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RESUMO 

 

LIMA, Dayane Feitosa. O estágio na formação do pedagogo e suas contribuições 

como componente curricular. 2020. 118 f. Tese (Doutorado em Educação - 

Currículo) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. 

 

Este estudo insere-se na linha de pesquisa “Formação de Educadores”, do Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP). Tem por objetivo avaliar e discutir uma proposta de estágio como 

componente curricular e quais suas contribuições para formação do pedagogo, 

identificar a concepção ou concepções de estágio presente (s) nas Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Pedagogia da UEA/CEST. Para tanto, trata-se de uma 

pesquisa com abordagem qualitativa; os dados coletados podem ser considerados 

produção de informações, de acordo com Chizotti (2006). Os sujeitos da pesquisa são 

egressos, alunos em formação e professores do estágio supervisionado. Os aportes 

teóricos ancoram-se, principalmente, em autores como: Contreras (2002), Ghedin 

(2002), Lima (2008), Masetto (2014), Pimenta (1992), (2004), Zabalza (2014). A 

análise dos dados referenda a seguinte tese: “Um processo de estágio supervisionado 

para o curso de Licenciatura em Pedagogia pode contribuir para a formação do (a) 

pedagogo (a) na região do médio Solimões".? Sendo assim, espera-se que o estudo 

contribua com as discussões que evidenciam a importância de uma proposta de 

estágio focada na formação profissional considerando as dimensões em que acontece 

o processo de estágio colaborativo que contribuirá tanto para formação inicial dos 

acadêmicos quanto para os futuros docentes do CEST/UEA. É necessário 

compreender, analisar e avaliar as diversas dimensões do estágio supervisionado. 

Espera-se, com a pesquisa, redimensionar o momento do estágio e que ele propicie 

uma formação que permita completar as aprendizagens disciplinares, enriquecendo-

as mediante a possibilidade de aplicá-las em contextos profissionais reais. 

 

Palavras-chaves: Estágio Supervisionado. Formação de professores. Prática 

Pedagógica. Teoria e Prática. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

LIMA, Dayane Feitosa. O estágio na formação do pedagogo e suas contribuições 

como componente curricular. 2020. 118 f. Tese (Doutorado em Educação - 

Currículo) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2020. 

Este estudio es parte de la línea de investigación "Formación de educadores", del 

Programa de Posgrado en Educación de la Pontificia Universidad Católica de São 

Paulo (PUC-SP). Su objetivo es evaluar y discutir una propuesta de pasantía como 

componente curricular y cuáles son sus contribuciones a la educación del educador, 

para identificar la concepción o las concepciones de la pasantía presente en las 

Directrices curriculares para el curso de pedagogía en UEA / CEST. Por lo tanto, es 

una investigación con un enfoque cualitativo; los datos recopilados pueden 

considerarse producción de información, según Chizotti (2006). Los sujetos de 

investigación son graduados, estudiantes en formación y profesores de la pasantía 

supervisada. Las contribuciones teóricas se basan principalmente en autores como: 

Contreras (2002), Ghedin (2002), Lima (2008), Masetto (2014), Pimenta (1992), 

(2004), Zabalza (2014). El análisis de los datos respalda la siguiente tesis: "Un 

proceso de pasantía supervisada para el curso de Pedagogía puede contribuir a la 

educación del educador en la región de Solimões medio". Por lo tanto, se espera que 

El estudio contribuye a las discusiones que muestran la importancia de una propuesta 

de pasantía centrada en la formación profesional teniendo en cuenta las dimensiones 

en las que se lleva a cabo el proceso de pasantía colaborativa, lo que contribuirá tanto 

a la formación inicial de los académicos como a los futuros maestros en CEST / UEA. 

Comprender, analizar y evaluar las diversas dimensiones de la pasantía supervisada 

Se espera, con la investigación, cambiar el tamaño del momento de la pasantía y que 

proporciona una capacitación que permita completar los aprendizajes disciplinarios, 

enriqueciéndolos a través de la posibilidad de aplicarlos en contextos verdaderos 

profesionales. 

 

Palabras clave: Pasantía supervisada. Formación de profesores. Práctica pedagógica. 
Teoría y práctica. 
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O INTERESSE NA PESQUISA 

 

INTRODUÇÃO 

 

Minha formação acadêmica teve início no ano de 2002, com o curso Normal 

Superior cursado na Universidade do Estado do Amazonas, momento esse que 

possibilitou novos saberes, mudanças e transformações no meu fazer pedagógico, 

que repercutiram significativamente em novos campos de atuação. Com relação a 

essa questão da formação, Pimenta (2007) considera importante o confronto com as 

experiências do cotidiano da escola; essa reflexão leva a novos saberes, 

principalmente, “aquele que constantemente reflete na e sobre a prática” (p. 29). Logo 

em seguida, veio a Especialização em Psicopedagogia e o Mestrado em Biologia 

Urbana, no ano de 2006; na época, foi uma oportunidade de escrever sobre a temática 

de educação ambiental na escola.  

A formação acadêmica culminou com a construção da carreira profissional 

na docência, que aconteceu, inicialmente, de 2001 a 2009, com a experiência na 

educação básica, e, de 2008 até a presente data, no ensino superior, uma caminhada 

formando professores para atender alunos da educação infantil e ensino fundamental. 

No ano de 2008, fui selecionada para trabalhar no Centro de Estudos Superiores de 

Tefé, pela Universidade do Estado do Amazonas, surgindo a oportunidade de 

desenvolver as pesquisas voltadas para formação de professores. Em 2011, fui 

aprovada no concurso para professor na subárea de Didática, Pesquisa e Prática 

Pedagógica e Estágio Supervisionado, no Centro de Estudos Superiores de 

Tefé/UEA, onde me despertou o interesse nas pesquisas relacionadas ao estágio e à 

formação docente. É nesse sentido que pretendo continuar minhas pesquisas. Agora, 

uma nova etapa do processo de formação, considerando o curso de Doutorado em 

Educação na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

O interesse pela temática desta pesquisa tem origem no ano de 2011, 

quando do meu ingresso no Centro de Estudos Superiores de Tefé, nas subáreas de 

Didática, Pesquisa e Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado, quando ficaram 

na minha responsabilidade as disciplinas de Didática e Estágio Supervisionado no 

curso de Licenciatura em Pedagogia. Devido a ser a primeira vez que tive contato com 

esta disciplina, foi necessário buscar leituras que pudessem auxiliar na preparação do 
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programa e plano de disciplina, documentos exigidos pela universidade no início do 

semestre.  

A primeira leitura foi sobre as diretrizes para o Estágio Supervisionado da 

instituição, o que pouco contribuiu para minimizar minhas dúvidas sobre como 

trabalhar essa disciplina. Em virtude da necessidade de iniciar as aulas, procurei 

conversar com a professora que já ministrava a disciplina, a qual me passou os 

formulários que deveriam ser apresentados pelos alunos e me deu algumas 

orientações que serviram de base para o início do trabalho. Assim, iniciei a disciplina 

Estágio Supervisionado I, com 90 horas destinadas ao desenvolvimento e atuação 

nas escolas de educação infantil.  

Durante as regências, os alunos foram orientados a conversar com os 

professores das turmas da educação infantil ao 1º ano e pedir um conteúdo para ser 

trabalhado nas suas regências, que seriam 2h em cada série. Ao assistir a essas 

aulas, percebi que o estágio não estava cumprindo a sua principal função, que é 

oportunizar aos futuros professores vivenciar situações reais em sala de aula, pois os 

acadêmicos estavam apenas cumprindo a carga horária.  

Nesse contexto, o processo de estágio é reduzido a um treinamento em 

práticas de ensino, ainda muito presente nos dias de hoje, pois a prática docente é 

pautada na utilização de certas técnicas para realizar operações e ações próprias. 

Seria, então, “a prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão” 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 37), contribuindo para dissociação entre teoria e prática. 

Desse modo, com o objetivo de mudar essa prática na realização do 

Estágio Supervisionado II, busquei teóricos que discutem o estágio como pesquisa — 

Pimenta e Lima (2012), Piconez (2012), Kulcsar (2012), dentre outros —, em que a 

prática docente é pautada na ação-reflexão-ação, momento em que os futuros 

professores colocam-se como verdadeiros pesquisadores de suas próprias práticas e 

têm a oportunidade de estarem em contato com o ambiente no qual irão atuar.  

Essa concepção de estágio não se restringe ao simples fazer, tornando-se 

uma reflexão que subsidia a teoria, sendo a ideal para se trabalhar, pois atende às 

exigências atuais do processo ensino e aprendizagem, além de trazer uma 

significativa contribuição para o discente em formação inicial. 

Com essa reflexão da importância do estágio na formação inicial, 

buscamos aprofundar a temática no sentido de um estágio que proporcionasse um 

momento de formação para a profissão. Sabemos que o estágio supervisionado vem 
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destacando sua relevância nos cursos de licenciaturas nas universidades; sua 

contribuição para formação inicial traz experiências e conhecimentos aos futuros 

docentes. 

O aluno percebe o estágio como um momento de efetivar o processo de 

aprendizagem, um espaço de construção de conhecimentos, de conhecer a relação 

da comunidade com a escola, conhecer quais atividades contribuem para o melhor 

desenvolvimento dos alunos, comunidade e do corpo docente; é um período de 

permanência na escola para o estagiário observar todos esses fatores, para refletir, 

indagar e, profissionalmente, transformar a realidade. 

Nota-se a importância do estágio na formação de professores, que, no 

contato direto com a escola, as transformações acontecem, os saberes se 

aperfeiçoam, os futuros professores adquirem experiências no campo de trabalho. 

Incentivar essa prática de desenvolvimento da capacidade do discente é 

fundamental para que sejam capazes de refletir, a fim de adotar métodos inovadores 

que beneficiem os alunos, professor, escola e a educação de nosso país. É importante 

o processo do estágio, para que teoria/prática venham a se consolidar no processo 

de ensino-aprendizagem do curso, pois, quando há uma relação entre a teoria e 

prática, o processo de ensino aprendizagem dentro das instituições será positivo, 

tornando, assim, professores qualificados e prontos para exercerem sua profissão 

dentro das escolas. 

Com essa perspectiva, a Tese irá abordar o estágio como uma proposta de 

formação profissional, no sentido de avaliar e discutir as diretrizes e regulamentos de 

estágio atuais do CEST. Verificando se esse modelo de formação atende às 

expectativas dos futuros docentes na sua prática na região do Médio Solimões. 

 

Definição do problema 

 

A tese que propomos defender para responder o problema é a seguinte: 

quais as contribuições que o estágio como componente curricular pode trazer para a 

formação do pedagogo na região do Médio Solimões? 

 

Delimitação do problema 

A pesquisa foi realizada no Centro de Estudos Superiores de Tefé (CEST), 

localizado na cidade de Tefé, no estado do Amazonas, a 585 quilômetros da capital, 
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Manaus. O CEST atende a oito cursos de licenciatura. Dentre esses, a Licenciatura 

em Pedagogia, estão participando da pesquisa dois professores do curso, que 

elaboraram uma proposta de reformulação do regulamento de estágio do CEST; duas 

turmas de acadêmicos, com aproximadamente dez alunos cada, que estão no 

processo de estágio 7º, 8º e 9º período, e sete alunos egressos do curso, que estão 

atuando como professores na rede municipal de ensino. 

No processo de construção do objeto de estudo, definiu-se como critério de 

escolha como sujeitos da pesquisa os professores que participam da elaboração atual 

da proposta de estágio do CEST, alunos do curso de Pedagogia e alunos egressos 

atuantes na rede municipal de ensino. O critério de seleção das turmas que 

participaram da pesquisa foi que estivessem cursando a partir do sétimo período, 

momento em que estão iniciando a realização do estágio. O tempo de realização da 

pesquisa foi do 2º semestre de 2017 ao 2º semestre de 2019. 

 

Objetivos 

 

Geral: analisar uma proposta de estágio como componente curricular e 

quais suas contribuições para formação do pedagogo. 

Específicos: 

a) identificar a concepção ou concepções de estágio presente (s) nas 

Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia da UEA/CEST;  

b) descrever as percepções do estagiário no que diz respeito às 

experiências vivenciadas no momento do estágio supervisionado; 

c) verificar o processo formativo desenvolvido no processo de 

formação inicial e continuada dos alunos egressos do curso de 

Licenciatura em Pedagogia; 

d) apresentar encaminhamentos para uma proposta de estágio 

supervisionado com uma dimensão profissional. 

 

Relevância ou justificativa do problema 

 

Científica: a partir das leituras realizadas em Pimenta e Lima (2012), 

Piconez (2012) e Kenski (2012), observamos que, nas últimas décadas, a discussão 

com relação à formação inicial de professores tem sido intensa, tendo como objetivo 
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conceber uma formação que atenda às exigências do mundo contemporâneo, 

substituindo o modelo de racionalidade técnica, em que “o professor é visto como um 

técnico, um especialista que rigorosamente põe em prática as regras científicas e/ou 

pedagógicas” (DINIZ-PEREIRA, 2011, p. 21), pelo modelo de estágio baseado em 

uma postura investigativa, que oportunize práticas de pesquisa na formação do 

professor, “para que possa compreender de forma crítica seu próprio trabalho 

docente” (LIMA; COSTA, 2014, p. 46). 

Daresh (apud ZABALZA, 2014, p. 47) nos diz que o objetivo do estágio é 

oferecer aos estudantes a oportunidade de aplicar seus conhecimentos e habilidades 

em contextos práticos, refletindo a ideia de um estágio que proporcione um momento 

de aprendizagem entre teoria e prática. 

Além disso, Ryan, Toohey e Hughes (apud ZABALZA, 2014, p. 47) afirmam 

que o estágio demonstrou sua eficácia em alguns aspectos, dentre os quais destaca-

se o de propiciar aos estudantes uma visão de conjunto (insight) sobre o mundo do 

trabalho e a situação da profissão. O estágio, na prática, deverá oportunizar aos 

acadêmicos experiências as quais irão vivenciar na prática docente, as situações que 

serão apresentadas na prática pedagógica diária. 

Garcia Delgado (apud ZABALZA, 2014, p. 48) assinala a importância do 

estágio na formação universitária, porque permite aplicar em contextos reais os 

conhecimentos teóricos adquiridos nas aulas universitárias, possibilita, ainda, adquirir 

outros conhecimentos, diferentes dos acadêmicos, em contextos em que tais 

conhecimentos funcionam efetivamente. 

Essas concepções nos direcionam às possibilidades para que a formação 

inicial do professor, em específico o das séries iniciais, “contribua para uma atitude 

questionadora e para a construção de saberes, na medida em que supere uma relação 

distanciada entre os estagiários, os professores universitários e os professores da 

Educação Básica” (AROEIRA, 2014, p. 117). É condição necessária para preparar o 

futuro professor para o exercício da atividade docente nesse processo de colaboração 

e aprendizagem. Com o decorrer do tempo, proporciona o desenvolvimento de suas 

competências, habilidades e diversas formas de continuar aprendendo. 

Zabalza (2014, p. 97) apresenta que o estágio integra-se no campo 

profissional como um momento e um recurso importante na formação de nossos 

estudantes. O estágio desenvolvido no curso de Licenciatura em Pedagogia do CEST 

está baseado numa concepção que concebe estágio como a experiência profissional 
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na qual se busca articular e construir saberes, a partir da prática docente, da 

participação na gestão de processos educativos e da atividade de pesquisa, em 

escolas da rede pública e particular de ensino, preferencialmente da educação infantil 

e dos anos iniciais do ensino fundamental. 

Espera-se, com este trabalho, contribuir com as discussões que 

evidenciam a importância de uma proposta de estágio focada na formação 

profissional, considerando as dimensões em que acontece o processo de estágio, 

bem como apontar possibilidades para a realização de um estágio colaborativo que 

contribuirá tanto para formação inicial dos acadêmicos quanto para os futuros 

docentes (CEST), pois é através da colaboração que se torna possível buscar 

alternativas para superar práticas tradicionais de ensino nas séries iniciais. No sentido 

de contribuição para futuras pesquisas, espera-se que os resultados apontem para 

novos caminhos, os quais nortearão para uma prática de estágio que considere a 

dimensão profissional dos futuros professores. 

Social/Institucional: tratando-se das contribuições da pesquisa para o nível 

social e institucional, segundo Zabalza (2014, p. 250), “o estágio oferece 

oportunidades muito mais plausíveis de abordagem posto que os estudantes saem da 

universidade e transferem seu contexto de aprendizagem para o mundo real”. Dessa 

forma, defende-se a ideia de que um estágio organizado, elaborado e direcionado em 

várias dimensões, humanas, social, cultural, pessoal poderá refletir na atuação do 

futuro professor e, consequentemente, fundamentar para sua identidade docente. 

Pensar no projeto de estágio atual se faz necessário, pois os reflexos de 

uma formação estão evidenciados na atuação do professor. Portanto, algumas 

mudanças são necessárias nos cursos de formação e devem refletir-se nos conteúdos 

e metodologias, cujo objetivo é romper com o tecnicismo que os tem caracterizado. 

Na universidade que a pesquisa se desenvolveu, observa-se o emprego de um 

estágio realizado por obrigação, a maioria das vezes visto de forma burocrática, 

deixando de lado a essência do estágio, que, segundo Zabalza (2014, p. 237), 

 

o estudante viverá o estágio de forma particular. Maneira que em parte, 
dependerá da própria organização do período de estágios e, em parte da 
vontade e disposição com que cada estudante enfrentará e se envolverá na 
experiência. 
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O estágio, nessa perspectiva, deve ser um momento de problematização 

da realidade escolar concreta. Nesse sentido, não pode ter caráter terminal, devendo 

sua realização ser efetiva ao longo do curso, integrando-se à realização de 

componentes curriculares que desenvolvam seus fundamentos teóricos e subsidiem 

a atuação desse futuro professor. 

As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia tornam propícia à 

formação de um profissional a capacidade de enfrentar problemas referentes à prática 

educativa, que seja capaz de investigar e produzir conhecimentos sobre as finalidades 

da educação num determinado contexto histórico. 

A prática do estágio para uma formação profissionalizante, de certa forma, 

rompe o isolamento tradicional da universidade com respeito à sociedade e ao mundo 

produtivo, dizia Zabalza (2014, p. 49). Com frequência, as universidades são 

acusadas de constituir ecossistemas autorreferenciados e pouco abertos às rápidas 

mudanças que se produziam em seu entorno. Dizia-se que essas instituições não 

estão proporcionando uma adequada resposta às novas demandas que a sociedade 

e o mundo produtivo propõem com respeito ao tipo de profissional requerido no novo 

contexto produtivo. 

Assim, podemos pensar numa prática de estágio com sentido de preparar, 

orientar e articular o futuro professor para uma sociedade que espera respostas na 

educação. O contexto educativo pode e deve ser um fator que tem grande influência 

nos diversos âmbitos sociais. 

No sentido cultural, o estágio é pensado pelos alunos como um momento 

de prática; as expectativas são variadas, desde o momento do contato com as 

crianças até os professores. É no estágio que o estudante tem o seu primeiro contato 

com seu futuro campo de atuação, que propicia a reflexão das teorias ministradas no 

curso de formação, possibilitando a construção da identidade profissional, assim 

também como conhecer e compreender o processo de ensino-aprendizagem e as 

problemáticas existentes no ambiente escolar. 

Pimenta e Gonçalves (1990) afirmam que “a finalidade do estágio é 

propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na qual atuará” (PIMENTA, 1990, p. 

45, grifo no original). O estágio não pode ser considerado apenas um componente 

integrador do curso de formação, pois possibilita análise e reflexão do trabalho 

docente e, a partir dessa análise, é possível pensar alternativas para transformação 

do trabalho docente nas escolas. 
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Ao pensar essas alternativas, o aluno estará fazendo uma contextualização 

da realidade escolar com a teoria; serão considerados espaço, sujeitos, cultura etc. 

daquele lugar.  

Pessoal: Após diversas leituras durante a prática enquanto professora na 

disciplina de estágio supervisionado, observamos as diretrizes e regulamentos 

existentes, e se fizeram necessárias reformulações, sobre as quais, no decorrer de 

seis anos, obtivemos resultados diferenciados. Portanto, é necessária uma avaliação 

do que foi reelaborado nas diretrizes de estágio, para que se confirme a tese de que 

o estágio da forma que está sendo realizado contribui para formação profissional, 

desempenho do futuro professor e construção da identidade docente. 

