dois alunos autistas que ali estudavam. Penso muito sobre isso em casa de como isso 

tem me ajudado porque eu não saberia como reagir com esses alunos, mas agora eu 

já tenho uma ideia. 

Presenciei também através do estágio uma aluna com baixa visão no Ensino 

Fundamental. Pude acompanhar a forma como a professora tentava inclui-la e ao 

mesmo tempo trabalhar as mesmas coisas que trabalhava com os demais da turma. 

Isso tudo tem sido muito importante para minha formação. Incrível! 

O estágio é de fato muito importante. São muitas horas a se cumprir, mas 

isso é justamente para você perceber e para aprender como é na prática. Porque aqui 

no Curso Normal a gente não vê muito a coisa na prática é mais no conteúdo. Sempre 

falam, você tem que fazer isso, isso e aquilo, mas como é fazer isso na prática? 
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Se o curso acontecesse apenas de forma teórica eu acho que eu iria continuar 

querendo essa profissão, mas teria mais dificuldade na hora de lecionar, porque eu 

iria perceber a ausência da prática e da própria vivência. É o estágio que nos dá essa 

prática. 

 

Leituras e diálogos possíveis... 

 

A aluna Andréia traz em sua narrativa questões muito relevantes para discussão 

teórico e prática que se estabelece a partir do Estágio Supervisionado.  Ela já inicia sua 

narrativa dizendo que a teoria é de uma forma, mas a prática é completamente diferente. 

Tal constatação está baseada na ideia de que na sala de aula do Curso Normal ela 

aprende coisas a respeito da teoria, mas quando chega no campo de estágio percebe que 

nem sempre as atitudes ou a prática do(a) o professor(a) são condizentes. Sua fala passa 

a ideia de que há um modelo de prática ideal implícito na teoria.  

Sua narrativa também nos evidencia uma forma de compreensão dicotômica 

na relação entre teoria e prática. Para ela, assim como para tantos outros alunos e 

alunas, o estágio é o momento de se colocar em prática tudo o que aprendeu nas aulas 

teóricas. Mas o mais interessante é que é a partir dessa discussão, na concepção da 

aluna, que se torna possível refletir sobre o tipo de professor(a) que quer se tornar. A 

docência aqui é vista como uma tarefa que precisa ser desempenhada não apenas com 

fins financeiros, mas com amor e com paixão. 

Destaca os teóricos, muitas vezes estudados como Piaget e Vigotski talvez 

por compreender a importância desses para a educação, entretanto ela percebe durante 

a realização do estágio a ausência de uma “prática” docente que demonstre relação 

com essas teorias. Mais uma vez o modelo de prática ideal. Implícito na teoria. É 

interessante, pois enquanto narrava sua fisionomia esboçava um ar de 

descontentamento com a postura das professoras, transparecendo a ideia de que o 

contato com alguns teóricos importantes durante a formação fosse o suficiente para 

chegar em sala de aula e ter uma postura condizente com os mesmos, como se pudesse 

haver uma aplicabilidade direta.  

Numa atitude compreensiva, reconhece que muitos(as) professores(as) nas 

escolas privadas estão sobrecarregados(as) de trabalho e frequentemente não possuem 
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autonomia e acabam se submetendo a determinadas metodologias que eles mesmos 

não compactuam, mas tem clareza que ainda é no espaço público que um trabalho 

docente com maior autonomia pode acontecer. Assim, a aluna fala de uma determinada 

obrigatoriedade em seguir exigências metodológicas impostas pelas escolas privadas 

aos professores. No momento em que afirma: Eles não permitem que você inove, 

evidencia na verdade uma falta de autonomia docente. Temos ai um profissional cujo 

trabalho é cerceado por alguém que se vê responsável por pensar e dizer como a 

atuação do outro se dará, subestimando sua capacidade de executá-la. Aqui está 

colocada, mesmo que de forma implícita, “a hierarquia nos níveis de conhecimento” 

(PÉREZ GÓMEZ, 1992, p.96). A teoria como base e a prática como seu complemento. 

De acordo com o autor: 

A racionalidade técnica impõe pela própria natureza de produção de 

conhecimento, uma relação de subordinação dos níveis mais 

aplicados e próximos da prática aos níveis mais abstratos de 

produção do conhecimento [...] (PÉREZ GÓMEZ, 1992, p. 97) 

Nesse sentido, a atuação do professor, de acordo com essa perspectiva, é 

sobretudo instrumental, com foco na resolução de problemas mediante aplicação 

rigorosa de teorias e técnicas científicas. Essa redução da prática docente “a uma mera 

racionalidade instrumental, obriga o profissional a aceitar a definição externa” sob seus 

modos de atuar (PÉREZ GÓMEZ, 1992, p.97). 

Andreia ressalta o tipo de formação ministrada no Curso Normal. Uma 

formação diferenciada, inovadora e até “revolucionária”, passando a ideia de que toda 

inovação é implicitamente boa. 

