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Introdução

Este trabalho tem por objetivo apresentar à 
investigação que vem sendo feita no campo de estágio, 
as observações da prática educativa dos professores e
as nossas futuras participações como regentes com
atividades feitas no ambiente escolar.

Existe um abismo entre a teoria estudada na 
academia durante a formação docente e a prática 
pedagógica aplicada nesse respectivo campo de 
pesquisa. Pois, para Candau [1], a relação teoria e 
prática na formação do educador é um dos problemas 
que mais fortemente emergem das análises da 
problemática dos profissionais de educação.

O Estágio Curricular é um território contestado e 
complicado, uma vez que nós como alunos do curso de 
pedagogia, por já atuarmos como professores 
consideramos uma “perda de tempo” a obrigatoriedade 
do “cumprimento” do estágio, mas é um também  
momento de conhecermos a prática pedagógica de 
outros profissionais para podermos refletirmos sobre a 
nossa própria prática, no entanto, este componente
curricular deve ser visto como uma das ações 
responsáveis pela articulação entre a teoria e a prática, 
enquanto relação fundamental na prática docente, até 
porque segundo Behrens [2] “o Estágio tem sido 
motivo de muitas controvérsias no meio acadêmico, 
normalmente, caracterizando-se como uma atividade 
realizada com o objetivo de instrumentalizar o 
profissional para atuar na sala de aula.” Fato este que 
leva a desistência ou a formação de docentes 
desmotivados como alguns daqueles que estamos 
observando.

Na tentativa de superar esta visão fragmentada da 
formação, Fávero [3] propõe a construção de uma 
concepção dialética, em que a teoria e prática sejam 
consideradas como um núcleo articulador no processo 
de formação a partir do trabalho desenvolvido com 
esses dois elementos de forma integrada, indissociável 
e complementar. 

Enfim esse “trabalho-pesquisa” não se encerra aqui, 
uma vez que o componente curricular mencionado nos 
acompanhará até o término do curso, sendo estas 
investigações uma amostra de que podemos sim mudar 
a realidade educacional presente em nosso país.

Material e métodos

Pelo fato de nossa pesquisa ser de caráter qualitativo 
para alcançarmos nossos objetivos utilizamos os seguintes 
procedimentos metodológicos: observação direta, 
conversas informais, pesquisa bibliográfica, diagnose do 
campo de estágio e aquisição de documentos da instituição 
educacional como: histórico, projeto político pedagógico, 
regimento escolar, planejamento anual entre outros.

Resultados e Discussões

Após algumas visitas realizadas em duas Escolas 
Municipais da cidade do Recife a fim de desenvolver 
observações no que diz respeito à estrutura das mesmas, 
fazer uma análise do campo de estágio a partir dessas 
observações, notamos que estas instituições não possuem
espaço físico condizente com o quantitativo de alunos o 
que, segundo os docentes observados dificulta muito o 
processo de ensino/aprendizagem, pois os alunos ficam 
inquietos, as intervenções são constantes e barulhos 
externos também. As salas são minúsculas, sem ventilação 
e não há espaço para recreação.

Acreditamos que fica difícil para um educador trabalhar 
num ambiente assim, pois mesmo que este queira utilizar 
métodos inovadores de ensino a própria estrutura e a falta 
de estímulos do corpo discente impede que isso ocorra. Um 
fato que nos chamou atenção em uma das instituições 
observadas, foi um equivoco de uma das docentes do 2º 
ano do 1º ciclo ter escrito o nome da instituição com a 
primeira letra minúscula, outro ponto a ser comentado é a 
mistura de letras cursivas com letras de imprensa, ora como 
pode tamanha distração, pois segundo a própria professora, 
dos trinta alunos, apenas quatro leem palavras simples e os 
demais mal reconhecem as letras e os números, sendo 
assim as crianças devem ficar confusas em meio a essa 
mistura de estilo de letras e isso deve dificultar ainda mais 
a aprendizagem. 

Já em uma turma do 2º ano do 2º ciclo observamos que a 
mesma é bem disciplinada, não sabemos se pelo fato de ser 
um professor, mas nos pareceu que o mesmo tem um ótimo 
domínio de sala, é bem tradicional devido à organização e 
o respeito que os discentes apresentaram. Por outro lado, 
pelo que deu para notar a aula não tinha sido planejada e os 
conteúdos foram passados aleatoriamente sem objetivo 
algum, pois o docente ficou bastante inseguro quando o
perguntamos o que ele pretendia extrair daquela aula e o 
mesmo se quer soube argumentar e nem sabia o que seria 
feito no segundo horário, apenas respondeu que seria aula 
de História, indagamos qual seria a temática da aula e o 



mesmo disse que iria dar continuidade a aula anterior. 

Há teorias construtivistas, interacionistas, 
comportamentalistas entre outras. Cada professor 
precisará conhecer os limites e alcances de cada uma 
para refletir sobre o seu próprio trabalho pedagógico.

Conclusão

Mediante ao que foi observado e as leituras 
realizadas, podemos afirmar que a teoria realmente está 
bem distante ao que de fato ocorre na prática há um 
verdadeiro abismo nessa relação e mesmo que haja um 
esforço para que a mesma ocorra às instituições não 
oferecem condições para tal.

Em suma faz-se necessário mais empenho na 
elaboração de políticas públicas que valorizem o 
trabalho e também a formação docente para que as 
deficiências na educação sejam ao menos amenizados 
ou até mesmo solucionados e assim para que possa 

haver um pratica pedagógica condizente com as teorias
vigentes na educação que almejamos para o nosso país.
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