Como professora titular da disciplina de estágio e pesquisadora da 

temática, é necessário compreender, analisar e avaliar as diversas dimensões do 

estágio supervisionado. Espera-se, com a pesquisa, redimensionar o momento do 

estágio e que ele proporcione uma formação que permita completar as aprendizagens 

disciplinares, enriquecendo-as mediante a possibilidade de aplicá-las em contextos 

profissionais reais. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa: parte de um fundamento de 

que deve haver uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma 

interdependência viva entre sujeito e objeto. Ao tratarmos o estágio como um eixo 

importante para construção da identidade docente e formação profissional, fazemos 

uma relação do sujeito com o objeto e tudo que o influencia. O sujeito observador é 

parte integrante do objeto no processo de conhecimento. O objeto não é um dado 

inerte e neutro, está possuído de significados e relações. 

O futuro professor que passa por uma formação de estágio supervisionado 

poderá apresentar situações diferenciadas na sua prática de sala de aula, 

considerando a relação que tem com a teoria repassada na formação inicial e a 

imersão no cotidiano, que traz uma familiaridade com as coisas tangíveis que são 

necessárias para ir além das manifestações imediatas. Para pesquisa qualitativa, toda 

realidade deve ser compreendida no seu momento histórico. 

A pesquisa qualitativa proporciona ao pesquisador ser não somente um 

relator, mas oportuniza uma imersão no cotidiano que envolve seu objeto de estudo. 
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Com relação aos pesquisados, todos os sujeitos que, no caso do Projeto de Tese, 

serão os acadêmicos participantes do estágio e os professores atuantes em sala de 

aula, são reconhecidos como sujeitos que constroem conhecimentos e são capazes 

de organizar práticas adequadas para auxiliar na resolução de problemas que 

identificam. 

Os dados coletados na pesquisa qualitativa podem ser considerados 

produção de informações. De acordo com Chizzotti (2006, p. 84),  

 

Eles se dão em um contexto fluente de relações: são fenômenos que não 
restringem às percepções sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma 
complexidade de oposições, de revelações e de ocultamentos. É preciso 
ultrapassar sua aparência imediata para descobrir sua essência. 

 

O pesquisador é o sujeito que constrói o significado. Porém, tudo que se 

mostra tem um sentido e tudo que tem sentido tem um significado. O estágio se 

apresenta de uma forma nas diretrizes e PPC do curso de Pedagogia, mas para 

verificar se o mesmo é capaz de auxiliar o professor na construção da identidade e 

formação docente é necessário chegar à essência do estágio. 

A escolha desse tipo de pesquisa justifica-se pela necessidade de que o 

momento de estágio se configure como um momento de aprendizagem que irá refletir 

na atuação docente do futuro professor, contribuindo para o enfrentamento dos 

problemas que ocorrem no cotidiano escolar. Entretanto, para atingir os objetivos 

propostos, propõem-se os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento 

bibliográfico, observação participante, análise documental, entrevistas e 

questionários. 

As etapas da pesquisa que estão sendo realizadas caracterizam-se por:  

a) o levantamento bibliográfico em andamento tem como objetivo 

construir o embasamento teórico do tema a ser trabalhado. Esse 

momento tem como finalidade utilizar-se de “dados ou de categorias 

teóricos já trabalhados por outros pesquisadores e devidamente 

registrados. [...] O pesquisador trabalha a partir das contribuições 

dos autores, dos estudos analíticos constantes dos textos” 

(SEVERINO, 2007, p. 122); 

b) a análise documental está baseada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais (DCNs) para o Curso de Pedagogia, o Projeto Pedagógico 
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do Curso de Pedagogia da UEA/CEST e o regulamento de estágio 

do CEST. A análise desses documentos atende aos seguintes 

critérios: a) DCNs, documento que define princípios, condições de 

ensino e de aprendizagem, procedimentos a serem observados em 

seu planejamento e avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino 

e pelas instituições de educação superior do país; b) Projeto 

Pedagógico do Curso, que oferece elementos teóricos e práticos que 

a formação do professor das series iniciais; c) Regulamento de 

estágio do CEST, documento que norteia as atividades de estágio e 

que passou por reformulações recentes; 

c) a entrevista apresenta-se como instrumento básico na perspectiva 

de pesquisa que se deseja construir ao longo deste estudo. Ela 

ajudará a elucidar questões levantadas através da observação. 

Nesse sentido, Lüdke e André (2013) argumentam que a entrevista torna-

se particularmente útil ao permitir o aprofundamento de pontos levantados por outros 

instrumentos de coleta de informações. Utilizar-se-á a entrevista semiestruturada com 

os alunos egressos, entrevista grupal com os alunos do curso de Pedagogia, como 

forma de reconstruir acontecimentos da trajetória de formação vivenciados ao longo 

do curso, particularmente nas atividades de estágio. 

O objetivo das entrevistas é identificar o significado e as percepções dos 

acadêmicos atuais e egressos do e sobre o estágio na construção dos conhecimentos 

necessários ao exercício da docência. 

a) O questionário aplicado, de acordo com Severino (2016, p. 134), 

consistirá em questões, sistematicamente articuladas, que se 

destinam a levantar informações escritas por/dos sujeitos 

pesquisados, com vistas a conhecer a opinião destes sobre os 

assuntos em estudo. O objetivo do questionário será compreender 

as percepções dos acadêmicos egressos e atuais sobre o estágio e 

sua contribuição para uma dimensão de formação profissional. 

b) Observação: os estudos de Lüdke e André (2013) revelam que o uso 

desse procedimento ocupa lugar privilegiado nas novas abordagens 

de pesquisa educacional de natureza qualitativa. Assim, 

consideramos imprescindível a utilização de observação no 
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desenvolvimento desta pesquisa, pois ela possibilita um contato 

pessoal e estreito da pesquisadora com o fenômeno a ser estudado. 

A observação direta e sistemática da realidade favorece o 

acompanhamento das experiências cotidianas vivenciadas pelos sujeitos; isso ajuda 

o pesquisador a apreender comportamentos, atitudes, opiniões e sentimentos de 

grupo/sujeitos responsáveis pela construção da realidade a ser investigada.  

Para Chizzotti (2006, p. 98), o “objetivo da análise de conteúdo é 

compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo manifesto ou 

latente, as significações explícitas ou ocultas”. No caso desta pesquisa, entende-se 

que a análise do conteúdo, tendo como princípio a definição de categorias por 

temática, oportunizará o levantamento e a compreensão dos elementos significativos 

que compõem o corpus dos discursos e práticas que orientam as atividades de estágio 

que se propõe estudar. 

A análise dos dados é a fase de organização sistemática das questões 

teóricas e empíricas que deverão compor o conteúdo desta pesquisa. Aqui se faz 

necessária a realização de um trabalho que permita o estabelecimento de relações 

entre os dados a serem analisados e os contextos que o produziram. A seguir, 

descrevemos a forma e análise de dados proposta. 
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1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA PESQUISA 

 

1.1 O Estágio Supervisionado: espaço de reflexão da teoria e prática 

 

Neste capítulo, apresentamos reflexões que consideramos importantes 

para compreendermos o estágio supervisionado e sua relação com a teoria e prática 

no curso de Pedagogia. 

As discussões que referenciam a prática do estágio supervisionado estão 

pautadas especificamente na importância e necessidade de uma prática orientada 

pela teoria, considerando a legislação existente para o curso de Pedagogia e de todas 

as pesquisas na área do estágio supervisionado. 

Ao enveredarmos pelo campo do estágio, devemos pensar nos sujeitos que 

dele participam: estagiários, orientadores, professores, pedagogos e a escola campo. 

A exigência no campo da formação dos professores faz com que busquem uma 

concepção de estágio a partir da teoria e da prática, concepção essa que não é 

definitiva, tendo em vista que o estágio é um processo e, como todo processo, sofre 

transformações constantes a partir da realidade de cada escola. 

Desse modo, de acordo com Barreiro e Gebran (2006, p. 90), o objetivo 

central do projeto de estágio — que deverá articular os cursos de licenciatura com a 

educação básica da rede pública e privada, possibilitando um aperfeiçoamento da 

formação do professor, este profissional da educação, garantindo uma ação docente 

comprometida com o processo educativo — é que deverá ser um campo de aquisição 

de saberes profissionais que se dá pela interação entre as diversas áreas do 

conhecimento. Não é fácil definir o que o estágio deverá compreender, tendo em vista 

que a realidade das escolas influencia no desenvolvimento do estágio, desde o 

primeiro dia de observação até as regências. Como explica Melo (2008, p. 87), é 

necessário buscar, nos cursos de formação de professores, o aprofundamento teórico 

das questões pedagógicas, mas a partir de uma prática dialética que permita a 

compreensão da realidade escolar. 

No entanto, no estágio, como assegura Ghedin (2002, p. 133), “o que 

acontece por conta de uma percepção alienada não se percebe a sua dialética”. Na 

formação de professores, é importante considerar a relação indissociável da teoria e 

prática, que proporciona uma relação entre a formação do professor e a vivência na 

escola. Consideramos que a vivência auxilia o futuro professor a refletir sobre as 
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práticas de sala de aula e o conduz a perceber a educação como um todo, que envolve 

aluno, professor, escola e todas as ações que serão nelas desenvolvidas. 

Desse modo, o conceito que se tem da prática do estágio supervisionado 

poderá ser compreendido a partir da necessidade de ultrapassar as concepções e 

limitações existentes, uma vez que a prática deverá fazer parte de todo contexto da 

formação docente. Campos (2007, p. 64), afirma que “todo e qualquer momento em 

que se promova ação e reflexão sobre a prática profissional no interior do universo de 

formação precisa ser considerado na sua dimensão de prática como componente 

curricular”. 

É evidente a importância de compreendermos o estágio como um 

componente fundamental na formação inicial e não somente como uma atividade 

extracurricular que deve ser realizada para cumprir a carga horária. O estágio deve 

ser entendido como um momento que proporciona ao futuro professor um 

desenvolvimento da sua futura profissão. 

Existem diversos tipos de estágio. Cada profissão exige como requisito 

para formação profissional que o sujeito perpasse a prática inicial que acontece no 

estágio. Cada um seguirá o modelo de currículo de cada profissão e instituição 

formadora em questão, podendo estar localizada em espaços educacionais formais e 

não formais. Ryan, Toohey e Hughes (apud ZABALZA, 2014, p. 43) nos apresentam 

quatro tipos de estágio, mesmo dentro da formação pedagógica. 

 

O estágio orientado para formação prática dos aprendizes [...], estágio 
orientado para consecução de objetivos acadêmicos por meio de práticas [...] 
o estágio orientado ao desenvolvimento pessoal e à construção da identidade 
profissional [...] o estágio  orientado para integração de conhecimentos 
teóricos e práticos. 

 

A concepção de estágio que apresentamos encaminha-se na compreensão 

de que o estágio deverá ter uma relação fundamental entre teoria e prática, uma vez 

que ele irá nortear a formação profissional do professor. Como um campo de atuação 

do futuro professor, o estágio nos remete a compreender o processo de formação 

desse profissional, exigindo uma concepção de que o estágio está em constante 

transformação. É necessário que uma análise crítica do estágio seja considerada em 

todos os seus contextos, professores, orientadores, estagiários e escolas campo de 

estágio que estão diretamente envolvidos na construção dessa análise, possibilitando 

que o trabalho pedagógico nas escolas apresente uma criação inovadora dessas 
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práticas que se contextualizem no espaço e no tempo social e cultural de cada 

indivíduo. 

Nesse sentido, no estágio se constrói uma articulação entre teoria e prática 

que deverá oferecer ao estagiário um preparo (fundamentado nas diretrizes do 

estágio, legislação, livros etc.) para a realização de atividades que desenvolverá no 

âmbito profissional da educação. No entanto, o estágio poderá ser identificado como 

um instrumento de formação básica que completa a formação teórica recebida durante 

o curso de formação, pressupondo uma articulação complexa que acontece entre 

teoria e prática, discurso e prática, estágio que é idealizado e o que é realizado, 

possibilitando estabelecer ajustes entre as expectativas, atitudes e comportamentos 

que se exigem no mundo do trabalho e no contexto escolar. 

Assim, do ponto de vista do estágio supervisionado, pretende-se mostrar 

que a concepção de estágio está norteada pela relação da teoria com a prática. “A 

relação teoria e prática é igualmente importante dentro da academia e nas 

aprendizagens fora dela” (ZABALZA, 2014, p. 102), pois se complementam no sentido 

de transcender a aprendizagem na academia; o sujeito é um ser aberto inacabado. 

“Sem esse componente teórico, a aprendizagem experiencial perde uma parte 

essencial de sua riqueza” (ZABALZA, 2014, p. 102). Dessa forma, podemos 

compreender que o processo de estágio está articulado com as experiências e 

aprendizagem que os sujeitos incorporam em outros espaços, possibilitando a 

construção de um trabalho pedagógico que promova práticas educativas inovadoras 

e reflexivas. 

Procuramos perceber que a prática educativa inovadora e reflexiva 

possibilita o enriquecimento das experiências compartilhadas, promovendo uma 

consciência social e a capacidade de analisar e desenvolver propostas pedagógicas 

de melhoria para a escola. Schön (1998) referiu-se às contribuições cognitivas das 

experiências práticas iniciais, atribuindo-lhes a capacidade de reconhecer e analisar 

problemas. A análise desses problemas está imbricada no cotidiano das escolas. 

Desse modo, o estagiário tem a oportunidade de vivenciar todo esse processo e, 

enquanto processo educacional, é necessária a mediação do trabalho pedagógico da 

universidade e da escola para a construção coletiva das propostas pedagógicas. Na 

formação de professores, cabe a articulação entre as demandas da sociedade aos 

sentidos de escolarização e execução das práticas pedagógicas. Uma vez que nos 

situamos em um período de incertezas e vulnerabilidades, “formar professor no mundo 
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atual é defrontar-se com a instabilidade e provisoriedade do conhecimento (...) o 

problema da articulação entre o pensar e o agir, entre a teoria e a prática, configura-

se um dos grandes desafios da formação de professores” (FELDMANN, 2009, p. 74). 

O estágio, como apresentado aqui, é visto como um processo mediador e 

complexo da realidade escolar nos cursos de formação de professores. Temos como 

centralidade a articulação da teoria e prática, de forma tensionada, entre os elementos 

do estágio, nos quais se articulam e se compõem. Nesta articulação, percebemos 

diversas concepções dos componentes do estágio, dentre os quais estão a vivência 

escolar, a concepção de cultura, currículo, ensino, conhecimento, aprendizagem, 

prática pedagógica e de estágio, que buscam uma relação dos diversos sujeitos para 

alcançar os objetivos educacionais do contexto escolar. 

Ao identificarmos o estágio como um processo mediador, queremos 

ressaltar suas características atribuídas a partir de um contexto que tem propósitos 

formativos de aprendizagem, possuindo características próprias, legitimando a 

presença do estágio nos cursos de formação de professores como um critério 

fundamental para sua valorização. 

Daí a importância de que, ao se pretender construir uma concepção de 

estágio e toda sua especificidade, devemos considerar questões como as que Zabalza 

(2014, p. 165-166) nos apresenta: 

 

É importante ser considerado quanto à organização interna do estágio o fato 
que se trata de uma atividade realizada pelos estudantes fora do ambiente 
universitário. Saem do nicho protetor da academia e precisam se readaptar a 
um contexto novo com regras e expectativas muito diferentes das que 
caracterizam a vida universitária. 

 

Nessa perspectiva, destacamos que é no período da formação inicial no 

momento do estágio supervisionado que o futuro professor começa a refletir sobre 

qual o perfil do aluno que ele pretende formar. Sendo assim, é importante que a sua 

formação esteja orientada na realidade do contexto escolar. 

O estágio tem, historicamente, se referenciado às concepções de 

formação, preparação, desenvolvimento e reflexão, como nos recorda Gardiner (1989, 

p. 54): 

 

As experiências de formação devem impactar tanto no que ele denomina 
“aprendizagens públicas”, ou seja, aprendizagens pertinentes ao currículo 
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formal, quanto nas aprendizagens pessoais, ou seja, aquele tipo de melhorias 
que têm a ver com o próprio desenvolvimento pessoal dos formandos. 

 

Entendemos que as experiências no período de formação sejam capazes 

de evidenciar que não se trata de um plano individual, mas, sim, que necessita da 

participação dos outros, criando possibilidades de trabalho coletivo, promovendo a 

interdisciplinaridade. 

Assim, mesmo o estágio, como mencionado anteriormente, requer outro 

tipo de conhecimento e atitudes, que deverão ser compartilhadas durante o processo 

de estágio, considerando a maneira própria de organização dos períodos de estágios 

e da flexibilidade, disposição e interesse que cada estudante terá de se envolver e 

enfrentar durante a experiência proporcionada pelo estágio. Como afirmam Pimenta 

e Lima (2012, p. 163), “o estagiário poderá compreender a experiência de estágio na 

escola situada historicamente no tempo, no espaço e no mundo”. Por essa 

compreensão de espaço e tempo, o estagiário terá a oportunidade de vivenciar a 

tarefa de ser professor em diversos contextos sociais, culturais e econômicos. 

Segundo Pimenta e Lima (2012, p. 164),  

 

Nessa perspectiva, o estágio tem o sentido de complementação, trazendo 
elementos de compreensão da totalidade social que respinga na atividade 
docente e no cotidiano da sala de aula, nesse caso, além do desempenho na 
sala de aula, o futuro profissional da educação vivencia a construção de uma 
visão mais ampla de atuação na escola, na organização do ensino, na 
comunidade e na sociedade. 

 

Podemos dizer que o estagiário não sai do momento do estágio da mesma 

forma que iniciou, muitas mudanças ocorrem, significando que o estagiário desperta 

para uma ação docente colaborativa no espaço de aprendizagem. 

O estágio é marcado, no Brasil, por inúmeras questões, dentre as quais, o 

papel do professor de orientar e encaminhar os alunos, numa visão integradora e 

interdisciplinar, para que a atuação dos alunos no período da prática torne-se 

importante para as reflexões que serão feitas entre teoria e prática. Toda experiência 

produzida no decorrer do estágio supervisionado é algo previsto, uma vez que essa 

relação está presente na formação dos alunos. Para Freire (apud BARREIRO, 2006, 

p. 89), 

 

[...] na formação permanente de professores, o momento fundamental é o da 
reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje ou 
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de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico, 
necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se 
confunda com a prática. 

 

Nesse processo, o professor deverá ter consciência de sua prática e ação 

pedagógica, pois elas determinam as atividades desenvolvidas no interior da escola 

pelos estagiários. As interações proporcionadas no estágio supervisionado 

possibilitam que os sujeitos sejam conduzidos a descobertas na área pedagógica, que 

nem sempre são harmoniosas, mas proporcionam um fortalecimento das identidades 

do sujeito, contribuindo para se esvaírem preconceitos e estereótipos. Por meio do 

estágio, é possível estabelecer uma relação de alternância ou complementação dos 

estudantes, que passam por um período de descobertas, conflitos e reconhecimento 

da identidade docente. De acordo com Pacheco e Masetto (2007, p. 143), 

 

O estágio coloca-se em posição de destaque porque proporciona ao aprendiz 
um desenvolvimento de suas competências profissionais atuando em 
ambientes próprios de sua futura profissão. Ao mesmo tempo em que integra 
prática e teoria, o estágio colabora para que o aprendiz viva o ambiente, o 
cenário, os personagens, os grupos, os companheiros, o ambiente físico, os 
problemas e as questões do dia-a-dia de sua profissão. 

 

Os autores apontam a ideia de um estágio que destaca o desenvolvimento 

do estagiário a partir das suas vivências na escola e fora dela. Uma formação deverá 

se configurar com o desenvolvimento pessoal e social, uma vez que a educação surge 

como um evento aberto com menos padrões e mais orientado a considerar os 

aspectos sociais e pessoais dos sujeitos, como destaca Feldmann (2009, p. 78): 

 

Os professores em seu ambiente de trabalho, lidam com questões de 
natureza ética, afetiva, política, social, ideológica e cultural. Dessa forma, em 
colaboração mútua podem criar possibilidade de recriar os conhecimentos 
necessários a uma prática inclusiva, considerando as diversidades e 
multiculturalidade presentes no cotidiano escolar. 