A aluna fala com um certo incômodo de alunos e alunas que chegam à terceira 

série do curso sem a menor pretensão de seguirem a profissão docente. Percebe nos 

colegas as vezes uma falta de interesse e de comprometimento com a formação. Essa 

falta de empenho traz alguns prejuízos para quem realmente está ali para se formar e 

seguir a carreira, pois muitas vezes se viu obrigada a ter que realizar trabalhos com 

esses/essas colegas e o resultado não foi positivo. Na sua concepção é preciso estar no 

curso para se tornar um (a) bom(a) professor(a), pois já existem muitos professores 

“medíocres”, que só se preocupam em fazer o mínimo, que se contentam com a 

situação atual. 

Menciona também o fato de ser um curso muito “pesado” devido ao grande 

número de trabalhos em grupo. Para Andreia trabalhos em grupo é uma problemática 
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já que enquanto alunos precisam passar muitas horas juntos. Na sua concepção a 

convivência entre os seres humanos é muito difícil, embora não pareça perceber que a 

profissão docente, escolhida por ela demanda exatamente o exercício dessa 

convivência. A fala da aluna nos revela que ao mesmo tempo em que a interação com 

o outro nos forma ela não é um processo linear, mas é tenso e precisa ser mediado pelo 

professor. Segundo Charlot: 

O sujeito é um ser singular, mas também é um indivíduo que se 

ocupa de uma posição na sociedade e que está inserido em relações 

sociais (...) O sujeito é um conjunto de relações e processo 

(CHARLOT, 20000, p.45). 

Essa dupla relação consigo mesmo e com o outro nem sempre é um processo 

simples e as vezes um tanto conflituoso exigindo de nós docentes determinadas 

mediações que possam colaborar para que esses sujeitos (alunos e alunas, futuros 

professores), apesar de serem singulares se apropriem “do social sob uma forma 

específica, transformada em representações, comportamentos, aspirações, práticas, 

etc”(CHARLOT, 2000, p.41). Por isso, compreender e lidar com esses sujeitos não é 

tarefa fácil. 

O papel do professor é de suma importância para a aluna. Em dado momento 

da entrevista ela para, respira fundo e solta a seguinte frase: Caramba! Ano que vem 

eu sou professora e a ficha começa a cair. Como se algo a despertasse para essa 

transição de discente para docente, despertasse para uma realidade, mas uma realidade 

prazerosa, repleta de significados, repleta de sentido. Andreia sabe muito bem porque 

esteve ali no Curso Normal durante esses três anos. 

Docência para ela tem a ver com responsabilidade, com inovação, com o não 

conformismo e com inspiração. A despeito do que muitos colegas de turma acreditam, 

de que professores e professoras trabalham pouco, e que a docência é uma atividade 

provisória até que se encontre o emprego esperado, para Andréia é um fazer que 

precisa estar impregnado de comprometimento a ponto de despertar nos discente a 

reflexão a respeito desse papel e o desejo de se tornarem também profissionais com 

excelência. 

Muito empolgada com a docência, fala de forma emotiva de duas professoras 

que marcaram sua trajetória no Curso Normal de forma positiva. Professoras que, 

segundo ela, a fizeram pensar e a compreender a importância de ser uma profissional 

que faça sempre a diferença dando o seu melhor. Isso revela mais uma vez o quão 
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importante é essa interação com o(a) professor(a) e como as práticas desses são 

produtoras de conhecimento sobre a docência, mesmo que de forma implícita, mas não 

há como negar que aqui, mais uma vez, nas leituras das narrativas, que há uma 

metáfora muito familiar “do professor como modelo de comportamento” (PÉREZ 

GÓMEZ, 1992, p. 96). 

A aluna compreende o estágio como um momento interessante e necessário 

para sua formação, apesar de cansativo devido a extensa carga horária a ser cumprida. 

Entretanto, esse componente curricular é visto sob uma dimensão prática da formação. 

Segundo Pimenta e Lima: 

O estágio sempre foi identificado como parte prática dos cursos de 

formação de profissionais em geral, em contraposição à teoria. Não 

é raro ouvir-se dos alunos que concluem seus cursos se referirem a 

estes como ‘teóricos’, que a profissão se aprende ‘na prática’, que 

certos professores e disciplinas são por demais ‘teórico’. Que ‘na 

prática a teoria é outra’(PIMENTA e LIMA 2005, p. 6). 

Apesar da constatação da autora, compreendo a necessidade de refletir sobre 

possíveis práticas institucionais no Curso Normal que podem estar contribuindo para 

a produção desse sentido. Durante a formação, alunos e alunas do Curso Normal, já 

presenciam uma dicotomia entre a teoria e a prática. Aliás, tal dicotomia é histórica e 

está presente na própria constituição do curso, de acordo com o histórico apresentado 

anteriormente. O próprio nome da disciplina (PPIP) onde aparece o Estágio 

Supervisionado, já faz menção a um momento destinado à prática, associada inclusive 

à regência, ou aula prática. 

Finalizo trazendo a narrativa de Malú. Aluna igualmente apaixonada pela 

docência desde a infância. Seu primeiro contato e fator decisivo para seguir a carreira 

foi a catequese. Muito entusiasmada parece se sentir fazendo a contagem regressiva 

para realizar seu sonho que por tantas vezes poderia ter sido frustrado. Muitos foram 

os percalços que atravessaram seu caminho nesses três anos, a falta de apoio e 

incentivo por parte de alguns familiares, amigos e até mesmo, contraditoriamente, de 

professores(as) do próprio Curso Normal. 

Tudo isso poderia ter mudado seus planos em relação à essa profissão 

incrível, como a própria se refere. Todavia não deixou que situações adversas 

esmorecessem seu sonho e numa atitude de perseverança seguiu em frente. Para Malú 
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a docência se resume em amor, em afeto, mas também em resistência à todas as 

opressões possíveis tanto daqueles que estão próximos, quanto do governo.  

Ainda quero chamar a atenção, de forma mais detalhada, para alguns 

processos de intervenção a partir de determinados grupos como a escola, a família e a 

igreja que determinaram a escolha de Malú pela docência. Ela menciona a professora 

de natação como a pessoa que lhe despertou o interesse para se tornar professora. A 

influência da avó, que foi uma das primeiras docentes a lecionar no Externato Santo 

Antônio, primeira escola de Malú e onde ela concluiu o Ensino Fundamental. Há um 

forte vínculo sentimental com essa escola, chegando a dizer que sente orgulho de ter 

feito parte desse lugar pois foi onde ela cresceu e se tornou quem é. Foi na igreja 

católica, local onde ajudava durante as aulas de catequese, que teve a convicção de que 

queria de fato ser professora. 

Aqui estão colocados alguns processos de mediações sociais. Para Ferrarotti 

(2014) é preciso conhecer as funções e modalidades de intervenção dos espaços sociais 

sobre os indivíduos que deles fazem parte e ao mesmo tempo conhecer tais espaços a 

partir das perspectivas dos indivíduos. Mas em que espaços esses processos tomam 

lugar? O próprio Ferrarotti (2014, p. 51) vai responder que esses espaços “são os 

grupos restritos ou primários” representados pela família, grupos escolares, grupos de 

trabalho, vizinhança etc. “Todos eles participam simultaneamente da dimensão 

psicológica dos seus membros e na dimensão estrutural de um sistema social”. Assim, 

na concepção do autor, esses grupos revelam-se como “mediação fundamental entre o 

social e o individual” (FERRAROTTI, 2014, p. 52).  

Nesse sentido, a escolha de Malú pela docência não ocorreu de forma 

inexplicável, solta e desconectada, mas pela mediação de seu contexto social imediato 

proporcionado por esses grupos restritos. 

Compreende a importância do estágio para sua formação e acredita que se 

não houvesse esse componente curricular ela não teria ideia de como seria sua atuação 

em sala de aula. O estágio aqui também assume uma dimensão prática assim como 

para a aluna Andreia. Além disso ele também é visto como imitação de “bons 

modelos”. E é a partir desses “bons modelos” que na concepção de Malú que ela irá 

aprender a lidar com os alunos e alunas da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, 
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bem como as diversas situações que ocorrem em sala de aula, sobretudo com alunos 

portadores de alguma necessidade especial. 

Segundo Pimenta e Lima (2005) a prática como imitação de bons modelos 

caracteriza o modo tradicional de atuação docente, ainda presente nos nossos dias. Tal 

concepção parte do pressuposto de que a realidade do ensino e os alunos são imutáveis. 

Uma formação de professor baseada nessa perspectiva, se dará pela observação e 

tentativa de reprodução de uma prática modelar. O professor reduz a sua “atividade 

docente apenas a um fazer, que será bem sucedido quanto mais se aproximar dos 

modelos que observou” (PIMENTA e LIMA, 2005, p. 8). 

Malú precisava ver como as professoras agiam com alunos portadores de 

algumas deficiências como autismo e baixa visão, depois ela conclui dizendo que foi 

a partir desse contato que ela passa a ter a ideia de como lidar com esses alunos, como 

se estes, seguindo um determinado padrão, fossem chegar na escola  com um mesmo 

perfil, com as mesmas dificuldades e necessidades.Com base nisso Pimenta vai dizer 

que: 

O estágio então, nessa perspectiva, reduz-se a observar os 

professores em aula e a imitar esses modelos, sem proceder a uma 

análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na realidade 

social em que o ensino se processa (PIMENTA e LIMA Ibid.). 

 

Vale ressaltar ainda outro ponto importante quando se fala em imitação de 

“bons modelos”. A ideia de um conceito de bom professor é muito relativa, como a 

própria autora anteriormente citada diz, é muito polissêmico e “passível de 

interpretações diferentes e até mesmo divergentes”. 

Outra fala interessante é quando a aluna se refere a importância do estágio, 

mas dentro de uma concepção de aplicabilidade direta de conhecimentos teóricos na 

prática. Ela diz:  São muitas horas a se cumprir, mas isso é justamente para você 

perceber e para aprender como é na prática. Porque aqui no Curso Normal a gente 

não vê muito a coisa na prática é mais no conteúdo. Sempre falam, você tem que fazer 

isso, isso e aquilo, mas como é fazer isso na prática? Se o curso acontecesse apenas 

de forma teórica eu acho que eu iria continuar querendo essa profissão, mas teria 

mais dificuldade na hora de lecionar. Em outras palavras ela quis dizer que, as aulas 

no Curso Normal são predominantemente teóricas, mas só as teorias, na sua 

concepção, não a ajudariam na hora de lecionar. É a prática que te ensina de fato. De 
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nada adiantam as teorias se não houver onde aplicá-las. Nesse sentido há uma “relação 

linear e mecânica entre o conhecimento científico-técnico e a prática na sala de aula” 

(PÉREZ GÓMEZ, 1992, p. 1002). 