 

Assim, pensar o estágio, dessa forma, na formação de professores, é 

respeitar os valores culturais, sociais, políticos, de gênero e classes sociais presentes 

nas relações escolares, institucionais e pedagógicas, que elucidam o processo de 

ensinar e aprender nas escolas. Feldmann nos apresenta aspectos importantes que 

combinam a relação do ambiente de trabalho com as questões éticas, afetivas e 

humanas, contextualizando uma ação do estagiário na escola construída na relação 

e pela ação, no sentido de reestruturar um processo de estágio coerente com a 
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realidade, alcançando o conhecimento, criando uma dinâmica própria de atuar em 

sala de aula. Essa estrutura cria uma organização pedagógica na formação do 

estagiário, que, organizado, propicia uma ação pedagógica, configurando-se como 

ensino-aprendizagem, sustentado na dinâmica do estágio supervisionado. Essas 

reflexões nos mostram uma preocupação em compreender e explicar o papel do 

professor na escola, considerando as teorias de ensino destacadas por Rivilla e Mata 

(2002), dentre elas, a cognitivista, artística, compreensiva e sóciocomunicativa. Essas 

teorias, apesar de apresentarem distinções importantes entre si, evidenciam 

elementos comuns, como o agir na sala de aula, evidenciando que o ato de ensinar é 

sempre uma criação, uma inovação. Zabalza (2014, p. 85) nos apresenta um gráfico 

com os conceitos das grandes dimensões da formação: 

 

Gráfico 1 – Dimensões de Formação 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

As dimensões apresentadas buscam evidenciar uma formação com base 

na construção da prática pedagógica que considera os espaços de cada sujeito fator 

de aprendizagem durante o processo de formação. 

É importante considerarmos compreender que o que o estágio proporciona 

para a formação dos professores se faz possível a partir dos estudos que focam o 

contexto do estágio nas escolas e as experiências relatadas. Ao destacarmos o que 

as escolas, por meio do estágio supervisionado, fazem, nos direcionamos a uma 

prática reflexiva diretamente vinculada à construção da prática docente. É importante 

destacar que, para Schön (1992), o processo de reflexão na ação pode ser 

desenvolvido numa série de “momentos” sutilmente combinados numa habilidosa 
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prática de ensino. O estágio na formação de professores faz parte desse momento, 

que deverá considerar o contexto estrutural, social, econômico e político na formação. 

Zabalza (2014 p. 116) afirma que uma das principais contribuições do estágio é a 

possibilidade de integrar-se em um cenário profissional real, conhecer e participar in 

situ da cultura e estilo de trabalho daqueles que exercem a profissão. 

A possibilidade de reflexão na prática do estágio supervisionado sustenta 

uma compreensão possível da realidade prática e sua aproximação com a teoria, 

reafirmando perspectivas e aprofundando conceitos. Esta articulação proporciona 

uma construção de metodologias que serão utilizadas pelo professor em sala de aula, 

direciona o professor a refletir sobre a prática e conduz o professor à sua autonomia. 

A prática pedagógica configura-se como um espaço que propicia a construção da 

atividade prática, possibilitando aos estagiários um direcionamento que permitirá 

refletir, em seu cotidiano pedagógico. 

 

O desenvolvimento profissional dos professores é objetivo das propostas 
educacionais que valorizam a sua formação não mais baseada na 
racionalidade técnica, que os considera meros executores de decisões 
alheias, mas em uma perspectiva que reconhece sua capacidade de decidir 
(PIMENTA; LIMA, 2004, p. 13). 

 

A partir dessa premissa do desenvolvimento profissional dos professores 

que proporciona um desenvolvimento da autonomia, Schön (1992) nos mostra que 

nos objetivos para uma boa formação é necessário que os professores tomem 

consciência da sua própria aprendizagem, compreendendo que as práticas e o 

convívio nas escolas serão condutores de um contexto educacional considerando o 

processo de compreensão de cada professor. É preciso ser consideradas as análises 

do processo de compreensão do estágio, durante o período no qual se evidencia a 

prática pedagógica. O autor nos descreve uma complexa relação entre os objetivos 

de uma formação e o que os professores devem compreender mediante o currículo e 

todo processo discursivo e prático da sua formação. Para Pimenta (1992, p. 36): 

 

Saberes da experiência: produzidos pelos professores ao longo de sua 
trajetória profissional e prática educativa. Tem como objetivo produzir 
reflexão, [...] Saberes pedagógicos: construídos das necessidades 
pedagógicas do contexto; desenvolve a interação professor-aluno. 

 

Mesmo emergente, com uma possibilidade metodológica firmada na teoria 

e prática, o professor do estágio levará em consideração o ambiente das escolas de 



27 

estágio, as aulas prévias desenvolvidas na teoria, especialmente quando se trata de 

futuros professores que estarão atuando na educação infantil e séries iniciais. 

Destacamos que o saber docente não é composto somente pela prática, é necessário 

que a teoria esteja articulada. Na compreensão de Melo (2008, p. 86), ainda 

convivemos com uma estrutura curricular que dificulta o desenvolvimento de um 

processo formativo alicerçado numa sólida formação teórico-prática. A teoria da 

educação tem importância fundamental na formação dos professores, tendo em vista 

propiciar aos sujeitos uma visão contextualizada do seu cotidiano. As práticas no 

estágio supervisionado refletem-se na atuação do futuro docente, que uma profissão 

é sempre uma forma prática, complexa e habilitada, onde os participantes podem 

seguir o conhecimento criado, testado, elaborado nas universidades, academia e 

escolas. Gaia (2005, p. 62) afirma que: embora a base de conhecimento de uma 

profissão seja amadurecida pelos pesquisadores dentro da academia, ela não se torna 

um conhecimento profissional, a não ser que seja legalizada em seu devido “campo 

de ação”, ou seja, na prática. Essa compreensão destaca que a educação formalizada 

nas universidades (conhecimento teórico) deverá ser validada na articulação do 

convívio na escola, sendo uma realização válida pelos professores. 

Essas características formam uma perspectiva que fundamenta uma 

formação baseada na práxis educativa. A dialética existente entre teoria e prática no 

estágio supervisionado poderá ser evidenciada com a reflexão da prática pedagógica. 

Destacamos os fatores que compreendem esse discurso: primeiro, a teoria é 

necessária para aprofundarmos nossas ideias sobre os fatos, na transformação da 

consciência sobre a realidade; segundo, a prática necessita de uma atuação na 

realidade, considerando a dimensão teórica. Melo (2008, p. 96) compreende que é 

preciso, ainda, questionar em que bases epistemológicas se fundamentam as atuais 

propostas de formação de professores. 

Nessa compreensão de Melo (2008), as propostas de formação de 

professores têm um efeito que se trata de questões políticas influenciadoras das 

alterações do currículo, mudando a concepção do que seria a formação de 

professores. Para Dewey (1959), o pensamento, ou a reflexão, é o discernimento da 

relação entre aquilo que desejamos e tentamos fazer (tentativa-aspecto ativo da 

experiência) e o que ocorre com consequência (sofrimento-aspecto passivo da 

experiência). Logo, sem esse elemento intelectual, não é possível nenhuma 

experiência significativa. 
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1.2 Contribuições do Estágio Supervisionado para o aluno do curso de 

Pedagogia 

 

O estágio, no seu momento de prática, proporciona o reconhecimento de 

uma profissão no sentido de refletir sobre as ações do ser professor, a identidade 

profissional dos professores, a imagem que esse futuro professor tem de si próprio e 

dos outros, os valores e sentidos que acrescentam no seu trabalho e a si próprios 

como professores; depende de vários fatores, de como se relacionam na sala de aula, 

com os colegas professores, o relacionamento com a disciplina que ensinam etc. 

Castro (2005) indica que, na perspectiva dos acadêmicos, existem dificuldades para 

se articular a teoria e a prática durante o processo de estágio supervisionado e que 

as disciplinas que melhor contribuíram nesse sentido foram as Metodologias. 

É fato que o estágio possui diversas contribuições, dentre elas: contribui na 

vida acadêmica do aluno; é um reflexo do professor na sala de aula, onde o estagiário 

poderá tomar como exemplo de como mantém suas relações com os seus alunos e 

como encaminha o processo de aprendizagem; auxilia o estagiário na busca de sua 

autonomia e o impulsiona a aprender; proporciona ao estagiário uma reflexão que o 

leva a ressignificar a prática do professor no seu cotidiano pedagógico; proporciona a 

interdisciplinaridade com um desenvolvimento profissional que vai além do 

convencional, relacionando às necessidades individuais, profissionais e 

organizacionais que o docente deve possuir para o êxito do seu trabalho pedagógico. 

Porém, o estágio sozinho não pode ser responsável por realizar todas as articulações 

e interlocuções de um curso de formação de professores. Poderá contribuir para o 

processo, assim como as demais disciplinas. 

Dessa forma, a realização do estágio supervisionado possibilita a 

oportunidade de avaliar, analisar e refletir sobre o processo de ensino aprendizagem. 

O estágio se caracteriza como uma atividade de descoberta para profissão; é um 

processo necessário para a formação do professor. O planejamento e a execução do 

estágio supervisionado constituem atividades que possibilitam o envolvimento e 

participação de estagiários, supervisores, professor do estágio etc., sendo uma 

oportunidade de complementação de conhecimentos. Zabalza (2014, p. 184) nos que 

diz o que se prioriza é o processo por meio do qual os estudantes enfrentam as 

diversas situações proporcionadas pelo período de práticas.  
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Ao adentrar a escola, o estagiário percebe uma realidade diferente do que 

se aprendeu na teoria, criando uma lacuna entre teoria e prática. No cerne dessa 

afirmação popular, está a constatação, no caso da formação de professores, de que 

o curso nem fundamenta teoricamente a atuação do futuro profissional nem toma a 

prática como referência para a fundamentação teórica, ou seja, carece de teoria e 

prática (PIMENTA, 2004, p. 33). 

Essas afirmações nos fazem perceber que o estágio é um processo de 

construção do conhecimento entre o período acadêmico do estudante na universidade 

e a experiência real em sala de aula, possibilitando um ambiente de reflexão e ação 

para o formando sobre sua área de atuação. Os desafios do estágio são situações 

onde os estagiários se deparam com determinadas realidades para as quais os 

mesmos não estavam preparados. Esses fatos podem impactar negativamente na 

realização das atividades, prejudicando o desenvolvimento das ações propostas pelas 

instituições de ensino e o desempenho do futuro professor. Considerando o contexto 

social e histórico onde acontece a educação escolar, podemos dizer que não são 

poucos os desafios encontrados no estágio supervisionado. Como afirma Lima (2008, 

p. 198), 

 

Os grandes desafios e contradições que envolvem a operacionalização do 
Estágio/Prática de Ensino na Universidade nem sempre são estudados e 
compreendidos por formadores e formandos. O trabalho de planejamento, 
negociação com as escolas recebedoras, desenvolvimento e avaliação de 
atividades, concentrados no período letivo de um semestre, muitas vezes 
dificulta a visão do todo. Dessa forma, pode ficar despercebida uma questão 
fundamental, que está na base de muitos dos nossos descontentamentos e 
conflitos no decorrer do Estágio que é o movimento de aproximação de duas 
instituições de ensino, cada uma trazendo valores, objetivos imediatos, 
cultura e relações de poder diferentes, com o objetivo de realizarem um 
trabalho comum: a formação de professores. No meio destes dois campos de 
força está o estagiário, preocupado em cumprir os requisitos acadêmicos 
propostos pelo professor – orientador da disciplina e transitar de maneira 
satisfatória pela escola na busca de aprendizagens sobre a profissão. 

 

Diante desse fato, o estágio nos cursos de formação de professores deve 

apresentar-se como uma possibilidade aos acadêmicos, levando-os a perceber, 

através das atitudes de outros profissionais, que as práticas e suas ações têm grande 

poder dentro das instituições e que esta experiência torna mais sólida sua carreira. 

No entanto, é necessário às instituições de ensino fundamentar o curso nesta relação 

teoria e prática, estando dispostos a romper a dicotomia presente no discurso de 

tantos alunos universitários. 
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Ribeiro (2012) argumenta que o estagiário tem encontrado dificuldade para 

relacionar as disciplinas do curso devido aos problemas cotidianos que passa a 

conhecer, pois este futuro professor se defrontará com vários mecanismos sociais, 

com as formas de rotulação que excluem aqueles que não se enquadram em sua 

classificação, baseada em critérios próprios e desvinculada da realidade na qual se 

insere. 

Sendo assim, pensar a formação docente é fazer uma reflexão a partir das 

experiências e da prática pedagógica, às quais os saberes se misturam, se 

confrontam e se constroem e reconstroem. Quando o estudante tem uma base teórica 

da realidade, a relação entre universidade e escola torna-se facilitadora, as 

aprendizagens teóricas ganham sentido quando se passa a conhecer o real. Ao 

mesmo tempo, a teoria é que permite questionar e analisar de uma forma crítica a 

realidade vivenciada; a reflexão sobre a prática permite um conhecimento mútuo aos 

quais os pontos de ancoragem entre teoria e prática podem se consolidar.  

O estágio é precisamente o contato com a sala de aula e com as várias 

áreas pedagógicas; necessita de um olhar minucioso, para ler e interpretar cada 

elemento que interfere nesse objeto. O estágio é apenas o início para tal processo. 

Contudo, é nessa etapa que podem ser desencadeadas práticas e reflexões para a 

construção de novas alternativas que levem a educação a avançar. Como apontam 

Barreiro e Gebram (2006, p. 89), 

 

Educadores precisam de formação teórica e da concretização da teoria na 
prática, adquiridas em situações didáticas que permitam que os 
conhecimentos aprendidos, de diferentes naturezas e experiências, possam 
ser apreendidos, possam ser experimentados em tempos e espaços distintos, 
de maneira crítica e reflexiva. 

 

Ao propiciar uma experiência que oportuniza uma reflexão coletiva, o 

estágio estará auxiliando o futuro professor a compartilhar situações-problema e 

dilemas, contribuindo para busca de alternativas entre seus pares. A reflexão no 

estágio supervisionado apresenta uma compreensão de um elemento importante no 

curso de Pedagogia, uma vez que é possível participar ativamente de todo contexto 

de uma sala de aula. Na atualidade, algumas críticas ainda são feitas com relação ao 

estágio supervisionado e à relação teoria e prática nos cursos de licenciatura. “Os 

currículos de formação têm se constituído em um aglomerado de disciplinas isoladas 
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entre si, sem qualquer explicitação de seus nexos com a realidade que lhes deu 

origem” (PIMENTA; LIMA, 2012, p. 33).  

Observamos que, durante a formação inicial dos discentes, na maioria das 

vezes é exigida uma atuação que tenha um aprofundamento teórico amplo na 

disciplina que está inserida e pouca exigência na atuação pedagógica nas escolas de 

estágio supervisionado. É importante entendermos o estágio como um componente 

do currículo e não somente como uma atividade extracurricular que deve 

complementar uma carga horária. Compreende-se que existem vários tipos de 

currículos, pois suas características direcionam-se para a formação de pessoas. 

Masetto (2014) nos mostra o currículo como prática social pedagógica, que se 

manifesta como um ordenamento sistêmico no tempo e no espaço, de ações coletivas 

e individuais de aprendizagens relacionadas a experiências e vivências significativas 

da vida humana. 

Assim, o estágio deverá promover momentos de reflexão crítica a partir do 

que se planejou, articulando com o contexto da sala de aula; deverá o estagiário 

relacionar as demais disciplinas com o estágio supervisionado, havendo uma 

dependência entre elas. 

De acordo com Valério (2014), nas universidades, os cursos de licenciatura 

dispõem em seu currículo do Estágio Curricular Supervisionado, indispensável na 

formação docente, pois possibilita a relação entre teoria e prática. É uma atividade 

que proporciona uma experiência prévia, configurando-se como uma das etapas mais 

importantes no processo de formação, pois o licenciando conhecedor da teoria tem 

no estágio supervisionado uma oportunidade de sistematizar os conhecimentos 

obtidos através das disciplinas dentro do seu futuro campo de atuação profissional. 

Na compreensão do que é o estágio, entendemos que a escolha da escola 

de estágio é objetiva e subjetiva, considerando a necessidade de uma relação entre o 

contexto histórico e teórico do lugar. Essa aproximação facilita o desenvolvimento do 

professor nas suas atividades. 

Pimenta e Gonçalves (1990) consideram que a finalidade do estágio é 

propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na qual atuará. Assim, o estágio se 

afasta da compreensão até então corrente de que seria parte prática do curso. As 

autoras defendem uma nova postura uma definição do estágio, que deve caminhar 

para a reflexão a partir da realidade. Barreiro (2006, p. 94) relata que: 
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Perceber o que há de extraordinário naquilo que parece ordinário poderá 
favorecer a construção de novas ações, de novas práticas, e isso implica 
necessariamente atenção e observação mais acuradas a respeito do que 
ocorre ao nosso redor, que normalmente passa despercebido. 

 

Na realização dos estágios, caberá aos professores orientadores 

questionar seu aluno sobre as práticas vivenciadas no ambiente escolar, ou seja, “é 

preciso que os professores-orientadores de estágios procedam no coletivo, junto a 

seus pares e alunos, a essa apropriação da realidade, para analisá-la e questioná-la 

criticamente, à luz de teorias” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 45). 

O trabalho coletivo do orientador do estágio oportuniza uma troca de 

conhecimentos, saberes e dilemas vivenciados pelos professores no momento do 

estágio, ficando, assim, prática e construtiva a relação na disciplina de estágio entre 

a teoria e a prática. O estágio é visto como parte da cultura acadêmica e é um desafio, 

cabendo aos envolvidos no processo dialogar sobre a identidade docente e o 

entendimento das práticas de ensinar e aprender. Dessa forma, se estabelece a 

prática reflexiva dialogada com a teoria e estas se completam por meio da pesquisa e 

do seu desdobramento. Ghedin (2007, p. 141) aponta que 

 

a reflexão sobre a prática institui-se a partir de uma necessidade de tornar a 
prática cotidiana que se dá na escola mais reflexiva e compreendida em seu 
contexto e se constitui uma forma definidora da identidade do professor e de 
seu desenvolvimento profissional. 

 

A reflexão da prática é um instrumento que dá suporte às mudanças 

ocorridas junto com a reconfiguração do planejamento, contribuindo para que o 

professor construa saberes pedagógicos historicamente situados no que produzem 

nos espaços de formação profissional. 

Nesse contexto, percebemos no estágio a possibilidade de um eixo 

articulador no currículo do curso de pedagogia, pois proporciona a integração entre 

teoria e prática. Essa integração será possível quando os cursos de formação de 

professores articularem a realidade escolar e o que se define como social. 

Assim, Fazenda (1998) afirma que os cursos de licenciatura, especialmente 

os de Pedagogia, devem trabalhar para ir além dos métodos e das técnicas e formar 

o educador/docente entendido como um profissional com sólida formação 

epistemológica, capaz de articular teoria e prática, dispondo das habilidades de um 

investigador para equacionar a prática pedagógica. É necessário salientar a 
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importância do papel crítico do professor, da reflexão sobre a ação docente, pois a 

atuação desse professor conduz ao desvelamento da realidade e ao entendimento do 

contexto pedagógico por parte daqueles que se propõem a ensinar. De acordo com 

Costa (2006, p. 227), a ação reflexiva coletiva pode se construir como um instrumento 

concreto na construção de um projeto pedagógico que oriente de forma crítica a 

prática dos educadores. 

A autonomia deverá ser trabalhada para que esse professor avance o 

processo de ensino aprendizagem de seus alunos. Para Freire (2001, 2007), o 

educando deve não apenas ensinar os conteúdos, mas ensinar a pensar certo, o que 

deve ocorrer não por meio de transferência de conhecimentos, mas criando 

possibilidades para sua construção. A relação da teoria e prática no estágio 

supervisionado é um caminho para a construção de uma relação da práxis e sua 

aplicação na aprendizagem. Souza (2012, p. 52) considera a práxis pedagógica uma 

realização de um currículo por meio das relações e ações que se dão entre os sujeitos 

em suas práticas. Nesse sentido, conforme Contreras (2002), a autonomia significa 

independência intelectual que se respalda na ideia de emancipação pessoal, de 

superação do controle abusivo das ideologias que têm exercido um controle 

burocrático e hierárquico sobre o trabalho do professor. 

As experiências contextualizadas no momento do estágio permitem ao 

acadêmico a reflexão da profissão, a construção de uma identidade docente inicial, 

assim como proporcionará a troca de experiências com professores atuantes nas 

escolas. 