Essa relação linear e mecânica de aplicabilidade das teorias na prática se 

distancia da realidade das escolas já que dessas emergem situações adversas e muitas 

vezes desconhecidas. O ambiente escolar é complexo, mutável e permeado por 

múltiplos fatores. Por isso não há uma única teoria que dê conta de se pensar em todas 

as estratégias de intervenção possíveis. Cada situação, na verdade, vai requerer “um 

tratamento singular, na medida em que se encontram fortemente determinados pelas 

características situacionais do contexto e pela própria história da turma enquanto grupo 

social” (PÉREZ GÓMEZ Ibid.). 

Tanto para os docentes quanto para as discentes, o Estágio Supervisionado 

assume um papel importante na formação inicial. No caso das discentes esse 

componente é visto como o momento prático da formação. Um campo de aplicação 

das teorias apreendidas durante as aulas dentro da escola através das disciplinas. O 

próprio espaço do IECN acaba sendo visto pelas alunas como um território onde só se 

aprende as teorias desvinculadas da prática, já que esta só será percebida durante o 

estágio. 

Na visão dos docentes essa dicotomia não é declarada. Inclusive para Márcia 

não há um momento só para prática, nem tão pouco um destinado apenas para a teoria 

e por mais que hajam momentos de ênfase em determinadas teorias em sala de aula, o 

momento do estágio também é um momento de se produzir teoria, por isso, esse 

componente curricular não é visto por ela como polo prático da formação.  

Contudo, Márcia acredita que o campo de estágio permite determinados 

olhares. Esses olhares estão voltados para as escolas que podem trazer ou não situações 

ideais de análise. A ausência dessas situações, que chamo aqui de ‘bons exemplos”, 

também passaria por uma análise, contudo, tanto em uma situação quanto na outra a 

análise se dá em confronto com a teoria. Ou seja, aquilo que estudo na teoria, mas não 

consigo visualizar na prática. Em um determinado momento chega a afirmar que as 

vezes os alunos não conseguem estabelecer qualquer relação do campo do estágio com 

o referencial teórico. De uma certa forma, está posta aqui uma certa dicotomia. 
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Compreendo que romper com essa dicotomia é um processo complexo e 

requer um constante exercício crítico e reflexivo e isso não é fácil.  A despeito do que 

muitos acreditam de que essa discussão da relação teoria e prática está ultrapassada ou 

resolvida no campo da educação, eu penso que ainda existem alguns entraves que 

precisam ser superados, sobretudo a ideia de que para toda teoria há uma prática 

idealizada. 

Assim concluo esse capítulo compreendendo que essas narrativas foram 

reveladoras e me pergunto, fazendo uso das palavras de Souza (2008b, p.89), o “que a 

escuta do outro imprime em nossas aprendizagens”? Na verdade, ela nos oportuniza 

uma aprendizagem experiencial que transcende a subjetividade, pois permite-nos 

perceber narrativas que se entrelaçam e apontam para questões da própria constituição 

do Curso Normal. Tais narrativas possibilitam também compreender e experienciar a 

relação teoria e prática e prática e teoria no processo de formação de professores. Nesse 

sentido, a pesquisa autobiográfica valoriza o olhar do sujeito articulando-o às outras 

questões reveladas pelas diversas narrativas que compõem seu trabalho.  
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CAPÍTULO 5 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Foram muitas idas e vindas nas leituras e releituras dessas narrativas e isso 

não tem a ver apenas com o que as palavras me comunicaram, mas tem a ver muito 

mais com o que eu vivi, o que eu de fato experienciei com cada um desses sujeitos ao 

longo de um ano, ou ao longo de anos quer na condição de docentes ou de discentes. 

Sim, muito mais que nas palavras o sentido estava nos gestos, nas feições, nos tons de 

voz, no brilho do olhar, em cada movimento de mão, em cada suspiro, sorriso ou 

gargalhadas que foram me revelando que eu estava diante não de um objeto de 

pesquisa, mas de um de mim. Impossível não me reconhecer no outro, impossível não 

me ver em cada um deles. 

Nossas trajetórias se esbarraram em tantos pontos confluentes desde as 

dificuldades quer durante a formação quanto na profissão. Fomos por inúmeras vezes 

resultado dos mesmos sonhos e desejos, afetados algumas vezes pelos mesmos 

obstáculos que tentaram sem sucesso nos fazer desistir.  

Na medida em que mergulho nessa pesquisa vou me revendo, vou me 

encontrando, vou me formando, me reformulando, me transformando. Comparar 

nossas experiências, mesmo que distanciadas por tempos e espaços diferentes 

permitiu-me ampliar meu olhar sobre meu campo de atuação e sobre as questões que 

me coloquei no início deste trabalho. 