 
O ensino aproxima-se bastante, assim daqueles ofícios e daquelas profissões 
cujo espaço cotidiano de trabalho é marcado por uma grande autonomia e 
em que as atividades são desenvolvidas de acordo com as representações, 
muitas vezes renovadas, móveis, imprevisíveis na sua concretização e onde, 
por fim, a personalidade do trabalhador torna-se parte integrante do processo 
de trabalho (TARDIF; LESSARD, 2007, p. 45). 

 

Durante o estágio, é fato que o futuro professor identifica que será 

importante o desenvolvimento de sua autonomia, em especial, na sala de aula. No 

estágio, é vivenciada a prática cotidiana; é nesse momento que se tem clareza das 

atividades a serem desenvolvidas, das dificuldades que serão enfrentadas no 

cotidiano. Sendo assim, quando se tem uma discussão da teoria e tem a oportunidade 

de contextualizar na prática, torna-se facilitador essa construção da autonomia do 

professor. 
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Os estagiários terão a oportunidade de vivenciar a sala de aula de forma 

particular, que dependerá da própria organização do período de estágios e da vontade 

com que cada um irá se envolver e enfrentar a realidade. Gardiner (apud ZABALZA, 

2014, p. 237) recorda essa múltipla estrutura formativa do estágio, afirmando que as 

experiências de formação devem impactar no que ele denomina “aprendizagens 

públicas”, ou seja, aquele tipo de melhorias que têm a ver com o próprio 

desenvolvimento pessoal dos formandos. 

Mais do que as vivências, é necessário que o estagiário tenha percepção 

das contribuições que o estágio supervisionado irá proporcionar para construção da 

sua identidade docente e atuação a profissão. A experiência no cotidiano escolar 

contribui para a construção da identidade profissional do estagiário, fazendo com que, 

futuramente, ele assuma determinadas posturas e consolide suas opções de 

intenções. Por meio de critérios objetivos e subjetivos, nesse momento de sua 

trajetória acadêmica, os futuros professores e pedagogos estão fazendo escolhas. 

Portanto, “o estágio é o lócus onde a identidade profissional é gerada, construída e 

referida...” (BURIOLLA apud PIMENTA; LIMA, 2004, p. 62). 

Em nosso entendimento, é importante fazer da escola um espaço de 

trabalho, de formação e construção mútua do conhecimento, o que implica gestão 

democrática com a participação de todos os profissionais da educação, sociedade, 

práticas curriculares participativas, propiciando a constituição de redes de formação 

contínua. 

A presença do estágio nos cursos de formação tem o papel de elemento 

mediador entre a formação inicial do professor e sua prática. Pimenta (2004, p. 100) 

destaca, ainda, que o estágio pode não ser a completa preparação para o magistério, 

mas é possível, nesse espaço, professores, alunos, comunidade escolar e 

universidade trabalharem questões básicas de alicerce. 

 

1.3 Formação profissional e o aluno de Pedagogia 

 

De acordo com Garcia (1999, p. 77), todas as instituições formadoras de 

professores cumprem três funções: formação e consequente preparação dos futuros 

professores para o exercício da profissão; controle da certificação e atuação docente; 

e a dupla função de ser agente de mudança do sistema educativo e instituição social 

de reprodução da cultura dominante. Para um desenvolvimento profissional do futuro 
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professor, é necessário que as universidades estabeleçam parcerias com as escolas, 

considerando que os alunos construirão competências voltadas ao seu contexto de 

trabalho, aproximando a escola e universidade; movimento que não é simples, porém, 

se articulado de forma organizada, poderá proporcionar ao futuro docente uma prática 

profissional atuante. 

É necessário que as discussões de reestruturação avancem, considerando 

que ultrapassem as vigentes modificações que não alteram a lógica da prática e não 

rompem as concepções vigentes da dicotomia entre teoria e prática. Como afirma 

Cunha (2010, p. 137), “[...] a prática, nessa lógica de currículo, não é referência para 

a teoria, ao contrário, como a lógica positivista determina, a teoria é a referência para 

a prática que deve, fundamentalmente, reproduzi-la em situações concretas”. 

A formação profissional a que nos referimos, de acordo com Silva (2005, p. 

14), compreende que introduzir o aluno no contexto do exercício profissional 

proporciona-lhe domínio de sua prática e de seu papel social, com base na reflexão 

contextualizada na ação sobre a ação e sobre o próprio conhecimento na ação. 

Em sua maioria, os cursos de licenciatura não têm proporcionado aos seus 

acadêmicos experiências significativas da realidade escolar, principalmente quando 

se trata do estágio supervisionado, o qual poderá oportunizar um desenvolvimento de 

competências docentes para esses alunos. O que se percebe é a falta de diálogo 

entre os diversos componentes curriculares, específicos, de cunho pedagógico e as 

escolas campo, demandando, assim, uma não preparação do futuro professor que irá 

atuar nas escolas com todos os desafios e incertezas da sala de aula. 

O Estágio na formação inicial significa o encontro das aprendizagens, 

oportunidades e possibilidades de conhecimento das teorias na prática. Outro fator 

importante do estágio supervisionado se caracteriza pela possibilidade de o futuro 

professor construir e reconstruir aprendizagens docentes buscando referência e apoio 

nos profissionais com experiência na escola. 

A formação inicial desempenha um importante papel que oportuniza ao 

futuro professor uma base sobre as atividades que ele irá desenvolver a partir dos 

conhecimentos em educação. Garcia (1999, p. 29) considera importante se construir 

um currículo que objetiva a formação docente e propõe que: 

 

[...] aprender a ensinar seja realizado através de um processo em que o 
conhecimento prático e o conhecimento teórico possam integrar-se num 
currículo orientado para a ação (...) a prática é concebida como espaço 



36 

curricular especialmente delineado para aprender a construir o pensamento 
prático do professor em todas as suas dimensões (...) Mas a prática, para que 
seja fonte de conhecimento, para que se constitua em epistemologia, tem de 
acrescentar análise e reflexão na e sobre a própria ação [...] 

 

É necessária uma revisão do currículo e das práticas do estágio para que 

se organize o processo formativo docente, tendo em vista a desvalorização da 

formação docente. Devemos considerar que a formação inicial é o primeiro momento 

formal de aprendizagem da profissão. Assim, não é um processo neutro, mas 

interligado por diversos componentes que instituem a aprendizagem, revelando um 

espaço de construção de conhecimento e saberes. 

Para que essas mudanças aconteçam, é necessário que a formação 

docente seja repensada a partir do currículo para serem implementadas no contexto 

do estágio supervisionado. O estágio é uma prática que estimula a reflexão da 

realidade a partir das experiências em sala de aula. A perspectiva de atuar no campo 

profissional oportuniza o exercício da profissão, passando, assim, o estagiário a 

compreender a dinâmica educacional e organizacional de uma escola.  

Dessa forma, Zabalza (2014, p. 181) indaga: “[...] aprender técnicas de 

atuação, aprender a refletir sobre os processos?”. Não se trata de duas propostas 

excludentes, pois nenhum dos dois seria capaz de potencializar um estágio de 

qualidade. Embora o estágio seja, na maioria das vezes, o primeiro contato com a 

escola, poderá ser um momento adequado de descoberta e conhecimento provocado 

pelas reflexões no processo de aprendizagem. 

O currículo, por sua vez, considera as particularidades de cada curso de 

formação inicial, uma vez que o processo envolve o pensamento, o julgamento e a 

reflexão. Zabalza (2014, p. 75) diz que, “para as instituições de Educação Superior, a 

formação é o verso e o reverso de sua identidade. Oferecem formação aos estudantes 

e ao mesmo tempo precisam de formação”. Para isso, os cursos de formação de 

professores passam constantemente por reformulações, as quais evidenciam a 

formação do profissional como sujeito que aprende ao longo da vida. Zabalza (2014), 

em suas reflexões, considera que os centros de formação centram as contribuições 

na oferta de diferentes vias enriquecidas das quais os estudantes possam se servir 

em sua formação. 

A estrutura curricular nos cursos de Pedagogia passa por reformulações, 

as quais são resultados das indagações, reflexões, realidades de cada curso e lugar, 
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considerando as especificidades existentes entre acadêmicos e professores. Todas 

as reformulações destacam que “na estrutura curricular há o conjunto de disciplinas 

teóricas que objetivam oferecer uma fundamentação básica e específica, situado 

quase sempre, nos últimos períodos há o estágio com a função de aplicar os 

conhecimentos adquiridos à futura vida profissional” (SILVA, 2005, p. 13). Realidade 

essa que encontramos nos cursos de formação de professores. A adequação da 

estrutura curricular à realidade dos cursos, em sua maioria, é feita por etapas. No 

CEST, o curso de Pedagogia está passando por uma reformulação, a qual considera 

importante as especificidades do lugar considerando o perfil dos egressos. 

Para Mizukami (2000), aprender a ensinar é desenvolvimental e requer 

tempo e recursos para que os professores modifiquem suas práticas. O estágio 

supervisionado é considerado o primeiro espaço inicial formal de aprendizagem, 

contribuindo com clareza para a profissão através de toda teoria e fundamentos 

educacionais. Zabalza (2014, p. 179) enfatiza que 

 

O importante não é ter um programa ostentoso ou uma oferta de 
possibilidades ampla e diversificada, afinal o que importa é que os estudantes 
aprendam durante o processo. É isto que vai legitimar a presença do estágio 
em nossos cursos e o constituirá o critério-chave para sua valorização como 
boa prática formativa. 

 

A formação de professores pode ser compreendida como um espaço de 

possibilidades que corresponde a todo percurso profissional vivido pelo professor. 

Assim, para que isso aconteça, é necessário que os desafios da docência sejam 

entendidos como situações de aprendizagem a serem superados a partir da busca 

por respostas que forneçam bases necessárias para o desenvolvimento profissional 

de cada professor. 

Embora os cursos de licenciatura enfatizem a importância da teoria e 

prática como um eixo articulador da aprendizagem, em sua maioria, resumem-se a 

um momento burocrático e que não desperta o interesse dos alunos durante a sua 

execução. Ao falarmos de prática do estágio, Zabalza (2014, p. 165) concebe como 

importante considerarmos na organização interna do estágio o fato de que se trata de 

uma atividade realizada pelos estudantes fora do ambiente universitário. 

Os alunos saem da zona de conforto e devem passar por uma adaptação 

nos novos contextos com situações diferenciadas. Essas novidades são 

caracterizadas com ansiedades, incertezas e desafios que devem ser articulados com 
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a prática docente. 

De acordo com Melo (apud ALMEIDA, 2016, p. 86), a educação inicial de 

professores deve se tornar uma experiência isomorfa à experiência de aprendizagem 

que ele deve propiciar a seus futuros educandos. Dessa forma, compreendemos que 

as atividades nos cursos de formação de professores devem ser contextualizadas, e 

não fragmentadas, para que o futuro professor compreenda a importância das 

conexões dos componentes curriculares. 

Ghedin, Oliveira e Almeida (2015, p. 86) afirmam que, 

 

Quando este ambiente de aprendizagem é criado, o futuro professor se sente 
mais confiante de exercer a profissão, pois adquire autonomia pela 
compreensão (técnica, pedagógica, epistemológica, política, estética e ética) 
que passa a ter no convívio com os atores do cotidiano escolar, percebendo 
a relação no que se discute no ambiente da academia, com a realidade 
investigada na sala de aula. 

 

Nessa ótica, o estágio no curso de Pedagogia tem um papel articulador, 

aproximando teoria e prática, necessitando ser vivenciado de maneira que 

problematize a realidade, analisando as questões educacionais, conduzindo para o 

desenvolvimento da prática. Dessa forma, o estágio poderá ser compreendido como 

um dos elementos articuladores do currículo do curso. 
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2 OPÇÕES TEÓRICAS E METODOLÓGICAS DA PESQUISA 

 

O processo de pesquisa resulta de fina e apurada percepção do mundo, 
sistematizado por meio de uma atitude metódica que efetua, no texto 
produzido, uma comunicação do olhar posto com atenção sobre determinado 
objeto investigado (FRANCO; GHEDIN, 2011, p. 71). 

 

O presente capítulo apresenta a sistematização metodológica que 

apresenta o caminho percorrido e as opções teóricas e metodológicas, identificando 

suas intencionalidades voltadas ao estágio supervisionado. 

O estudo apresenta-se com natureza qualitativa, com a intenção de 

enfatizar de forma contextualizada e interpretativa. O método utilizado foi de pesquisa 

bibliográfica e de campo. Justificando-se pela relevância que se deve ter em termos 

de aprendizagem que pode constituir o período do e para formação do pedagogo no 

estágio supervisionado. 

O objetivo desta pesquisa foi analisar uma proposta de estágio como 

componente curricular e quais suas contribuições, avaliar e discutir uma proposta de 

estágio supervisionado com uma dimensão profissionalizante. Para atingirmos esse 

objetivo, realizamos um estudo na Universidade do Estado do Amazonas, no Centro 

de Estudos Superiores de Tefé, localizada na região Norte, que oferece oito cursos de 

licenciatura. O curso avaliado e discutido trata-se do curso de Licenciatura em 

Pedagogia. 

Para compor nossa amostra, selecionamos dois professores de estágio do 

curso de Pedagogia e 30 alunos em formação do curso de Pedagogia que estão entre 

o 7º e 9º períodos e oito egressos. A análise de documentos realizada inclui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, o Projeto Pedagógico 

do Curso de Pedagogia I e II, Regulamento de Estágio, ementas das disciplinas que 

compõem esses períodos. 

Os dados foram coletados entre agosto de 2017 e fevereiro de 2019, no 

Centro de Estudos Superiores de Tefé, considerado um centro de formação em nível 

superior do Médio Solimões no estado do Amazonas, local no qual desenvolvo minhas 

atividades docentes. 

Escolhemos o curso de Pedagogia por se tratar de uma experiência 

vivenciada no desenvolvimento do estágio supervisionado. Este componente 

curricular é baseado numa concepção de experiência profissional articulada e constrói 
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saberes a partir da prática docente, da participação na gestão dos processos 

educativos e das atividades de pesquisa em escolas da rede pública e particular de 

ensino. 

Para verificarmos as contribuições das diversas disciplinas ministradas no 

curso no desenvolvimento do estágio, foi necessário analisar as ementas que 

compõem os períodos do curso, análise essa que se deu a partir da coleta dos planos 

de aulas de cada professor. 

Quanto à forma de acesso a esta instituição, nosso primeiro contato foi com 

o diretor da unidade, feito por telefone, no qual solicitamos a autorização para 

realização do estudo. Detalhamos os objetivos da pesquisa, procedimentos de coleta 

de dados, tendo esclarecido que a adesão da pesquisa implicava o acesso à proposta 

pedagógica do curso de Pedagogia da unidade e autorização para entrevista com 

professores e aplicação de questionários com os alunos. Na visita à instituição, 

apresentamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que seria 

disponibilizado aos professores e alunos que concordassem em participar do estudo. 

A autorização foi concedida e, em seguida, iniciou-se a coleta de dados. 

Na primeira coleta de dados, aplicamos o questionário com 07 alunos 

egressos e 05 alunos do 7º período do curso de Pedagogia. Nessa oportunidade, nos 

foi disponibilizada a versão atualizada do Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura 

em Pedagogia. Esta versão está sendo atualizada e esperamos ter o contato com a 

versão final até a finalização da pesquisa. 

O contato com os alunos egressos foi oportunizado a partir de uma 

programação que a coordenação da época estava realizando, tendo em vista a 

reformulação do PPC do curso. Com os alunos da Graduação, o contato está sendo 

proporcionado por atuar nas turmas como docente. 

Na segunda aplicação dos questionários, tivemos a participação 05 

acadêmicos do 8º período. Na ocasião, explicamos os objetivos da pesquisa e a 

importância da participação dos mesmos na coleta de dados. 

A meta inicial era entrevistar 50. No entanto, devido à desistência de 

alunos, não foi possível essa quantidade. Ao chegarmos com o grupo de alunos, 

fizemos uma breve apresentação a todos do Projeto de Tese, ocasião em que 

fornecemos dados sobre a pesquisadora e informamos o propósito do estudo. Em 

seguida, fizemos o convite aos alunos, esclarecendo que seus nomes seriam 

mantidos em sigilo, preservados de qualquer forma de identificação. 
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O contato com os acadêmicos foi durante as aulas de estágio das duas 

turmas. Antes da aplicação do questionário, era realizada uma discussão com textos 

relacionados à temática por entendermos que seria necessária a compreensão da 

temática em questão. 

 

2.1 Cenário e os sujeitos da pesquisa 

 

O estudo foi desenvolvido no Centro de Estudos Superiores de Tefé. 

Optamos por buscar no local de atuação da pesquisadora as referências para 

pensarmos o que considerar como informações necessárias para uma realidade 

voltada para atuação do estágio supervisionado e a importância para uma formação 

profissionalizante. A opção metodológica apresentada, julgamos importante por 

entendermos que é na prática profissional que os conhecimentos sobre o estágio 

serão organizados pedagogicamente e nela que os saberes necessários para ação 

docente se desenvolvem. 

A universidade é aqui representada por acadêmicos, professores e projeto 

pedagógico. Os professores citados são aqueles que fazem parte do processo de 

formação teórica do componente curricular do estágio supervisionado. A ação 

pedagógica, o papel que cada professor desempenha, bem como os documentos 

legais do curso são fundamentais para determinar a proposta de formação do curso 

de Licenciatura em Pedagogia. Os alunos são sujeitos que têm uma participação ativa 

em todo processo, com o desenvolvimento das suas ações, experiências e 

concepções; também contribuem para a construção e desempenho do curso 

considerando as práticas formativas propiciadas no estágio supervisionado. 

Nos documentos analisados, iremos encontrar as intenções, características 

e contradições existentes na concepção dos idealizadores do curso. Esses 

documentos nos mostram como o pensar e o fazer do curso ganham forma. 

Com essas diferentes fontes de coleta, iremos buscar analisar uma 

proposta de estágio supervisionado como componente curricular, compreendendo 

que o estágio integra-se no campo profissional como um momento e um recurso 

importante na formação de nossos estudantes (ZABALZA, 2014, p. 97), sendo uma 

necessária reflexão a partir das práticas pedagógicas no curso de Pedagogia. 
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2.2 Procedimento de coleta de dados 

 

Para atendermos os objetivos da pesquisa, utilizaram-se como 

procedimentos de coleta de dados: entrevista semiestruturada com os egressos, 

entrevista grupal com os alunos do curso de Pedagogia do CEST, questionário 

aplicado com alunos egressos e acadêmicos em formação, entrevista com os 

professores de estágio supervisionado. 

 

2.2.1 As entrevistas 

 

A entrevista é vista como um instrumento flexível que permite diversas 

adaptações ao público. 

O uso da entrevista semiestruturada auxilia na troca de informações no 

ambiente favorável as respostas. Lüdke e André (2013) afirmam que a entrevista 

torna-se particularmente útil ao permitir o aprofundamento de pontos levantados por 

outros instrumentos de coletas de informações. 

A entrevista permite que o pesquisador faça alterações durante a 

entrevista, tendo em vista que não possui um roteiro rígido a ser seguido, permitindo, 

assim, esclarecimentos e adaptações necessárias para se alcançar os objetivos. 

Para a finalidade do estudo, realizamos 1 entrevista com 2 professores de 

estágio, 1 com 7 egressos e entrevista grupal com 10 alunos. 

Ao anunciarmos as entrevistas, tínhamos o cuidado de: 

a) apresentar cada entrevistado; 

b) entregar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

c) solicitar para fazer anotações durante as entrevistas, garantido o 

sigilo ao anonimato. 

O início das entrevistas deu-se com o grupo de alunos. O roteiro da 

entrevista (Anexo A) foi composto por blocos. Buscamos, primeiramente, as 

concepções existentes com relação ao estágio supervisionado: desempenho, 

avaliação da prática, possibilidades encontradas no momento do estágio para 

formação desses alunos. 

No segundo momento, as perguntas tinham por objetivo identificar as 

dificuldades concretas encontradas durante o estágio supervisionado, o trabalho 

interdisciplinar que envolvia as diversas disciplinas do curso, experiências que 
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marcaram o momento do estágio e quais as sugestões para facilitar o 

desenvolvimento da prática docente no estágio supervisionado. O objetivo era 

investigar as percepções do estagiário a partir das suas experiências no estágio, 

mesmo na maioria das vezes em que essas percepções não sejam reconhecidas 

como saberes e competências. 

Na entrevista com os professores da disciplina de estágio supervisionado 

(Anexo B), o objetivo foi identificar e registrar os limites e possibilidades de uma 

proposta de formação profissionalizante, considerando que a prática do estágio é 

influenciada por toda teoria apresentada pelo professor de estágio e seu 

acompanhamento durante a sua execução. 

Com os egressos, o objetivo foi analisar o processo formativo desenvolvido 

na formação inicial e quais as contribuições do estágio supervisionado durante a 

formação; utilizamos o roteiro (Anexo C). Ao elaborarmos esse instrumento, tivemos 

uma atenção redobrada, concentrando as perguntas no objetivo da pesquisa. Assim, 

realizamos as entrevistas em dois momentos: o primeiro foi no encontro de egressos 

e o segundo foi no Seminário de Estágio. 

Buscamos ter como referência a fala dos egressos que são atuais atores 

das escolas, para refletirmos sobre o que está sendo ensinado na universidade, sem 

a intenção de apontar quem está certo, não deixando de considerar a necessidade de 

um diálogo entre os profissionais da universidade e da escola, para que aconteça a 

melhoria na formação dos professores. 

Os questionários aplicados com as turmas de alunos do 7º e 8º período 

(Anexo D) em diferentes momentos foi outra fonte de informação. Embora não 

apresente uma adaptação como a entrevista, não permitindo o questionamento e 

esclarecimento de dúvidas posteriores, a vantagem do instrumento é de alcançar a 

maior quantidade de sujeitos e sua praticidade. 

 

2.2.2 Questionários 

 

O objetivo do primeiro questionário foi identificar as possibilidades de 

interação entre universidade e escola, visando ao estágio com uma proposta 

profissionalizante, analisando o processo formativo dos acadêmicos. 

O primeiro questionário apresentava 9 questões abertas, que evidenciavam 

as concepções dos acadêmicos sobre a profissão docente e a importância do estágio 
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para sua atuação. 

O segundo, continha 4 questões abertas, com o objetivo de verificarmos o 

papel do estágio na formação inicial e a contribuição dos diversos componentes 

curriculares para o seu desenvolvimento, considerando as habilidades e 

competências que os alunos julgavam importantes para o desempenho da profissão 

docente. 

 

2.2.3 Análise dos documentos 

 

A análise dos documentos é considerada uma fonte de dados importante 

para a verificação complementar dos dados do estudo em questão. Lüdke e André 

(1986, p. 39) consideram que, da análise de documentos, podemos extrair evidências 

que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador. 

O objetivo da análise de documentos na pesquisa é de identificar a 

percepção de estágio presente nas Diretrizes e demais documentos do curso de 

Pedagogia. Destacamos as seguintes categorias: 

a) Diretrizes gerais/concepção de estágio; 

b) PPC do curso de Pedagogia/perfil do egresso e as características 

da concepção de estágio supervisionado; 

c) conhecimentos, prática, habilidade e competência que deverão ser 

desenvolvidos; 

d) relação teoria e prática; 

e) relação entre os componentes curriculares. 

Foram realizadas leituras que nos auxiliassem a identificar as concepções 

existentes e como se relacionavam. O objetivo era compreender o que essas 

concepções dos documentos refletiam nos discursos dos professores formadores e 

como a formação docente de cada um poderia encontrar espaço para uma nova 

proposta de estágio a partir da vivência. 

 

2.2.4 Procedimento de análise de dados 

 

Nosso primeiro contato para análise foi a organização de todo o material, 

dividindo-o em partes, que foram trianguladas, analisadas e categorizadas. Em 

seguida, organizamos por categorias, buscando informações relevantes, que nos 



45 

apresentassem tendências relevantes à Tese. 

Os materiais analisados foram os documentos, entrevistas, questionários 

do curso de Licenciatura em Pedagogia. 

No primeiro momento, o material foi separado em partes: acadêmico, em 

formação e egressos. Iniciamos as análises com os acadêmicos em formação, 

organizando as questões de acordo com as categorias de análises. 

As entrevistas realizadas com os acadêmicos foram lidas e analisadas 

diversas vezes, até que identificássemos as nuances da pesquisa e destacássemos 

todos os momentos que se remetem aos indicadores: 

a) concepção de estágio supervisionado; 

b) principais desafios: como enfrentar os desafios; 

c) conhecimentos, prática, aprendizagens, experiências. 

Em seguida, organizamos em tabelas, com os indicadores da pesquisa, as 

falas dos sujeitos e as teorias iniciais, que retomamos ao final da pré-análise de todo 

material. 

Com os dados referentes aos egressos, seguimos o mesmo roteiro, leituras 

fundamentais do material, até a identificação do conteúdo da pesquisa, busca de 

indicadores nas falas e construção de tabelas. 

Continuamos as análises buscando os seguintes indicadores: 

a) a contribuição do estágio supervisionado para atuação docente, 

conhecimentos, habilidades e competências; 

b) desafios da docência; 

c) aprendizagem da docência na formação inicial; 

d) relação teoria e prática na formação inicial, relação das disciplinas 

pedagógicas. 

Na análise dos documentos, utilizamos um roteiro, com o objetivo de buscar 

informações que considerávamos indispensáveis para análise. 

No decorrer do processo de pré-análise, buscamos nos direcionar para os 

significados presentes nas falas dos diferentes sujeitos, bem como às concepções 

apresentadas. Procuramos identificar as relações entre estes diferentes discursos 

com o referencial teórico que sustenta a análise da pesquisa. Consideramos as 

categorias de análises para uma compreensão e triangulação dos dados coletados. 
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3 CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES (ANÁLISE DE DADOS) 

 

É considerável que o estágio supervisionado seja caracterizado como um 

componente curricular na formação docente, proporcionando a integração  de teoria 

e prática com as disciplinas. 

Nos cursos de formação de professores, cabe ao estágio possibilitar aos 

futuros professores uma compreensão da complexidade da prática pedagógica e de 

todas as ações que ele irá desenvolver durante sua vivência. 

De acordo com Almeida (2016, p. 81), 

 

o estágio deve se constituir como um laboratório de pesquisa no qual os 
acadêmicos têm o contato inicial com a realidade pedagógica e assim 
constroem a sua identidade. Para tanto esses devem ser preparados 
teoricamente ao longo das disciplinas formativa, e principalmente na 
disciplina de estágio supervisionado. 

 

Para o CNE/CE nº 35/2003 (BRASIL, 2004), o Estágio Supervisionado é 

sempre um ato educativo da Instituição de Ensino, isto é, faz parte do processo de 

ensino e aprendizagem dos alunos e deve integrar a programação curricular e 

didático-pedagógica da escola, mantendo coerência com o seu respectivo projeto 

pedagógico. O estágio supervisionado, enquanto ato, exige que a escola trabalhe 

didaticamente com seus alunos o planejamento, o desenvolvimento, a avaliação e os 

resultados das atividades nele desenvolvidas. De acordo com o CNE/CP nº 28/2001, 

 

O estágio curricular supervisionado deverá ser um componente obrigatório 
da organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade 
intrinsecamente articulada com a prática e com as atividades do trabalho 
acadêmico, e é uma das condições para a obtenção da licença para o 
exercício da docência. 

 

O documento indica, ainda, que o estágio pode oferecer ao aluno um 

conhecimento atual do trabalho, no momento em que proporciona a participação dos 

alunos nas escolas. Concordamos com Pimenta (2005), quando ressalta que é a partir 

de uma reflexão sobre a prática que as vivências são transportadas em experiências, 

dando origem a uma epistemologia da prática, que, quando sustentada por um 

processo contínuo de reflexão sobre a reflexão-na-ação, possibilita uma nova práxis.  
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Considerando a perspectiva da formação de professores, apresentaremos 

através de categorias os resultados obtidos. 

 

a) A proposta curricular e sua solidificação no curso de Pedagogia 

 

Nesse contexto, o projeto pedagógico do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia da UEA, em sua proposta curricular, apresenta: 

 

Preocupações com as relações Crianças, Jovens e Sociedade, sujeitos que 
devem ser atendidos pela rede de Educação Infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Estas preocupações são norteadas por concepções 
pedagógicas que se pautam nas reflexões sobre a realidade das crianças e 
demandam investigações (Pesquisa) que permitam a compreensão das 
condições de existência desses sujeitos nos espaços cotidianos 
(Comunidade) e nas dimensões estruturais (Sociedade), observando as 
formas como são construídas, por esses sujeitos, as representações 
(conhecimento), seus valores éticos, estéticos, afetivos e emocionais e 
culturais (2006, p. 8). 

 

A proposta curricular do curso pretende não só articular teoria e prática, 

mas também possibilitar uma relação dos sujeitos a partir das concepções 

pedagógicas, refletindo a realidade de cada sujeito e lugar, considerando os fatores 

epistemológicos, didáticos e metodológicos. Sendo assim, percebemos que o PPC do 

curso de Pedagogia considera importante uma prática a partir da realidade, questão 

essa que se insere no contexto de um profissional que busca uma atuação com 

valores éticos e afetivos no contexto escolar. 

A criação do curso de Pedagogia vem ao encontro dos interesses da 

comunidade amazonense e acadêmica, uma vez que amplia o campo de atuação 

profissional dos educandos, qualificando-os para outras necessidades relacionadas 

às bases logísticas das instituições de Ensino Básico. Cabe esclarecer que a Proposta 

Curricular do Curso de Pedagogia não subtrai as funções que o Curso Normal 

Superior vinha até então cumprindo, comprometidas com a missão histórica na 

formação de magistério da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Pelo contrário, ela aprimora essa função, orientando o novo currículo a 

partir das experiências anteriores, redefinindo estratégias que pretendem aproximar-

se da realidade concreta dos sujeitos (crianças e jovens) que são atendidos pela rede 

regular de ensino e por programas especiais, em caráter suplementar. 
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O curso de Licenciatura em Pedagogia, implantado no Centro de Estudos 

Superiores de Tefé, apresentou como objetivos: formar docentes para o exercício do 

magistério da Educação Infantil (formação básica), docentes para o exercício do 

magistério nos anos iniciais do Ensino Fundamental (formação básica); profissionais 

para atuação nas áreas de serviço e apoio às escolas, com ênfase na Gestão Escolar 

e no acompanhamento do trabalho pedagógico, inclusos no currículo de Graduação, 

profissionais em outros campos educacionais que exijam conhecimentos pedagógicos 

aprofundados e diversificados no nível de pós-graduação latu sensu, como a 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Indígena, Educação Especial, Educação 

Ambiental, Educação e Desenvolvimento Sustentável, Tecnologias Educacionais e 

outros que se fizerem necessários para atender às demandas próprias da região 

amazônica. 

Verificamos que estes objetivos são relevantes, pois formar professores 

para educação básica é um ato considerado importante para sociedade. O papel da 

universidade é de enfatizar e aprimorar os conceitos teóricos e metodológicos, para 

que o curso se torne uma formação profissionalizante, considerando na prática 

pedagógica os conhecimentos adquiridos durante a formação que irá nortear o futuro 

professor para trabalhar os processos de ensino e de aprendizagem, visando a formar 

o docente, assim contribuindo para a construção das aprendizagens dos discentes. 

Gatti (2011) considera que, ao pensar no professor como um profissional, 

ele deve ser preparado para enfrentar os desafios constantes desse trabalho. Assim, 

o curso de Graduação tem a responsabilidade de oferecer uma formação básica 

adequada e suficiente para que os que dele saem possam se inserir no trabalho com 

condições de atuar e aperfeiçoar-se constantemente a partir de uma boa base 

formativa inicial (GATTI, 2011, p. 206). 

O projeto previa a coleta de dados com 3 turmas de estágio supervisionado. 

No entanto, ao verificarmos que a terceira turma estava finalizando o curso no início 

da pesquisa, optou-se por utilizar somente duas que estavam no período inicial do 

estágio. As duas turmas indicadas estão, atualmente, uma no 7º período e outra no 8º 

período. Os alunos dessas turmas, em sua maioria, participam de projetos de 

Iniciação à Docência; muitos deles estão presenciando na prática o que é ser 

professor. 

No curso no qual realizamos a pesquisa existem, ainda, professores 

formadores que insistem em argumentar com os alunos que não será necessário que 
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eles atuem em sala de aula; os mesmos instigam os alunos a entender que não se 

pode fazer mais nada junto à educação. 

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) é uma universidade pública, 

autônoma em sua política educacional, que tem como missão promover a educação, 

desenvolver o conhecimento científico, particularmente sobre a Amazônia, 

conjuntamente com os valores éticos capazes de integrar o homem à sociedade e de 

aprimorar a qualidade dos recursos humanos existentes na região em que está 

inserida. No Centro de Estudos Superiores de Tefé (CEST), uma das características 

pautadas nos oito cursos de licenciatura é buscar a formação de professores, 

cumprindo com a sua missão de promover a educação, socialização e aplicação do 

conhecimento, em diversas áreas de conhecimento, visando à formação do cidadão, 

justiça social, política e econômica. 

A formação desses sujeitos está pautada no contexto epistemológico da 

educação e suas realidades na Amazônia. A proposta pedagógica do curso de 

Licenciatura em Pedagogia da Escola Normal Superior, apreciadas pelos Colegiados 

e Conselhos Superiores, visa a cumprir a finalidade institucional centrada no trinômio: 

Ensino-Pesquisa-Extensão. Ela aponta estratégias que respondem às necessidades 

específicas da Amazônia, na perspectiva de melhor qualificar seus recursos humanos 

para o desenvolvimento de uma ação pedagógica metódica e intencional. A proposta 

foi construída a partir do exame das relações sociais, observadas as diversidades 

etno-culturais e os valores éticos, estéticos e ambientais inerentes aos processos de 

aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no âmbito do 

diálogo entre as diferentes visões de mundo. Coutinho (2016, p. 386) destaca que a 

educação é um processo historicamente constituído, o que significa afirmar que ela 

adquire características diferenciadas, em cada momento histórico, em função das 

condições reais de existência humana, da qual é expressão e para qual se organiza. 

A organização do curso de Pedagogia (Anexo E) apresenta uma definição 

de construção de conhecimentos que devem ser contemplados durante a formação 

do acadêmico. Considera, ainda, um tempo dedicado a essa construção de 

conhecimentos considerando os espaços de aprendizagem, vivências direcionadas 

às dimensões pedagógicas, sociais, epistêmica e técnica. 

Os núcleos são inseridos e divididos em semestres e cada semestre 

trabalha com componentes curriculares (Anexo D), que visam a abordar o contexto 

dos núcleos, articulando as diversas áreas do conhecimento, a partir da 
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particularidade entre teoria e prática, contextualizado e compromissado com a 

construção de novos conhecimentos relevantes à formação docente.  

O curso considera importante o perfil do aluno que será formado. 

Funcionalmente, os egressos devem ser capazes de investigar, diagnosticar, avaliar 

e atuar no magistério e nos serviços de gestor/supervisor das escolas da rede de 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental (1ª a 4ª séries). A articulação entre os três 

grandes eixos de atividade no currículo da Pedagogia fundamenta-se na concepção 

que valoriza a atividade investigativa (pesquisa) e as experiências (ação-reflexão-

ação) como bases do processo de construção epistêmica do curso da formação dos 

educadores.  

Essa concepção, que se distancia dos fundamentos das práxis 

pedagógicas tradicionais, coloca no centro das preocupações as relações entre os 

sujeitos do processo da construção da história e do saber nas sociedades, a partir de 

três dimensões, vistas como essenciais ao desenvolvimento do curso. 

Segundo o PPC, o curso deverá contemplar ações que se traduzem na 

prática efetiva de intervenção e resposta imediata à realidade. Em si, produz um corpo 

de conhecimento importante para que, no curso da existência, as pessoas possam 

situar-se e mover-se frente aos problemas e desafios cotidianos. O PPC do curso de 

Licenciatura em Pedagogia, atualmente, está sendo reformulado, uma vez que deverá 

atender a nova legislação, considerando essa atualização no ano de 2016/02 e 

2017/02. Foram realizados encontros com alunos atuais e egressos para que se 

discutisse e se refletisse sobre a formação no curso de Pedagogia e os reflexos no 

mercado de trabalho. Desse modo, durante o encontro, os egressos, apresentaram 

as diversas situações as quais presenciaram durante a formação e o que a vivência 

na prática estava proporcionando a eles, uma vez que a maioria estava atuando em 

sala de aula. 

 

Funcionalmente, os egressos do Curso de Pedagogia devem ser capazes de 
investigar, diagnosticar, avaliar e atuar no magistério e nos serviços de 
gestor/supervisor das Escolas da rede de Educação Infantil e do Ensino 
Fundamental (1ª a 4ª séries). A delimitação dessas funções indica o campo 
e os sujeitos com os quais a práxis do pedagogo vai se realizar. Os 
conhecimentos exigidos para a atuação nesses campos envolvem estudos 
teóricos e práticos, investigação e reflexão crítica articulados. A nos três 
grandes eixos da atividade acadêmica da instituição que são: a Pesquisa, o 
Ensino e a Extensão (PPC, Pedagogia CEST/UE2006, p. 70). 
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O curso aponta para o desenvolvimento de competências e habilidades que 

farão parte da construção de conhecimentos no contexto educacional. Esses 

conhecimentos deverão estar articulados de forma interdisciplinar, considerando a 

formação do futuro professor e as dimensões epistemológicas, estruturais, políticas, 

materiais, afetivas e emocionais, para que possa exercer a docência na educação 

infantil, ensino fundamental I, educação de jovens e adultos e na gestão, seja em 

espaço escolar ou não escolar. 

Ao verificarmos o PPC do curso de Pedagogia, verificamos que, no primeiro 

e segundo semestre, apresentam-se disciplinas que enfatizam a educação com seus 

fundamentos básicos iniciais para compreensão e construção da educação. As 

disciplinas de psicologia, filosofia, antropologia e sociologia, através de suas questões 

curriculares, enfatizam a educação e seus componentes. As ementas apresentadas 

por esses componentes curriculares relacionam as questões relevantes à construção 

da identidade docente, ao cotidiano e às situações vigentes na sociedade e escola. 

O terceiro semestre é constituído por disciplinas que orientam uma 

fundamentação teórica nas políticas públicas da educação, apresentando uma 

abordagem psicológica no contexto educacional, fazendo uma introdução nas linhas 

de pesquisa e fundamentos epistemológicos da educação. Reflete a história da 

criança e do jovem no Brasil, considerando as análises, reflexões e discussões 

abordadas nesse período. Relacionam a educação e a saúde na educação infantil e 

anos iniciais e trazem questões relevantes ao trabalho pedagógico na primeira 

infância e no seu processo de alfabetização. 

No quarto e quinto semestres, apresentam-se os componentes curriculares 

que refletem a educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos, 

além de trabalhar os fundamentos do currículo escolar e enfatizar a criança e sua 

construção histórica e cultural. Nesses dois semestres, acontece um estudo que 

relaciona a teoria e a prática com as especificidades de cada componente curricular. 

Todo o contexto explorado na sala de aula está fundamentado em reflexões a partir 

do processo de ensino e aprendizagens das disciplinas. A formação desses 

profissionais está fundamentada na ressignificação do contexto educacional, que 

considera os alunos sujeitos do processo educativo. Com esta concepção, é 

importante ressaltar que a educação ultrapassa o modelo instrumental, que visa a 

apenas absorver o conhecimento. 
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Nos sexto e sétimo semestres, são aplicados os componentes curriculares 

que enfatizam as metodologias, momento em que os professores trabalham todas as 

disciplinas específicas com seus alunos: geografia, história, ciências naturais e 

humanas, língua portuguesa e matemática. Todas as disciplinas são fundamentadas 

em parceria com o componente de Fundamentos da Práxis pedagógica, pois, a partir 

do momento em que cursam esses componentes, relacionam o tempo inteiro a teoria 

e metodologia refletida na sala de aula à sua prática pedagógica. Essa compreensão 

torna-se visível durante a execução do estágio supervisionado, no qual é desenvolvida 

a prática pedagógica nas diferentes modalidades. Para Pimenta e Almeida, 

 

[...] compreende-se o estágio e a prática numa visão de unidade, na qual 
ambos constituam-se numa dimensão investigativa, ou seja, a investigação 
fundamenta-se como instrumento de assegurar a aproximação á realidade e 
a possibilidade da reflexão na escola [a partir das ferramentas teóricas do 
curso] (2014, p. 32). 

 

Todo esse processo poderá ser descrito como um momento importante 

com uma riqueza de aprofundamento e conhecimento teórico e prático, uma vez que 

ensinar e aprender se relacionam continuamente. Esses caminhos investigativos são 

descritos como momentos ricos e de aprofundamento teórico, metodológico e prático, 

onde ensinar e aprender estão relacionados.  