O resultado dessa imersão é uma aprendizagem que parte de outro lugar. E 

que lugar seria esse senão as nossas próprias experiências e recordações de nossos 

itinerários? Souza ajuda-me a reforçar essa ideia quando afirma que: 

Trabalhar com narrativa escrita como perspectiva de formação 

possibilita ao sujeito aprender pela experiência, através de 

recordações-referências circunscritas no percurso da vida e permite 

entrar em contato com sentimentos, lembranças e subjetividades 

marcadas nas aprendizagens experienciais (SOUZA, 2008a, p. 93). 

Falar desse outro lugar de aprendizagem é algo desafiador porque ele não 

envolve uma racionalidade técnica, instruções, modelos e prescrições, mas envolve a 

capacidade de escuta e de leitura, de reflexão, de teorização sobre a própria prática 

permeada por subjetividade. 
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Não me restam dúvidas de que o Estágio Supervisionado é um componente 

curricular importante na formação inicial de professores e professoras da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental da Educação Básica. Contudo, cabe considerar que 

este não é menos nem mais importante que as demais disciplinas que compõe o Curso 

Normal. Enquanto um fértil campo de conhecimento, que nos possibilita vários olhares 

e nos coloca em contextos distintos da realidade, não o vejo enquanto uma atividade 

meramente prática e instrumentalizante. Reduzi-lo a isto é descartar a possibilidade de 

compreendê-lo enquanto uma atividade de pesquisa. 

De igual modo docentes e discentes significam o Estágio Supervisionado 

enquanto um componente essencial a formação. Todavia, tanto para docentes como 

para os discentes, em graus diferentes, o estágio possui uma conotação prática ainda 

bastante enraizada. Focando inicialmente nas concepções dos alunos, eles alimentam 

a ideia de que é neste espaço, nesse contexto que vão adquirir as habilidades 

necessárias à docência. Muitas vezes a apreensão dessas habilidades, na concepção 

desses, perpassa pela observação ou até mesmo pela imitação de determinados 

modelos reconhecidos como bons. Esses bons modelos se referem às práticas e a 

postura do professor. No entanto, a própria definição do que seja “bom” é polissêmica, 

perpassando por várias interpretações e muitas delas podendo ser até divergentes. 

A consequência disso é o risco de legitimar a ideia de uma realidade imutável 

de ensino, de aluno e de escola que exige dos docentes modos tradicionais de atuação. 

Assim o professor observa e reproduz uma prática modelar dita “eficiente” sem 

considerar as transformações e todas as complexidades que se dão na dinâmica escolar. 

Essa visão de estágio como campo prático da formação pode trazer a ideia 

equivocada de que a docência é apenas a aplicação de algo que foi aprendido, como se 

agir estivesse desvinculado do pensar, ficando implícita a figura do professor como 

um profissional prático como se esse não precisasse dominar conhecimentos 

científicos, bastando apenas desenvolver determinadas habilidades instrumentais de 

manejo de classe. 

Vale destacar que na concepção das alunas, o IECN, mais propriamente dito 

o ambiente de sala de aula é um espaço predominantemente teórico, onde as teorias 

são ensinadas e de nada adianta aprendê-las se nas escolas onde estagiam essas teorias 
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não estejam materializadas na ação docente. Aqui a teoria é vista como um receituário 

da prática ideal. 

 Na concepção de Malú por exemplo, o estágio tem o papel de possibilitar o 

contato com várias experiências envolvendo aluno. Essas experiências são vistas como 

oportunidades para se aprender a lidar com esses. Está posta a ideia de que o modo de 

aprender a profissão se dá pela perspectiva da imitação. Ou seja, observa-se e reproduz. 

Penso que a imitação até pode ser considerada ou entendida como um dos modos de 

se aprender, entretanto, apresenta alguns limites sobretudo pela falta de clareza e 

impossibilidade do(a) aluno(a) fazer reelaborações dessas práticas que para eles já 

estão consagradas como corretas ou ideais. 

Tais concepções me colocam diante de alguns questionamentos. Por que 

alunos e alunas do Curso Normal compreendem o estágio como polo prático da 

formação? Por que insistem nessa visão dicotômica em relação a teoria e prática e a 

prática e a teoria? Quais práticas institucionais colaboram para legitimar essa ideia? 

Como isso vem sendo produzido? Gostaria de trazer aqui algumas reflexões que essas 

tessituras de narrativas me proporcionaram.  

A primeira delas me mostra que a origem dessa dicotomia é histórica e está 

posta desde a constituição inicial do curso, quando o próprio estágio já estava 

associado à prática de ensinar. Segundo Pimenta (1994), a própria legislação da época 

já determinava, inclusive, que os estabelecimentos do Curso Normal deveriam manter 

escolas primárias anexas para demonstração e prática de ensino. O conceito de prática 

presente nos cursos estava vinculado à imitação de bons modelos teóricos existentes e 

a reprodução dos mesmos. Aqui já está legitimada a dicotomia entre teoria e prática e 

prática e teoria. 