No oitavo semestre, foram disponibilizados os componentes que atendiam 

à legislação para a Educação Especial, Libras, Estágio e práticas na Educação Infantil, 

componentes estes de suma importância para a atuação dos professores. 

Compreendemos, ainda, que não são apenas componentes com 60 horas/aula, mas 

sim um espaço de construção e reflexão da prática pedagógica, direcionando a busca 

por um aprofundamento maior na área da educação especial. Em se tratando das 

questões relacionadas à Educação Infantil e sua prática, o componente apresenta 

reflexões da realidade atual, considerando imprescindível a realidade do contexto 

escolar. Essas reflexões acrescentam na construção do conhecimento que refletem o 

contexto das diferenças, o respeito, o compreender o outro. 

O nono e último semestre enfatiza o trabalho de conclusão de curso, 

juntamente com o estágio supervisionado, apresentando uma reflexão nas disciplinas 

de Sociedades Indígenas e Educação, Escola Comunidade e Cultura. Esses 

componentes abordam a realidade da região, trazendo como foco principal a 

discussão dos povos indígenas e sua realidade na educação. O estágio nesse período 
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está voltado para a Gestão Escolar, considerando que o profissional formado poderá 

atuar como Gestor, tendo em vista o seu perfil. O Estágio III caminha com o 

componente de Pesquisa e Prática Pedagógica II, componente que trabalha o TCC 

do curso.  

Buscamos verificar com maior atenção os componentes de Estágio 

Supervisionado, pois é um item fundamental para formação dos discentes, além de 

serem acompanhados por professores e acadêmicos, que desenvolvem, durante a 

formação, oficinas e participação nas escolas, proporcionando uma construção e 

reconstrução da prática pedagógica. 

O componente curricular de Estágio Supervisionado tem sido 

imprescindível para o curso, pois oportuniza o acompanhamento desses profissionais 

em seu contexto, realiza as visitas in loco e acompanha as dificuldades em colocar 

em prática as discussões teóricas e metodológicas da sala de aula; acompanha o 

discente no seu cotidiano docente. Oportuniza esses discentes a vivenciar as 

dificuldades da sala de aula, refletir, debater, aprofundar seus conhecimentos 

construir e reconstruir a cada etapa do estágio supervisionado suas práticas. Traz as 

questões teóricas e metodológicas debatidas nos demais componentes do semestre 

para fazer relação com o que os professores/acadêmicos têm realizado na prática 

pedagógica, analisam suas ações e constroem novas práticas, reconstroem as já 

existentes. 

Para Zabalza (2014, p. 102), “A relação teoria-prática é igualmente 

importante dentro da academia e nas aprendizagens que se fazem fora dela. Sem 

esse componente teórico, a aprendizagem experiencial perde uma parte essencial de 

sua riqueza”. Considerando o componente um espaço e tempo de construção e 

desconstrução de conhecimentos, compreendemos que o processo formativo e 

educativo do discente está em constante movimento, passando ele a ser um sujeito 

ativo na construção da sua prática. Para Silva e Miranda (2008, p. 100-101),  

O estágio curricular na formação de professores deve envolver os processos 
de observação, reflexão crítica sobre a realidade (escola-campo de estágio) 
e organizações de ações que visem à intervenção nessa realidade. Tais 
características assemelham-se à postura de um pesquisador capaz de 
problematizar o contexto no qual sua prática está inserida, levantando 
hipóteses, buscando referenciais teóricos metodológicos que ilumine seu 
olhar para o objeto em questão: a escola em sua totalidade. 

 

É um momento de refletir sobre as ações do cotidiano, considerando a 

prática pedagógica do professor e a construção da sua identidade docente. Podemos 
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perceber que não é apenas um momento de reflexão por reflexão, mas um momento 

de ação/reflexão/ação, e que faz a diferença no curso, na formação desses futuros 

professores. 

Para tanto, Imbernón (2004, p. 53) afirma que o currículo de formação 

tenha como eixo determinante “[...], o desenvolvimento de instrumentos intelectuais 

para facilitar as capacidades reflexivas sobre a própria prática docente e cuja meta 

principal deve ser a de aprender a interpretar, compreender e refletir sobre a educação 

e a realidade social de forma comunitária”. 

 

b) Relação Teoria e Prática 

 

O estágio supervisionado é uma atividade teórica e prática organizada com 

a finalidade de oportunizar o início de ser professor. Para Lima e Pimenta (2012), no 

estágio supervisionado, o professor poderá contextualizar junto aos alunos o que é 

ser professor, qual o sentido, como é a escola, entre outros aspectos importantes que, 

na maioria das vezes, os alunos não conhecem. 

Ao analisarmos as ementas das disciplinas que compõem a formação e 

fundamentação para o Estágio Supervisionado, observamos que são organizadas de 

forma que os discentes apliquem na prática a fundamentação teórica de cada 

disciplina, abordando as questões curriculares, problematizando o contexto das 

escolas, relacionando a teoria e prática no cotidiano da sala de aula. Os componentes 

caracterizam-se como articuladores durante o período ofertado, constroem relações 

interdisciplinares, considerando a atuação pedagógica dos discentes no momento do 

estágio supervisionado. 

O trabalho interdisciplinar durante o semestre caracteriza-se como uma 

prática inovadora, levando o discente a articular as disciplinas, refletir sobre essa 

prática, tecendo novos olhares através do aprofundamento teórico. 

Segundo o Professor 1 da disciplina, 

 

O trabalho interdisciplinar necessita de organização, planejamento, 
articulação, paciência e, principalmente, um olhar reflexivo a partir das 
experiências vivenciadas, a proposta interdisciplinar por sua vez, possibilita 
um diálogo amplo entre os professores, porém necessita de uma articulação, 
benefícios da interdisciplinaridade estão diretamente relacionados à 
desfragmentação das disciplinas (2019). 
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No componente do estágio supervisionado é onde ocorre a compreensão 

da interdisciplinaridade entre as disciplinas de metodologias e estágio, refletindo a 

teoria e prática. Nesse componente, tanto o discente quanto o docente refletem o que 

vem sendo realizado nas aulas e na prática.  Para Peña (2005, p. 57), 

 

Descobrir-se interdisciplinar é uma experiência gratificante [...] 
interdisciplinaridade palavra difícil de ser dita, por sua extensão. Complexa 
na cabeça de muita gente, comprometedora, utópica para muitos e 
instigadora para alguns. 

 

No projeto do curso de Pedagogia da UEA/CEST, o estágio supervisionado 

é considerado experiência de aprendizagem profissional e compreende atividades 

teórico-práticas direcionadas para o exercício profissional da docência, os diferentes 

processos de gestão e organização do trabalho escolar e o desenvolvimento de 

pesquisa em contexto educacional. Durante as atividades de Estágio e como parte da 

avaliação das disciplinas Pesquisa e Prática Pedagógica, será exigida ao aluno, para 

integralização curricular, a elaboração e apresentação de um trabalho monográfico 

que consolidará a pesquisa bibliográfica e de campo realizada nas escolas ao longo 

do Estágio, corroborando com o que traz Gatti em sua pesquisa.  

Garcia (1999, p. 46) ressalta que a teoria deve ser interligada na prática. 

Os estágios, por sua vez, devem buscar uma aproximação entre a realidade vivida e 

a atividade teórica. Já Pimenta e Lima (2004, p. 45), nos ressaltam que esta 

perspectiva afasta a compreensão do estágio enquanto parte prática do curso, para 

uma outra postura, que pensa o estágio na perspectiva de superar a dicotomia entre 

teoria e prática, no sentido de instituir “o estágio como atividade teórica 

instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como atividade de 

transformação da realidade” (2004, p. 45). 

As autoras indicam que o estágio deverá ter um objetivo maior, um 

envolvimento com os demais sujeitos, para que os fundamentos teóricos possam 

internacionalizar a leitura crítica da realidade escolar e transformá-la a partir da teoria 

e prática vivenciada. 

O Estágio Supervisionado apresenta como base o princípio da 

interdisciplinaridade, constitui-se eixo articulador, de modo que as atividades devem 

ser pensadas na perspectiva de serem articuladoras do currículo, de forma 

permanente e integrada com as disciplinas que compõem o eixo. Com relação à 
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interdisciplinaridade como princípio do currículo, trazemos as observações de Gatti e 

Nunes (2009), quando proferem que essa perspectiva interdisciplinar está posta no 

artigo 5º da Resolução CNE de 01/05/2006, que adverte que essa atitude exige dos 

professores/formadores um conhecimento mais aprofundado sobre cada disciplina, de 

forma que possam identificar quais as possibilidades de diálogo com os demais 

saberes, com os demais componentes. Ressaltam, a partir de pesquisa realizada, que 

se tem percebido a dificuldade e complexidade dessa construção interdisciplinar. 

A ementa do componente Estágio Supervisionado, do VII ao IX semestre, 

é diferenciada por etapas e busca: 

 

Compreender os fundamentos teórico-epistemológicos orientadores do 
estágio e sua necessária relação com a pesquisa para a formação do 
profissional da educação; e desenvolver o diagnóstico como técnica de 
iniciação à análise e exercício da prática pedagógica. A concepção teórica do 
professor reflexivo-pesquisador. A construção do Projeto de Pesquisa na e 
sobre a prática pedagógica. A docência e a gestão escolar na Educação 
Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental. A observação e o 
diagnóstico da realidade educacional. Planejar e desenvolver ações 
pedagógicas, analisando a realidade educacional, de modo a realizar 
experiências em educação e produzir conhecimento científico e formativo. O 
planejamento da prática pedagógica na educação infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental, a partir das teorias do desenvolvimento humano e da 
sociologia da infância. A prática docente e os processos de gestão na escola 
de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Pesquisa de 
campo. Desenvolver atividades pedagógicas, apresentando planos de ação 
e concluir a pesquisa em educação. As teorias da gestão educacional e 
escolar aplicadas às diferentes modalidades e níveis de educação; 
articulação entre a ação educativa e a gestão escolar; Políticas e gestão da 
inclusão; projeto de intervenção em educação subsidiado pela reflexão 
coletiva e pela pesquisa (2004, p. 217). 

 

Essas atividades acontecem na universidade e nas escolas campos onde 

os acadêmicos executam a prática pedagógica. Todas as atividades são realizadas 

nos espaços da: educação infantil, anos/séries iniciais do Ensino Fundamental, 

educação de jovens e adultos, coordenação pedagógica e Gestão Escolar, sendo 

orientado e acompanhado pelo professor do componente de Estágio Supervisionado. 

No entanto, existem lacunas a serem trabalhadas, por exemplo: por que o estágio não 

pode ser oferecido nos espaços não formais, escola do campo e escolas indígenas?  

Os estágios iniciam no sétimo período e finalizam no nono período, durante 

todos os semestres do curso, organizados em Estágio Supervisionado I, II e III, com 

carga/horária de 90h estágio I, 120h estágios II e III, totalizando 330 horas. O trabalho 

é realizado em parceria com alguns componentes de metodologias do ensino da 
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prática de Ciências, Matemática e História, trabalham juntos articulação teoria e 

prática, na perspectiva reflexiva. 

No Estágio Supervisionado, o estagiário elabora e aplica oficinas e um 

Projeto de Estágio, sob orientação do professor do estágio, que tem a função de 

avaliar sua ação no contexto do estágio. A todo momento, o estagiário está sendo 

avaliado, todo contexto avaliativo se concentra em verificar as dificuldades de 

relacionar teoria e prática, buscando sanar as dificuldades, compreender as 

especificidades do contexto do estágio e construir conhecimentos juntos, em ação 

coletiva com os demais sujeitos dos processos de ensino e aprendizagem. 

Durante o estágio, também acontece a realização das regências, que 

normalmente são acompanhadas pela visita do professor do estágio. O mesmo 

observará a atuação docente dos estagiários, a organização do seu planejamento e 

execução das ações previstas. As situações observadas nos acompanhamentos são 

problematizadas pelos componentes de Estágio Supervisionado, que se constitui num 

dos espaços para esta reflexão. Para Zabalza, é o momento em que: 

 

[...] não se trata de aprendizagem mediada pelos livros, pelas explicações 
dos professores ou pelo contêiner semântico do qual recuperamos as noções 
a serem assimiladas. Não é uma aprendizagem em palavras, é sim no 
envolvimento com o qual o aprendiz enfrenta sua ação (2014, p. 187). 

 

Ao pensarmos o processo de formação inicial de professores, acreditamos 

que essa formação deverá proporcionar ao aluno uma compreensão do que é 

educação por se tratar de uma experiência com características humanizadas. O maior 

desafio do estágio supervisionado é constituir-se um espaço de aprendizagem que 

leva os sujeitos a refazerem frequentemente a prática e a descobrirem novas formas 

de compreender a ação pedagógica. 

Durante toda ação prática do estágio, os alunos deverão avaliar os 

impactos das ações partilhadas entre os pares da escola, percebendo que, para se 

identificarem com a prática docente, deverão oportunizar e enriquecer sobre toda ação 

pedagógica, dialogando sempre com os colegas, professores de estágio, professores 

da sala de aula para que sua formação seja direcionada a uma formação 

profissionalizante. 

O Estágio Supervisionado, para Gatti, se apresenta como espaços onde 

teorias e práticas em interconexão com os contextos de escolas propiciariam a 
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construção de aprendizagens sobre a educação escolar e a docência, com a 

contribuição da experiência de docentes (2014, p. 40). O estágio é uma etapa 

significativa de construção de aprendizagens, pois nesse momento os estagiários 

refletem sobre as práticas presenciadas, desconstroem e reconstroem seus conceitos, 

suas práticas, constroem conhecimentos e tentam relacionar os conhecimentos 

teóricos e metodológicos com a prática pedagógica, configurando-se na 

reflexão/ação/reflexão, sendo um processo que faz a diferença para os estagiários. 

 

3.1 Ouvindo e analisando as percepções dos egressos 

 

Ao propor uma análise do estágio no curso de formação de professores em 

Pedagogia, devemos considerar as percepções dos egressos, os quais tornam-se 

atores fundamentais para uma visão do que está sendo o curso de Pedagogia no 

CEST/UEA. Para descrever as percepções dos egressos, serão utilizadas categorias 

de análises. 

 

a) A opção vocacional e sua solidificação no curso de Pedagogia 

 

O estágio supervisionado durante o curso de formação inicial na 

perspectiva dos egressos se configurou como um momento importante para que os 

mesmos presenciassem a realidade da escola. No entanto, a maioria relata que é na 

convivência com os outros colegas e com a sala de aula que a prática se aprimora, é 

na subjetividade de cada professor que os reflexos da identidade docente se 

constroem, na reflexão-ação de cada uma. Marina (egressa): “A sala de aula nos faz 

vê a realidade e é lá que temos que aprender o que é ser professor, no chão da 

escola”. O diálogo na prática do estágio supervisionado é uma ferramenta importante, 

considerando que o trabalho coletivo entre professor do estágio/estagiário/professor 

da sala de aula é uma tarefa difícil, mas possível. Diante dessa relação, a dialética se 

estabelece privilegiando as oportunidades que levam o estagiário a refletir sobre e na 

prática docente, uma vez que, por meio da reflexão, o estagiário será capaz de 

construir a sua ação pedagógica. 

 

b) O contato com o ambiente profissional e sua contribuição 
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A proposta do estágio supervisionado no PPC do curso de Pedagogia 

considera que o estágio deverá ser um processo de pesquisa que irá centrar-se na 

ideia de que a aprendizagem da profissão se dá pela prática de ensino centrada num 

processo de pesquisa. 

Para Joana (egressa do curso de Pedagogia), 

 

o estágio na minha época era difícil, pois a maioria das escolas não aceitavam 
estagiários, mas mesmo assim fomos realizar o estágio, no início teve 
resistência das professoras em compartilhar suas experiências mas aos 
poucos elas foram nos aceitando e no final não queriam que fossemos 
embora, entendi que a resistência era medo de está sendo observada por 
alguém que estava na  faculdade com tudo muito fresquinho na cabeça 
(2018).  

 

Pimenta (1999) nos leva a uma reflexão: que o estagiário, ao encontrar a 

realidade, está próximo do trabalho do professor; essa ação proporciona um 

envolvimento com a ação educativa da escola. 

Para a egressa Mirela, o momento da prática do estágio não foi muito 

diferente. A egressa relata que o estágio a fez refletir e (re) significar sua postura 

docente. Quando iniciou a docência, teve diversas experiências que a fez reinventar 

seu perfil profissional. 

 

[...] um momento marcante durante o estágio, foi quando uma professora deu 
um exemplo e escreveu assim, eu sei que era sobre mau, as pessoas maus, 
e os alunos acreditando em tudo que ela dizia, fiquei observando e lógico que 
não há corrigi, mas uma coisa eu pensei se um dia eu der aula nunca vou 
deixar de assumir meus erros, para meus alunos (2019). 

 

Nesse contexto, podemos considerar que, durante a formação inicial e na 

prática do estágio supervisionado, inicia-se a construção dos saberes, habilidades, 

atitudes e posturas que formam o professor, as situações devem ser oportunizadas 

durante o estágio, para que seja ressignificado a partir das experiências pessoais e 

acrescente ao longo da vida profissional.  

Nesse sentido, buscamos verificar quais as contribuições do estágio 

supervisionado para sua prática docente. Para Marina (nome fictício), as contribuições 

foram gratificantes e significativas porque a mesma utiliza os conhecimentos 

adquiridos e construídos em sua prática docente, soube articular teoria e prática; 

afirma, ainda, que todo período que vivenciou na Graduação foram fundamentais. 
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A proposta do estágio apareceu na hora certa, foi como se ganhasse um 
presente. No estágio 1 a gente trabalhou com oficinas e toda atividade 
desenvolvida foi gratificante, foi bom vê que a maioria dos professores se 
interessou por ser algo novo as atividades para eles, no estágio II foi o maior 
desafio pois tínhamos que trabalhar individualmente e apresentar todas as 
regências sozinhos mas sem dúvida os momentos de dificuldades foram 
momentos de aprendizagem (2019). 

  

Verificamos que, apesar dos desafios, o estágio supervisionado foi um 

período que acrescentou para essa professora egressa, pois ela conseguiu articular 

as aprendizagens vivenciadas no estágio e na formação inicial, proporcionando uma 

prática diferenciada na sala de aula. Zabalza (2014) reitera a importância do estágio 

na formação do professor, afirmando que o estágio deverá proporcionar ações 

práticas considerando tudo o que foi abordado na teoria ser vivenciado na prática. 

Outro momento que consideramos significativo foi a experiência do egresso 

Pedro, que, durante o Estágio II, teve um acompanhamento de um supervisor que 

marcou suas atividades como incentivo da prática docente. 

 

O professor supervisor disse “você esta vendo, esses alunos toda hora 
testam nossa paciência”. Eu disse meu deus , e quando foi a minha vez de 
dar a regência eles ficavam me filmando falando, pensei, não posso marcar 
e falar errado aqui. Eu ficava nervosa mas o professor dizia: “vá la e divirta-
se”. E isso hoje em dia me chama muito atenção, eu lembro das palavras do 
professor dizendo: se você não se divertir mais nesse trabalho, porque não 
vale mais a pena (2018). 

 

As atividades que os professores de estágio, supervisores e professores 

das escolas desempenham são importantes. No momento do estágio, os mesmos 

devem atuar como indicadores que norteiam os futuros professores, devem orientar 

os estagiários para que reflitam sobre os obstáculos pessoais e institucionais para que 

sejam capazes de atuar com uma reflexão crítica da profissão. 

A postura apresentada por esse professor nos faz compreender a 

importância do papel que o professor supervisor tem no momento do estágio, pois tem 

a capacidade de atuar como mediador para resolução de problemas da sala de aula, 

incentivando o futuro docente. 

Continuando as análises, verificamos que o egresso Marcos afirma que as 

contribuições do estágio supervisionado foram gratificantes e que, antes de iniciar o 

estágio, não tinha vontade de ser professor, porém, quando chegou no estágio, mudou  

sua opinião: “quando eu comecei o estágio aí pronto, aí eu disse, não, é isso que eu 

quero, entendeu, foi quando eu tive a primeira experiência que fui para a escola para 
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o meu estágio nas séries de 1 ao 5 ano, eu me encantei assim, com a sala de aula”. 

O egresso afirma que o estágio foi um momento encantador que aconteceu que essa 

parte da formação inicial, foi essencial e significativo. Dentre as contribuições, percebe 

a importância de manter a disciplina dentro da sala de aula para que a aprendizagem 

dos alunos aconteça. 

 

Até porque o estágio foi encantador, porque eu era estagiário, todos os alunos 
gostavam de mim e hoje eu sei o que é isso, tinha alguns estagiários que 
passavam alguns dias na sala, fazendo tudo bonito, tudo legal, eles gostavam 
muito. O professor é visto como o chato porque está todo dia ali mantendo 
uma disciplina com eles, hoje eu entendo isso, porque eu tenho que fazer 
isso, então eu realmente achava que tudo era maravilhoso né tudo 
maravilhoso (Marcos, egresso) (2018). 

 

O estágio foi o que mais marcou, tanto que eu gostava demais das aulas de 
estágio, para mim era um encanto [...] (Marcos, egresso) (2018). 

 

Nos relatos do professor, percebemos uma reflexão do momento de 

formação vivenciado por ele. O processo reflexivo identificado nos relatos permite a 

compreensão dos conhecimentos construídos nas experiências formadoras que foram 

significativas para os professores em formação. Compreender o conhecimento 

construído durante a formação inicial constitui-se em um processo formativo, 

contribuindo para sua atuação como docente. 

Continuando com as análises do questionário aplicado aos alunos da 

segunda turma, perguntamos aos alunos sobre os objetivos do estágio na formação 

inicial. Nos relatos, identificamos que os alunos consideram como objetivo do estágio 

o primeiro contato com a prática docente, a investigação e estimulação do aluno a se 

perceber como professor. O estágio proporciona uma visão ampla do que é ser 

professor e faz com que os alunos tenham uma visão diferente do que é ser professor. 

Considerando as reflexões para João (egresso, 2019): “[...] o estágio possibilita o 

primeiro contato com a prática docente dessa forma os objetivos do estágio é instigar, 

e estimular o aluno a se perceber como agente político educacional que reflete sobre 

suas práticas”. O estagiário deve ter a oportunidade de conhecer e refletir sobre as 

práticas que estão sendo utilizadas em sala de aula, de pensar sobre as ações dos 

professores e de si mesmo enquanto um futuro mediador. 

Pimenta e Lima relatam que o estágio poderá ser um campo de formação 

dos futuros professores, considerando toda estrutura curricular existente (PIMENTA; 

LIMA, 2004). O objetivo do estágio é proporcionar aos alunos contribuições para sua 
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formação enquanto futuros profissionais; é visto como um caminho que também vem 

proporcionar conhecimentos na formação de professores, juntamente com todas as 

disciplinas que são integrantes do curso; é o espaço de observação, análise, 

participação, problematização e possíveis intervenções.  

Para Joana (2019), “acredito que o principal objetivo do estágio é a 

formação reflexiva e crítica. Desta maneira acredito que nos proporciona um olhar 

diferente em relação a realidade em sala de aula, da sociedade”. Percebe-se o estágio 

como um aprendizado e, apesar de ser o início da trajetória profissional, é uma via 

fundamental como uma ponte para transição entre universidade e escola de educação 

básica, de experiência, de reflexões para todos os sujeitos envolvidos e para os 

estagiários se encontrarem profissionalmente, enquanto pessoas, professores, 

acadêmicos que, em breve, poderão fazer a diferença em sua sala de aula, na escola 

e na educação e no processo de ensino-aprendizagem.  

Assim, o estágio vem sendo tanto o momento de articulação como um 

espaço para os estagiários problematizarem, questionarem e proporem sugestões.  

Para Patricia (2019), “é importante que o estagiário reflita sobre sua prática 

docente, o sentido formativo que aprendemos a lidar com o outro, as metodologias 

utilizadas e principalmente deve este voltado para o desenvolvimento pessoal e 

social”. Pimenta e Gonçalves (1990, p. 40) afirmam que “a finalidade do estágio é 

propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na qual atuará”. Nessa perspectiva, 

o estágio possibilita também uma reflexão que contribui para a compreensão da 

indissociabilidade entre teoria e prática, uma vez que ambas, integradas, fazem com 

que o(a) futuro(a) professor/a produza conhecimentos significativos para uma atuar 

de forma eficaz e transformadora. Através do estágio, é possível também analisar, 

observar, investigar, pesquisar a realidade social onde ocorre a educação formal, 

consolidando a teoria e analisando a prática.  

Considerando os relatos sobre os objetivos do estágio na formação, 

verificamos que os estagiários descrevem os objetivos como um momento de 

aprendizagem e que é a chave da porta do conhecimento, tem como objetivo 

possibilitar novos conhecimentos e de desenvolver capacidades básicas, 

desencadear nos estagiários reflexões da realidade do contexto educacional. 

Para Marina (2019), “os objetivos do estágio, é fazer com que o estagiário 

compreenda essa questão em seu momento de aprendizagem [...] o estágio é a chave 

que abrirá a porta do conhecimento”. O contato com a realidade, observar a vivência 
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cotidiana da escola levará o professor em formação a uma atuação na sala de aula 

baseada na reflexão, visto que o conhecimento fundado apenas nas teorias não é 

suficiente na formação docente de qualidade. A articulação de um curso e a formação 

profissional deverão fazer parte do objetivo de um estágio supervisionado, garantindo 

o compromisso desses profissionais com o processo educativo (BARREIRO; 

GEBRAIN, 2006). 

Nessa etapa da formação, o estagiário tem a oportunidade de conhecer e 

analisar a atuação do profissional em sua ação pedagógica. Além de compreender a 

execução do Projeto de Intervenção Pedagógica, que contribui significativamente para 

sua formação. Com o estágio, é possível que os professores em formação despertem 

para suas escolhas a partir do contato com as realidades da nossa profissão. 

De acordo com os relatos, é com a prática que se alcança a verdadeira 

qualidade profissional. Na escola, existem costumes e comportamentos diferenciados. 

Com a prática, pode ser alcançado o entendimento para uma atuação reflexiva, 

vivenciar a realidade dos fatos. Observar o cotidiano da escola levará o professor a 

uma melhor atuação na sala de aula, visto que o conhecimento fundado apenas nas 

teorias não é suficiente na formação docente de qualidade. 

 

 

 

c) Dificuldades da realidade escolar 

 

Nos relatos dos egressos, percebemos diversas características, entre elas 

a dificuldade na transição de “ser estudante” para “ser professor”, pois, apesar de toda 

experiência durante a formação inicial, é somente no início da docência que eles 

assumem a complexidade da sala de aula, consolidando o papel docente. 

Para Joana, no início sentiu dificuldade, porque, nesse momento, não era 

mais estagiária e, sim, a professora, com uma responsabilidade maior na sala de aula. 

Através dos seus relatos, percebemos que a dificuldade encontrada mobilizou a 

egressa a buscar conhecimentos obtidos na Graduação: “quando foi para trabalhar, 

eu confesso que fiquei com medo porque nos trabalhos com projetos tinham poucos 

professores titulares, e eu fiquei pensando, agora a responsabilidade é toda minha” 

(Joana, egressa). 
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Outra dificuldade relatada foi a atuação na zona rural, realidade essa que 

não se tem a experiência durante a formação inicial. Segundo a egressa: “Geralmente 

quando a gente está aqui na formação acha que já vai direto trabalhar na cidade, 

numa escola boa, cheio de recurso, mas tem o ‘choque de realidade’, muitas vezes 

vamos para o interior, em escolas sem nenhum recurso, isso foi o que aconteceu 

comigo” (Joana, egressa). 

 

Quando fui para o interior vi assim uma escola simples com poucos alunos e 
eu disse, assim vai ser fácil. Quando os alunos vieram eu comecei a trabalhar, 
fui conhecendo eles e percebi que iam exigir muito mais dedicação. Aquele 
contexto era diferente de tudo o que eu já tinha vivenciado.  

 

Observamos que a egressa foi capaz de perceber as dificuldades e refletir 

sobre sua ação para que a aprendizagem dos seus alunos pudesse ser alcançada.  

Na maioria das vezes, as dificuldades apresentadas no início da carreira são como 

um termômetro para as relações que o professor em formação inicial faça uma 

avaliação da profissão. Assim, serão capazes de articular o saber entre teoria e prática 

(XAVIER, 2014).  

No relato da egressa Marina, percebemos que, no início da docência, 

encontrou dificuldades na questão de preenchimentos de diários, reuniões e projetos. 

 

Quando cheguei lá tive que aprender, porque não sabia preencher diário. Eu 
não sabia como funcionava as reuniões, fui aprendendo junto fazendo 
trabalho pedagógico, com os outros colegas professores, eu observava muito 
antes de ir para prática ficava com medo, mas mesmo assim fazia (Marina, 
egressa). 

 

Constatamos, com a fala da egressa, que a realidade escolar proporcionou 

uma reflexão que os conhecimentos adquiridos na formação inicial não foram 

suficientes para atuar em sala de aula e em outras atividades da profissão docente. 

Para Guarnieri (2005, p. 34), “a aprendizagem é um fenômeno que não acontece de 

forma linear, é previsível, por ser uma construção pessoal e multirreferencial, ou seja, 

constrói-se a partir de fontes e lugares diversos”. 

O entendimento que Guarnieri apresenta tem sentido quando se 

compreende a formação como um momento de aprendizagem da profissão docente, 

considerando o caráter imprevisível do trabalho do professor, assim como as 

diversificadas situações problemáticas com as quais pode encontrar no cotidiano 

escolar. 



65 

Diante das reflexões expressadas pelos egressos, as dificuldades 

encontradas no início da docência fizeram com que os mesmos construíssem uma 

aprendizagem significativa e os mesmos buscaram subsídios do estágio para o 

enfrentamento dessas dificuldades. Embora todo processo de se tornar professor 

esteja vinculado à formação da identidade docente, Pimenta (1996) e Lima (2015) 

afirmam que a sua constituição acontece no decorrer da trajetória profissional, tendo 

uma base estrutural importante na formação inicial, de forma especial nos estágios 

supervisionados. 

Para tanto, podemos dizer que o início da docência constitui-se como uma 

base fundamental para o processo de tornar-se professor, “assim o profissional em 

formação percebendo-se e identificando-se como professor nas situações reais e 

conflitantes da escola [...] tem possibilidade de tornar-se um bom professor” (LIMA, 

2015, p. 226), pois, apesar de ter vivenciado no estágio supervisionado e nas práticas 

de ensino a sala de aula, é somente no início da docência que assumirá o papel de 

professor. 

Ao perguntarmos quais os impactos (positivos/negativos) do curso para 

formação docente dos egressos, a primeira resposta que percebemos é que “a 

abordagens teóricas foram impactos positivos”, como podemos observar nos 

exemplos a seguir: 

A parte teórica contribui de maneira em que eu pudesse adentrar no mundo 
da criança, por exemplo, como elas se desenvolvem e comportam em suas 
diversas fases (egressa Joana). 

 

As abordagens teóricas foram muito ricas (egressa Marina). 

 

Os impactos positivos são referentes ao conhecimento teórico necessário 
para realização da profissão (egresso Pedro). 

 

O estágio é importante na formação universitária, seu momento 

proporciona troca de conhecimentos e informações (DELGADO, 1997). Para outros 

egressos, os impactos da formação se destacam a partir da prática dos trabalhos 

realizados durante o curso, que proporcionou um contato real com o ambiente 

profissional, a sala de aula, como ilustramos nos depoimentos a seguir: 

 

Positivos as práticas dos trabalhos realizados durante o curso nos 
proporcionou vivermos a realidade de uma sala de aula e ate mesmo a reação 
durante a excursão dos trabalhos (egressa Mirela). 
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Minha formação docente, veio a partir do impacto do curso, o qual me deu 
suporte para compreensão dos diversos fatores da prática pedagógica 
(egresso Marcos). 

 

Ao propor o estágio como uma das atividades para o desenvolvimento de 

pesquisa, assumimos a perspectiva da pesquisa como colaborativa e/ou pesquisa-

ação, entendendo que sua finalidade é criar uma cultura de análise das práticas, tendo 

em vista suas transformações pelos professores, com a colaboração dos professores 

da universidade e dos estagiários. 

 

3.2 Ouvindo e dialogando com os alunos em formação 

 

A realização dos estágios proporciona aos acadêmicos uma vivência da 

realidade das escolas, despertando, assim, para os problemas encontrados, 

considerando-os objetos de estudos das suas pesquisas. Durante o estágio, são 

oferecidos, através das escolhas das temáticas pelos estagiários, palestras e rodas 

de conversas com professores orientadores, sendo uma das necessidades formativas, 

que facilita a escola das pesquisas apontadas por eles. Para descrever as percepções 

dos egressos serão utilizadas categorias de análises. 

 

a) A formação docente e a prática no estágio supervisionado 

 

As expectativas que envolvem a formação docente poderão ser 

consideradas um eixo que impulsiona os acadêmicos na busca de experiências 

durante o processo formativo. Assim, consideramos importante todo o contexto a ser 

trabalhado e desenvolvido nas atividades. A formação inicial possibilita aos futuros 

professores construírem trajetórias de escolarização, levando-os a refletir sobre as 

experiências positivas e negativas que foram significativas na sua formação. Ao sair 

das aulas teóricas, os alunos se encontram com uma realidade do cotidiano da 

profissão. É nesse momento que a profissão o recebe para que continue sua 

aprendizagem no espaço real fora do contexto acadêmico (ZABALZA, 2014). 

Durante a execução do estágio, várias etapas são apresentadas aos 

futuros professores e, com elas, os desafios de estar em sala de aula e compreender 

quais as necessidades de atuação existem, para que as ações comecem a ser 

desenvolvidas. No curso de Pedagogia, percebemos que o estágio é divido em 30 
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horas teóricas e 60 práticas, práticas essas que deverão ser desenvolvidas nas etapas 

de observação, participação e regência. O que nos chama atenção são as regências, 

que têm a particularidade de serem desenvolvidas através de oficinas pedagógicas 

com os alunos e professores.  

Para os estagiários, esses momentos das oficinas, palestras e rodas de 

conversa são momentos formativos que muito contribuem para a formação. 

Descrevem esses momentos como a seguir: 

 

Marcia - O estágio proporciona uma prévia do que será encontrado no dia a 
dia das escolas, é importante nossa participação para que possamos 
entender o que é ser professor e observar os reflexos da formação que 
estamos passando na atuação em sala de aula, torna-se um momento rico e 
único na formação de professor.  

 

Léia - As aulas teóricas, ajudaram para organizarmos as oficinas que muitas 
vezes ficamos sem ideias e ao compartilharmos nas aulas teóricas uns 
ajudam os outros. 

 

Suzy - As oficinas nos ajudaram a refletir sobre o momento lúdico e a 
aprendizagem das crianças porque muitas vezes nãos e da valor a ludicidade. 

 

Sara - O trabalho em grupo durante as oficinas nos ajuda a trabalhar com o 
outro e ater paciência também, porque não é fácil várias ideias ao mesmo 
tempo, mas com liderança conseguimos executar nossa atividade. 

As respostas apresentadas vão ao encontro da concepção de Guarnieri 

(2005, p. 5): “[...] é no exercício da profissão que se consolida o processo de tornar-

se professor, ou seja, o aprendizado da profissão a partir de seu exercício possibilita 

configurar como vai sendo construído o processo de ensinar”. Essas reflexões 

evidenciam a importância de se considerar todas as possibilidades do estágio 

supervisionado no processo de formação docente, sobretudo possibilitando aos 

estagiários uma compreensão da teoria e prática e sua articulação interdisciplinar. 

De acordo com os estagiários, perceberam a importância do 

acompanhamento dos professores durante a realização das atividades práticas, 

desde as oficinas até a elaboração dos relatórios. 

 

A formação no curso de Pedagogia tem seu diferencial, percebemos que os 
professores tem muito mais diálogo com os alunos, oportunizando a 
participação nas aulas, percebemos também o contexto interdisciplinar 
durante as aulas, pois os professores se preocupam com as atividades que 
iremos realizar para que possamos articular entre as demais disciplinas 
(Leticia, 2017). 
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A orientação dos professores durante o estágio é fundamental para que nos 
possamos escrever o relatório e organizar as atividades de oficinas (Lorena, 
2017). 

 

Os estagiários relatam também sobre a importância de envolver os seus 

colegas nos trabalhos em grupos, os alunos nas escolas, os professores das escolas 

campo. Falam com entusiasmo, com a satisfação desse momento de formação e do 

estágio supervisionado. Assim, percebemos que, nesse percurso, os acadêmicos 

iniciam uma construção e reconstrução da concepção do que é ser um profissional da 

educação, rompem barreiras ao se identificarem como professores reflexivos capazes 

de intervir na realidade das escolas, como relatam os acadêmicos: 

 

Em todas as atividades que realizamos, buscamos inserir as crianças das 
escolas e os professores da sala de aula. Esses professores observam as 
apresentações e ficam admirados com as metodologias aplicadas, logo no 
inicio do estágio muitos dizem para mudarmos de profissão, no entanto ao 
final percebem que devem nos estimular e começam a nos incentivar para 
não desistirmos da nossa formação, nos incentivam a estudar e que vale a 
pena passarmos por todas as dificuldades pois é com elas que aprendemos 
como atuar em sala de aula. A todo momento estamos trabalhando com a 
teoria e prática (Meire, 2017). 

 

Quando aplicamos nossas oficinas e chegamos nas escolas com nossos 
materiais os alunos e professores ficam agitados pois sabem que naquele dia 
a aula será diferente todos ficam eufóricos, percebemos que esse 
comportamento impulsiona não só os alunos mas também as professoras a 
diferenciarem suas aulas e metodologias (João, 2017). 

 

Percebemos nos relatos o quanto esses momentos formativos durante o 

estágio contribuem não só com a formação, mas com a construção da identidade 

docente desses acadêmicos. A atuação durante a prática do estágio proporciona a 

construção e desenvolvimento da consciência de um ser humano inacabado, em que, 

através do ensinar, se torna um compreendor da educação como uma forma de intervir 

na realidade da pessoa e do mundo. A profissão poderá ser compreendida como um 

momento de construção, que passa por diversas etapas, deverá ser fundamentada 

com conhecimentos específicos para que o crescimento profissional seja aperfeiçoado 

(RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 2004).  

Portanto, o trabalho e a importância do estágio na formação docente se 

caracterizam com um rompimento das metodologias assumidas como verdades 

únicas, contribuem na instauração de uma nova compreensão da profissão de 

professor, através de um processo reflexivo, que constrói novas práticas. É o 
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momento de romper com modelos vistos como únicos e impulsionar mudanças, 

provocando um processo formativo em que o futuro professor poderá assumir-se 

como sujeito de sua história, em direção a um agir responsável e autônomo perante 

si mesmo e o mundo. 

 

b) Construção da identidade docente 

 

A prática do estágio é um dos principais momentos vivenciados pelos 

acadêmicos durante a formação inicial. Na sua execução, surgem os interesses e 

desafios do exercício da docência, os alunos esperam aprender e ensinar. A esse 

respeito, Brito (2011) afirma que o saber ensinar é produzido em diferentes contextos 

de formação e de vivência da prática pedagógica. 

Na perspectiva dos discentes, consideramos que muitas são as fases 

vivenciadas. Porém, todas elas possuem movimentos marcantes, que influenciam de 

acordo com as características de cada lugar. 

Para aprofundarmos as observações do estágio, aplicamos o questionário 

para os alunos em formação de turmas e períodos diferentes, que participam do 

estágio, considerando os indicadores, o estágio e a formação profissional, 

conhecimentos e experiências, dificuldades no estágio supervisionado, a 

interdisciplinaridade, aspectos que auxiliam para uma formação profissional. Serão 

utilizados pseudônimos para os alunos. 

Destacamos a fala dos alunos da primeira turma, no que se refere ao 

estágio e a sua contribuição na formação profissional. Os alunos da primeira turma 

consideraram que o estágio permite que conheçam uma realidade das escolas de 

forma social, cultural e pessoal, e que esse momento acrescenta para prática docente. 

 

O Estagiário Felipe respondeu “sim, porque permite conhecermos a realidade 
da escola e pensar em nossa postura e tomada de atitudes diante de diversas 
situações que podem acontecer dentro da sala de aula”. 
Estagiário Mateus Sim contribui muito tanto o lado pessoal quanto afetivo e 
reflexivo. 
Estagiário Lucas sim porque o estágio supervisionado nos propõe essa 
bagagem tanto teórica quanto prática e principalmente prática para uma 
formação. 