Outra reflexão perpassa pela própria nomenclatura da disciplina (Prática 

Pedagógica e Iniciação à Pesquisa) onde concentra-se o componente curricular Estágio 

Supervisionado, já designando uma ideia de que a mesma comporta atividades 

práticas. Como está posto nas tabelas que tratam das matrizes curriculares já 

apresentadas anteriormente, a disciplina PPIP aparece em todas as séries do curso e 

em cada uma dessas séries fica especificada a quantidade de horas aulas semanais e 

carga horária anual a ser cumprida. Na visão de alunos e alunas essa “prática” tem a 

ver com a execução de determinadas tarefas específicas da docência, entre elas a 
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própria regência (aula prática) que é o momento para o qual eles elaboram e aplicam 

planos de aula. Tal atividade, consta inclusive nas orientações pedagógicas disponíveis 

na página da Secretaria Estadual de Educação (SEEDUC) do Rio de Janeiro para o 

Curso Normal. 

A disciplina PPIP já tem explícito seu papel de formar os futuros professores 

e professoras, no entanto, as demais disciplinas (ditas teóricas) formam na mesma 

medida embora não de forma tão explícita. Mas o modo como estas são apresentadas 

acaba também aumentando essa distância ou separação entre teoria e prática. Isso, no 

meu ponto de vista, seria uma outra questão a se refletir. Assim, de um lado está a 

PPIP compreendida pelos alunos e até por alguns professores como uma disciplina 

sem nenhuma ou pouquíssima relação com os referenciais teóricos. Do outro lado 

estão as demais disciplinas que compõem a proposta curricular do curso responsáveis 

pela a apresentação das teorias. 

Uma outra questão relacionada a dicotomia entre teoria e prática e prática e 

teoria pode ser evidenciada na fala do professor Luiz. Em seu relato pude observar 

essa mesma dicotomia presente em práticas de avaliação. Assim, em determinadas 

situações se avalia o aluno numa dimensão mais teórica e em outras se avalia numa 

dimensão mais prática onde algumas habilidades mais voltadas para questões 

subjetivas como expressões corporais, facilidade de comunicação, extroversão, 

desinibição, entre outras são mais potencializadas e valorizadas.  

Muito embora os docentes entrevistados não declarem que o estágio assume 

a dimensão prática da formação, seus relatos, sobretudo os da professora Márcia, 

deixam implícita a ideia de que esse componente é um campo de observação daquilo 

que se estuda (teorias) em sala de aula. Além disso, para ela, é no estágio que alunos e 

alunas do Curso Normal podem refletir e rever suas práticas, isto é sua atuação durante 

a realização do mesmo. Nisso reside sua importância para a professora. 

O Estágio Supervisionado configura-se muito mais como um espaço de 

perguntas do que de respostas, aliás, são essas perguntas que me mobilizam e que me 

oxigenam a cada início de ano letivo, me retirando de um comodismo, de uma 

concepção de ensino muitas vezes imutável e de práticas de atuação modelares. 

Práticas modelares que foram se constituindo historicamente no curso de forma que o 
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estágio assume o papel de aplicabilidade, de treino, de imitação e muitas vezes é visto 

como o momento mais importante da formação. 

Como diz Pimenta e Lima (2005, p.21) “o estágio não se faz por si. Ele 

envolve todas as disciplinas do curso de formação [...]”. Na medida em que eu 

compreendo isso, esse componente vai assumindo outros sentidos que perpassam 

sobretudo por uma articulação teoria e prática e vice-versa. Não é um movimento fácil 

já que de uma forma geral, entre docentes e discentes as teorias foram assumindo um 

papel de prescrições e receituários para uma prática ideal. 

Ocupar esse lugar de professora supervisora de estágio é me permitir ser 

questionada e confrontada todos os dias por mim mesma e por meus alunos e alunas, 

os maiores responsáveis por minha existência docente. Mas nem sempre tenho 

respostas para os questionamentos. Na verdade, o Estágio Supervisionado é um 

componente que suscita muitos questionamentos, sobretudo quanto a autonomia. 

Durante algumas discussões sou sempre confrontada com perguntas como: e se a gente 

não conseguir ingressar em um colégio público para trabalhar? É possível ter 

autonomia em uma escola privada? Porque a gente fica aqui discutindo tantas teorias 

legais que depois a gente não vai conseguir colocar nada em prática para não perder 

o emprego. O quê que a gente faz professora? 

Essas talvez, sejam as perguntas mais difíceis para eu responder, todavia, eles 

me movem para um exercício contínuo e reflexivo que precisa acontecer a todo 

instante em parceria com docentes e discentes em relação ao Estágio Supervisionado. 

Aprendo com a aluna Andreia uma atitude compreensiva que precisa permear o 

exercício da docência, uma atitude de mais escuta e menos julgamento, o que não 

significa a falta de posicionamento. Às vezes me pego num extremo ou em outro, com 

muitas convicções, muitas certezas que me impossibilitam outras interlocuções 

inclusive com meus pares e meus alunos e alunas. Mas sigo permitindo que as teorias 

assumam o papel de mediação no meu trabalho cotidiano, que assumam o papel de 

instrumentos de pensamento e de análise da realidade e condições de pensar as minhas 

práticas. 

Com base nas leitura e com uma caminhada de onze anos como professora 

supervisora de estágio compreendo que não há uma fórmula, um movimento linear e 

mecânico do qual se possa seguir, contudo, nossas práticas cotidianas são ponto de 
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partida, o lugar de onde se desencadeiam reflexões que perpassam pela dinâmica 

escolar, por nossas rotinas, por nossos valores e pelas teorias. Esse é um processo de 

investigação-formação, que me permite em parceria com os outros sujeitos, sair de um 

lugar de comodismo, de mero espectador para um lugar de questionamentos e reflexão 

constante.  

Assim, vamos de forma significativa, criando e recriando nossos papeis 

enquanto docentes e discentes do Curso Normal, sendo convidados a todo instante, 

pela própria dinâmica que se impõe, a pensarmos na relação dialética que precisamos 

estabelecer com a teoria e prática.  

Sei que a visão dicotômica da relação teórico-prática, sobretudo a visão de 

estágio como campo prático, ainda está presente em grande medida entre docentes e 

discentes do Curso Normal. Pois isso, em parte se deve à algumas conduções de nossas 

ações enquanto docentes também. Compreendo que apesar de necessário o movimento 

de desconstrução dessa visão dicotômica e reelaboração de novas posturas é complexo. 

Por isso aposto na construção de caminhos partilhados, feito de muito diálogo e 

persistência que vai me possibilitando encaminhar esse componente curricular 

enquanto um processo que pode me permitir a criação, a investigação, ressignificação, 

múltiplas leituras e compreensão da própria realidade que me circunda. Nesse sentido 

vamos (eu e meus alunos e alunas) assumindo “o duplo estatuto de ator e investigador, 

criando condições para que a formação se faça na produção do saber”, assim como nos 

afirma Nóvoa (2014, p. 154).   

Não se trata de um adestramento ou de um treinamento para atuar como 

docente na escola de forma única, exata e definitiva, mas se trata de produzir 

coletivamente reflexões que possibilitem os sujeitos a capacidade de elaborarem ao 

longo de suas vidas um saber que se coloca em constante evolução. 

Finalizo minhas considerações, deixando-as abertas aos leitores para um 

movimento inscrito em cada narração que aponta para leituras, releituras e novas 

constituições de sentido. Assim como Benjamin (1987, p. 204) quero mencionar 

Heródoto, conhecido como o pai de inúmeras histórias que ainda hoje nos causam 

espanto e reflexão. Exemplo de narrador tradicional, aquele que sabe contar sem dar 

explicações definitivas. Assim finalizo deixando cada uma dessas histórias, cada uma 

dessas narrativas aberta a compreensões diferentes e disponíveis para outros leitores. 
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ANEXOS 

Tabela 1 – Matriz Curricular do Curso Normal em Nível Médio da Secretaria de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro 

AREA  

COMPONETE 

CURRICULAR 

Carga horária 

Semanal 

Carga horária 

Anual 

 

Total 

 B
A

S
E

 N
A

C
IO

N
A

L
 C

O
M

U
M

  

LINGUAGENS E 

CÓDIGOS 

1ª 2ª 3ª 4ª 1ª 2ª 3ª 4ª 

Língua Portuguesa 4 4 2 2 160 160 80 80 480 

Artes 2 2 - 2 80 80 - 80 240 

Educação Física 2 2 2 - 80 80 80 - 240 

 

CIÊNCIAS DA 

NATUREZA  

Matemática 4 2 2 2 160 80 80 80 400 

Química 2 - - - 80 - - - 80 

Física 2 - - - 80 - - - 80 

Biologia 2 - - - 80 - - - 80 

 

CIÊNCIAS 

HUMANAS  

História 2 2 - - 80 80 - - 160 

Geografia 2 2 - - 80 80 - - 160 

Sociologia - 2 2 - - 80 80 - 160 

Filosofia 2 2 - - 80 80 - - 160 

 

 

PARTE DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira 2 2 - - 80 80 - - 160 

Tempos para ênfase 

definida no PPP. 

2 - - 2 80 - - 80 160 

Ensino Religioso * - - - - - - - - - 

 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 P
R

O
F

IS
S

IO
N

A
L

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DA 

EDUCAÇÃO 

História e Filosofia da 

Educação 

- - 2 - - - 80 - 80 

Sociologia da Educação - - - 2 - - - 80 80 

Psicologia da Educação - 2 2 - - 80 80 - 160 

Política educacional e 

Organização do Sistema 

de Ensino 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

80 

 

80 

 

FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR 

Ciências Físicas e da 

Natureza 

- - 2 2 - - 80 80 160 

Abordagens Psico-sócio-

Linguísticas do Processo 

de Alfabetização 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

80 

 

80 

 

160 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

DIDATICOS E 

METODOLÓGICOS 

Conhecimentos 

Didáticos Pedagógicos 

em Ensino Fundamental 

 

- 

 

2 

 

2 

 

2 

 

- 

 

80 

 

80 

 

80 

 

240 

Conhecimentos 

Didáticos Pedagógicos 

em educação Infantil 

 

- 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

 

- 

 

80 

 

80 

 

160 

Conhecimentos 

Didáticos Pedagógicos 

em Educação Especial, 

Educação de Jovens e 

Adultos, Educação 

Indígena 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

160 

 

Práticas Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa/ Laboratórios 

Pedagógicos  

 

2 

 

6 

 

8 

 

8 

 

80 

 

240 

 

320 

 

320 

 

960 

 

Carga Horária Anual das Disciplinas de Formação 

Profissional 

 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

 

1200 

 

1200 

 

1200 

 

1200 

 

4800 

 

Fonte: Reorientação Curricular 2006 – Curso Normal. Livro IV. 
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Tabela 2 – Matriz Curricular do Curso Normal em Nível médio – Resolução 

SEEDUC 4376 de 18 de dezembro de 2009 

AREA COMPONETE 

CURRICULAR 

Carga horária 

Semanal 

Carga horária 

Anual 

 

Total 

  

B
A

S
E

 N
A

C
IO

N
A

L
 C

O
M

U
M

  

 

LINGUAGENS, CÓDIGOS E 

SUAS TECNOLOGIAS 

1ª 2ª 3ª 1ª 2ª 3ª 

Língua Portuguesa 4 4 4 160 160 160 480 

Artes 2 ** 2 80 - 80 160 

Educação Física 2 2 2 80 80 80 240 

 

CIÊNCIAS DA NATUREZA, 

MATEMÁTICA E SUAS 

TECNOLOGIAS 

Matemática 4 4 4 160 160 160 480 

Química 2 2 ** 80 80 - 160 

Física 2 ** 2 80 - 80 160 

Biologia 2 2 - 80 80 - 160 

 

CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS 

TECNOLOGIAS 

História 2 2 - 80 80 - 160 

Geografia 2 2 ** 80 80 - 160 

Sociologia 2 2 ** 80 80 - 160 

Filosofia 2 - - 80 - - 80 

 

 

 

 

PARTE DIVERSIFICADA 

Língua Estrangeira 2 2 2 80 80 80 240 

Língua Espanhola (*) 1 1 1 40 40 40 120 

Tempos para ênfase no 

PPP/Integração da 

Mídias e Novas 

Tecnologias/Libras 

 

2 

 

- 

 

2 

 

80 

 

- 

 

80 

 

160 

Ensino Religioso (*) 1 1 1 40 40 40 120 

SUBTOTAL 32 24 20 1280 960 800 3040 

  

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 P
R

O
F

IS
S

IO
N

A
L

 

 

 

 

FUNDAMENTOS DA 

EDUCAÇÃO 

História e Filosofia da 

Educação 

** 

 

2 2 - 80 80 160 

Sociologia da Educação - - 2 - - 80 80 

Psicologia da Educação - 2 2 - 80 80 160 

Política educacional e 

Organização do Sistema 

de Ensino 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

80 

 

80 

FORMAÇÃO 

COMPLEMENTAR 

Processos de 

Alfabetização e 

Letramento 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

 

80 

 

80 

 

160 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS 

DIDATICOS E 

METODOLÓGICOS 

Conhecimentos 

Didáticos Pedagógicos 

em educação Infantil 

 

2 

 

2 

 

2 

 

80 

 

80 

 

80 

 

240 

Conhecimentos 

Didáticos Pedagógicos 

em Ensino Fundamental 

 

- 

 

2 

 

2 

 

- 

 

80 

 

80 

 

160 

Conhecimentos 

Didáticos Pedagógicos 

em educação Especial 

no contexto da 

Educação Inclusiva 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

80 

 

- 

 

80 

Conhecimentos 

Didáticos Pedagógicos 

em Educação de Jovens 

e Adultos 

 

- 

 

- 

 

2 

 

- 

 

- 

 

80 

 

80 

SUBTOTAL 2 12 16 80 480 640 1200 

 
P

R
Á

T
IC

A
S

 

 

 

 

Práticas Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa/ Laboratórios 

Pedagógicos (**) 

 

 

4 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

160 

 

 

320 

 

 

480 

 

 

960 

CARGA HORARIA TOTAL 38 44 48 1520 1760 1920 5200 

(*) Oferta obrigatória e adesão facultativa pelo aluno. 

(**) LABORATÓRIOS PEDAGÓGICOS: Brinquedoteca, Práticas Psicomotoras, Culturas, Vida e Natureza, Linguagens e 

Alfabetizações, Atendimento Educacional Especializado e Arte e Educação. 

 

Distribuição da carga horária de Práticas Pedagógicas e Iniciação à Pesquisa/ Laboratórios Pedagógicos: 

1ª Série – 4h/a – sendo 2h/a Fundamentação Teórica e relações interpessoais; 1h/a estágio; 1h/a de laboratório. 

2ª Série – 8h/a – sendo 2h/a Fundamentação Teórica e organização dos Laboratórios; 4h/a estágio; 2h/a de Laboratórios, para os dois 

laboratórios propostos (cada qual com 40h/a) 

3ª Série – 12h/a – sendo 2 horas de Fundamentação Teórica e organização de Laboratórios; 6h/a estágio; 4h/a de Laboratório, para os 

quatro laboratórios propostos (cada qual com 40h/a). 
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