 

Os estagiários caracterizam o estágio como uma oportunidade de encontro 

de futuros professores diante das realidades vivenciadas. O estágio, para eles, é como 
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uma relação pessoal, cultural e afetiva que influenciará na profissão docente e na 

construção da sua identidade. Zabalza (2014), ao julgar o estágio como uma situação 

de aprendizagem, considera que sua contribuição é capaz de desenvolver 

conhecimentos e habilidades orientados à participação gradual em um amplo espectro 

de atividades práticas. 

Outra reflexão identificada diz respeito ao estágio como uma oportunidade 

de conhecimento da prática pedagógica, construção da identidade docente e 

verificação da relação entre teoria e prática. 

 

Marcia (estagiaria) diz que sim porque o estágio me deu a possibilidade de 
conhecer a prática docente antes de exercer a profissão. 
Solange (Estagiária) sim o estágio tem contribuído com a construção da 
minha identidade docente e desenvolvimento pessoal. 
Miriam (estagiária) sim  as aulas teóricas serviram como embasamento 
teórico para a prática do estágio que nos proporciona tanto conhecimento 
pessoal como profissional. 

 

Quanto às observações empreendidas pelos estagiários citados, importa 

retornarmos às concepções de estágio, que tem a prática como uma reflexão de 

compromisso profissional das políticas formativas. A formação, na prática, deverá 

proporcionar um conhecimento da realidade. O aluno passa a conhecer, na prática, a 

realidade do seu ambiente de trabalho (ZABALZA, 2014). Na concepção da prática, a 

formação e o estágio supervisionado apresentam limitações que se limitam a partir 

dos currículos de cada curso. 

De maneira mais explícita, a fala dos estagiários nos mostra a presença 

das concepções de estágio supervisionado no sentido de saber e aprender, quando 

afirmam que o estágio possibilita conhecer a prática docente e que o mesmo contribui 

para uma atuação futura como professor. 

A postura adotada pelos alunos indica que o estágio não se limita à imitação 

de modelos, mas possibilita a reflexão que conduz a uma prática docente, que reflete 

nas políticas formativas de cada curso. Podemos considerar que, independentemente 

de os estagiários presenciarem ações de reprodução e imitação de modelos, são 

capazes de, a partir da prática no estágio, tomar decisões políticas no processo de 

aprendizagem. 

Ao nos referirmos sobre os conhecimentos e experiências, percebemos 

que o estágio, na formação inicial, é considerado um espaço de aprendizagem 
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docente, não somente para os alunos em formação, mas também para todos os que 

se envolvem nesse processo. 

A partir dessas concepções, identificamos, na fala dos estagiários, que o 

estágio proporciona novos conhecimentos e aguça a criatividade. De forma 

significativa, é capaz orientar para uma atuação docente futura, apesar de ser uma 

carga horária pequena. Destacamos algumas falas dos estagiários: 

 

Maria- Com certeza o estágio possibilita novos caminhos e aguça minha 
potencialidade de criar novos ensinamentos para atuar na prática.  
Suzy- Com certeza de forma significativa 
Marcia- Sim pois te capacita  para o seu futuro campo de atuação fazendo 
vivenciar a prática fazendo a relação com a teoria.  
Tiago- Apesar de pouco tempo de observação em sala de aula o estágio nos 
traz uma visão prática do que irei enfrentar na nossa carreira profissional  
Felipe- Na verdade o estágio é uma porta que se abre, para que quando 
chegarmos a atuar na profissão o impacto não seja grande.  

 

O estágio tem uma política de aprendizagem que deverá envolver e inserir 

os estagiários ao futuro campo de atuação, para que verifiquem a realidade que 

encontrarão na atuação docente. A aprendizagem docente é contínua e acontece de 

forma gradativa, considerando os espaços de aprendizagem de cada sujeito. Deverá 

acontecer de maneira proveitosa a partir da troca de experiências, no aprender com o 

outro, mesmo quando o outro não disponha de tanta experiência. 

Os relatos dos estagiários nos mostraram que o estágio supervisionado fez 

os mesmos refletirem e terem sensibilidade para compreender os limites, 

possibilidades e falhas da formação dos professores. Com essas reflexões, fez com 

que esses estagiários considerassem a relevância das atividades para a 

aprendizagem dos alunos e que os mesmos deixassem sua marca nos alunos e 

professores. 

Encontramos, nos demais relatos, que os estagiários e professores, 

durante a realização do estágio, constroem uma relação de profissionalismo, onde 

tudo que é repassado serve de reflexão para ação docente. Os estagiários consideram 

que as salas de aula colaboram para que as ideias surjam e, assim, apliquem novas 

metodologias. As etapas do estágio de observação e participação orientam os 

estagiários na troca de experiências didáticas, segundo eles, uma vez que oportuniza 

a participação na sala de aula. A seguir, alguns relatos. De acordo com os estagiários 

em nível de conhecimento e experiências no estágio, 
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Maria- O momento que estamos observando em sala de aula, e as conversas 
que temos com os professores, nos trás uma visão mais verdadeira do que 
realmente é ser professor.  
Lorena- Os professores da sala de aula colaboram muito, com ideias e 
orientações.  
João- Tanto a observação quanto a participação podemos perceber e receber 
orientação de profissionais atuante, trocas de experiências didática e como 
atuar. 

 

Na fala dos estagiários, podemos destacar a liberdade e autonomia 

apresentada pelos estagiários e professores da escola e como a sala de aula 

proporciona uma aprendizagem para que os futuros professores percebam a 

importância da prática docente. A condução do trabalho pedagógico é considerada 

um ato de reflexão, responsabilidade, criatividade característica, essa que deverá ser 

considerada na construção da identidade docente de cada sujeito. 

A contribuição dos professores que possuem uma experiência na docência, 

o papel do professor de estágio e demais disciplinas durante a formação inicial são 

destacadas nos relatos quando os mesmos se referem a trocas de experiências. 

Na disciplina de estágio supervisionado no curso de Pedagogia na 

instituição que pesquisamos, são reservadas 30 horas teóricas e de 60 a 90 horas de 

práticas. Nesses espaços, além de uma fundamentação teórica sobre a importância e 

objetivos do estágio supervisionado, é necessário que os professores da disciplina 

oportunizem momentos de discussão, debates sobre a realidade encontrada durante 

o estágio. 

Essa prática previne para que não aconteça o que chamamos de “choque 

de realidade”, o que poderá fazer com que os alunos assumam posturas descritas por 

Guarnieri (2005): ao se deparar com a situação real que se dá a prática pedagógica, 

o professor iniciante pode abandonar ou rejeitar os conhecimentos teóricos 

acadêmicos. 

Essas implicações podem acontecer com aqueles que estão em formação 

inicial dos estágios, principalmente para os que estão em processo formativo, pois o 

momento do estágio é um momento de iniciação da vida profissional. 

As falas dos participantes da pesquisa revelam dificuldades no estágio 

supervisionado. De maneira recorrente, os discentes carregam, durante o curso, a 

expectativa de ser o estágio supervisionado o momento de vivência em contextos 

profissionais, porque os contatos com a realidade da escola e, principalmente, com a 

sala de aula, se tornam frequentes. Os estagiários destacam que a dificuldade 
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existente está por parte dos professores da Graduação que, por muitas vezes, 

dificultam a prática do estágio. Segundo os alunos: 

 

Maria- A Falta de tempo, auxílio financeiro e espaço para confecção de 
materiais foram as maiores dificuldades  
Felipe-Professores dificultam o estágio com muitos trabalhos  
Márcia- Resistência de professores para dialogar quando percebem que o 
bom relacionamento com os alunos da sala de aula  
Tiago- Os planos de aulas foram as dificuldades  

 

As falas dos estagiários revelam que os estudos e as discussões na 

universidade são importantes, porém não permitem uma relação interdisciplinar entre 

as outras disciplinas, pois ainda existem dificuldades de compreensão do estágio 

supervisionado pelos professores na formação inicial. 

É necessário que exista uma compreensão de que as atividades realizadas 

durante o estágio supervisionado possibilitam aos estagiários tornarem-se 

profissionais capazes de desenvolver pensamento crítico, realizar 

interdisciplinaridade entre o aprendido na teoria e a prática vivenciada, além de o 

estágio desenvolver um papel de pesquisador nos alunos, pois não deixa de ser uma 

atividade de pesquisa e reflexão. 

O estágio deverá proporcionar ao estagiário a oportunidade de refletir sobre 

a metodologia de ensino aplicada pelo professor da sala de aula e, assim, construir 

sua própria metodologia de ensinar. De acordo com Silva (2017, p. 2), “o futuro 

docente, [...] começa a pensar, de forma profunda e concreta a respeito do processo 

de ensino aprendizagem, tendo consciência do papel, não só do professor mas de 

todo núcleo escolar”. Cada modalidade de ensino desempenha papel desafiador na 

formação de professores, uma vez que deve proporcionar o conhecimento necessário 

para o desempenho das funções de ser professor. 

Considerando os aspectos que auxiliam para uma formação profissional, 

os relatos apontam para uma formação baseada entre a teoria e prática que é capaz 

de permitir a reflexão/ação/realidade/comunicação no momento do estágio. 

Perguntamos aos estagiários: quais os aspectos do estágio que o ajudam na atuação 

profissional? Foram diversos relatos, dentre os quais selecionamos os a seguir: 

 

O estágio proporciona uma ajuda na teoria/reflexão com o professor (Maria 
2017). 
Capacidade de reflexão/ação/criatividade, comunicação com todos da 
instituição escolar, e o trabalho interdisciplinar (Felipe 2017). 
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Regências e avaliação (Marcia 2017). 
Relação professor/aluno/professor do estágio (Tiago  2017). 
Experiências e desafios vivenciados e a pesquisa por coisas novas (Lorena 
2017). 

 

Durante a realização do estágio, o futuro professor tem a oportunidade de 

vivenciar a realidade educacional, percebendo os desafios que irão enfrentar no 

cotidiano de uma sala de aula. Com isso, passam a refletir e questionar quais as 

responsabilidades do professor diante de uma realidade escolar, qual a função da 

escola, como deve agir. Sabe-se que, durante a profissão de docente, o professor 

deverá passar por diversas situações e desafios, os quais sentir necessidade de 

conhecimentos que vão além da teoria, para superarem as adversidades existentes. 

A teoria tem uma importante função de proporcionar aos professores uma 

compreensão para analisarem os diversos contextos na atividade docente (PIMENTA; 

LIMA, 2012). 

Na formação de professores, o estágio é visto como uma iniciação para 

sala de aula, é um eixo que norteia o processo de aprendizagem da docência, pois, 

através das observações, será capaz de unir a teoria e prática a seu favor. Nesse 

contexto, as atividades desenvolvidas pelo estudante não só permitem que o 

estagiário visualize e verifique a maneira significativa as diferentes concepções de 

trabalhar em sala de aula. Concordamos com Pimenta e Lima (2008), ao 

considerarem que o estágio oferta novas possibilidades de ensinar e aprender a 

profissão docente, inclusive para os professores formadores, convidando-os a rever 

suas concepções. É necessário considerarmos que, para a realização do estágio, 

todas as outras disciplinas do currículo educacional deverão estar articuladas, uma 

vez que trabalham com conhecimentos e metodologias a serem aplicadas durante a 

prática. 

Durante o estágio supervisionado, a reflexão é um elemento fundamental 

para aqueles que caracterizam as aprendizagens adquiridas no estágio como 

fundamentais para a formação docente. Para os acadêmicos que o estágio será a 

primeira aproximação profissional, poderá ser considerada um momento de 

descoberta, construção e reconstrução da aprendizagem e identidade docente. O 

estágio, enquanto experiência profissional, compreende atividades teórico-práticas 

direcionadas para o exercício profissional da docência, os diferentes processos de 

gestão e organização do trabalho escolar e o desenvolvimento de pesquisa em 
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contexto educacional. O estágio proporciona ao aluno uma relação de diálogo com a 

realidade, fazendo com que ele se sinta inserido no campo profissional e, 

consequentemente, irá se desenvolver no campo pessoal e profissional  

(NASCIMENTO, 2014). Considerando o questionamento direcionado aos estagiários, 

destacamos outros posicionamentos, no que diz respeito ao estágio, que deverá ser 

organizado em parceria e que os textos deverão proporcionar uma formação crítica 

aos estudantes, refletindo a prática pedagógica, além do respeito entre os sujeitos que 

participam desse momento. Para os estagiários, 

 

Deverá desde o início apresentar uma parceria entre a organização que 
oferece e os estudantes que ali estão. Os conteúdos teóricos que são 
estudados durante a disciplina devem proporcionar uma formação crítica, 
intelectual etc. (Sabrina 2019). 

 

É preciso que todos que fazem parte desse processo entenda que o estágio 
é parte essencial da formação inicial, partindo disso o estágio deve está 
voltado para a reflexão das práticas educacionais, ou seja, para que o estágio 
seja de qualidade é preciso existir a integração entre teoria e prática (Camila 
2019). 

 

O estágio deveria ter acompanhamento constante do professor para que o 
aluno tenha confiança e segurança no período do estágio, além de terem um 
ótimo diálogo entre si porque as ideias tanto do professor quanto do aluno 
são diferentes, porém o objetivo é igual passa uma educação significativa 
(Kelly 2019). 

 

O ideal para uma formação é que os alunos tenham oportunidades e 

possibilidades de exercerem seus conhecimentos; isso deverá ser de forma articulada 

pelo professor de estágio. A parceira é fundamental para exercício da prática docente, 

considerando as estratégias que deverão ser empregadas no exercício da profissão. 

 

c) O Estágio Supervisionado com eixo articulador  

 

Nesse sentido, destacamos o estágio como um momento interdisciplinar 

que poderá contribuir para atuação da prática docente. Ao questionarmos os 

estagiários sobre a relação do estágio com uma ação interdisciplinar, os mesmos 

afirmam que os momentos percebidos são nos momentos de aplicação de regências 

nos quais o trabalho interdisciplinar é cobrado. No entanto, o que percebem é que, na 

academia, os professores vêm tentando essa prática. De acordo com os relatos 
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Monica- O estágio tem tentado proporcionar... mas é difícil pois tenho muitas 
dúvidas no que é interdisciplinaridade e como fazer.  
Pedro-Sim! Pois é uma exigência dos professores orientadores  
João-Sim! Quando podemos trabalhar relacionando conteúdos de outras 
matérias contextualizando e quando existem parcerias docentes. 
Henrique- Sim acredito que toda disciplina é baseada na interdisciplinaridade, 
porque aprendemos a mudar sair do tradicional.  

 

As falas dos estagiários apresentam a relevância atribuída ao estágio e à 

aprendizagem que acontece no contexto da escola, na vivência das atividades e, 

muitas vezes, divergindo do que se encontra na prática. Porém, não tão menos 

importantes quanto à reflexão da aprendizagem construída nesse contexto. Vale 

ressaltar que, mesmo com pouca atividade interdisciplinar na academia, os estagiários 

compartilham de noções relacionadas à interdisciplinaridade. 

É importante considerarmos a centralidade do estágio supervisionado e a 

prática pedagógica, uma vez que se caracteriza como base de aprendizagem docente 

no processo formativo, necessitando de uma compreensão contextualizada acerca de 

suas intencionalidades. Apesar de o currículo dos cursos apresentarem diversas 

disciplinas que possibilitam aos alunos a compreensão da teoria e prática, é possível 

perceber que os acadêmicos esperam que o estágio os apresente a maneira de 

ensinar na prática, vivenciando o trabalho docente. 

Como proposto na metodologia, aplicamos o questionário com turmas 

diferentes, cada uma com sua particularidade, tendo em vista as reflexões 

consideradas pelos professores de estágio. Destacamos questões que foram 

levantadas durante as aulas de estágio que se tornaram fundamentais para pesquisa. 

A prática pedagógica permite um processo formativo o qual os sujeitos envolvidos 

percebam a aprendizagem e como deve ser alcançada na perspectiva de um 

profissional compromissado (ZABALZA, 2014). 

Perguntamos aos discentes: como poderia ser o estágio para que pudesse 

ser considerado de qualidade? Verificamos nas respostas apresentadas os 

apontamentos de que o estágio deverá oferecer condições para construção da 

identidade docente, deverá ser capaz de proporcionar aos alunos a autonomia de 

decisões, deverá ser um eixo transformador da instituição escolar frente aos desafios. 

O estágio, de acordo com os estagiários, deve ser articulado com todas as disciplinas 

para que não aconteça a sobrecarga de trabalhos acadêmicos. Além disso, poderia 

iniciar em períodos anteriores para que os alunos tenham mais tempo na prática. 

Seguem alguns relatos: 



77 

 

O estágio é parte fundamental para nossa formação universitária, assim para 
que ele seja de qualidade é necessário que ele ofereça condições para o 
estudante construir sua identidade profissional, além de possibilitar a 
aprendizagem de conhecimentos de nortear a realidade educacional (Kelly 
2019). 

 

Na minha opinião, para que o estágio pudesse ser considerado de qualidade 
ele deveria ser um eixo transformador da instituição escolar, em frente aos 
desafios que a escola enfrenta no seu dia-a-dia. O estagiário por sua vez, 
precisa provocar essa mudança colocando em prática o que ele aprendeu na 
universidade (Silvana 2019). 

  

Penso que o estágio deveria ser mais articulado com todas as disciplinas do 
curso, pois reconheço sua grande importância em nosso processo de 
formação como uma experiência que vai influenciar nossa prática enquanto 
futuros professores (Paula 2019). 
Vejo o estágio como algo além dos momentos de observação e participação 
em sala de aula, entendendo assim como um processo de construção 
profissional e do que é ensinar, o estágio propicia diferentes objetivos a partir 
dos fenômenos que oferece (Carla, 2019). 

 

O processo de formação dá-se ao longo da trajetória profissional. Seu início 

é na formação inicial. Os significados para a organização do contexto da 

aprendizagem docente são efetivados nesse momento que se caracterizam como 

saberes docentes. 

Os modelos de estágio são configurados nas instituições em etapas que 

devem ser cumpridas com carga horária de acordo com as diretrizes nacionais. Muitas 

vezes, esses modelos incluem mudanças a partir da realidade de cada lugar. 

Percebemos que, no relato dos estagiários, os mesmos apontam diversas dinâmicas, 

que poderão ser aplicadas ou adequadas ao modelo de estágio existente na 

instituição pesquisada. A organização do estágio deverá estar planejada de maneira 

que não se caracterize apenas em conduzir os alunos, as escolas e que ali irão 

permanecer desenvolvendo atividades que estiverem ao seu alcance (ZABALZA, 

2014). 

De acordo com o PPC do curso de Pedagogia do CEST/UEA (2019, p. 65), 

as atividades inerentes ao desenvolvimento do estágio serão acompanhadas pelos 

professores da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), na qualidade de 

orientadores/supervisores acadêmicos, e por professores e/ou gestores das escolas 

campos de estágio. 

Vale ressaltar que as vivências no estágio proporcionam experiências que 

incomodam, mas, ao mesmo tempo, apresentam sugestões para sua melhoria, 
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considerando as adversidades e reconhecendo a importância da teoria para o 

aperfeiçoamento da prática pedagógica. Os saberes e experiências adquiridos devem 

ser considerados objetivos de uma proposta de estágio, abordando uma relação 

crítica com os saberes disciplinares de uma formação profissional. As experiências do 

cotidiano permitem o desenvolvimento e avaliação de outros saberes (TARDIF, 2008). 

As práticas bem sucedidas são originadas a partir de uma prática 

significativa realizada pelos professores e alunos. É através dessa relação que 

surgem novos métodos para que o cotidiano da sala de aula se torne mais leve. 

Acredita-se que, com o estágio supervisionado, as competências profissionais sejam 

fortalecidas, sendo essa a maneira mais eficiente e duradoura de adquirir 

conhecimento teórico-prático. O estágio é o lócus onde 

 

a identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida no 
entrecruzamento dos percursos individuais e institucionais no âmbito do 
trabalho e da formação; uma ação vivenciada reflexiva e criticamente, em que 
aprender a ser professor vai além da compreensão teórica, adentrando as 
paredes da sala de aula, aproximando alunos da realidade em que irão atuar 
(BURIOLLA , 1999, p. 42). 

 

Nesse sentido, perguntamos aos alunos se o estágio pode ser considerado 

um eixo articulador da formação profissional, Assim, diversas concepções foram 

apresentadas, entre elas que o estágio, como eixo articulador, oferece a oportunidade 

para o aluno assumir responsabilidades progressivas em sala de aula. Verificamos, 

ainda, que o estágio, para ser eixo, é necessário que dialogue com as diversas 

disciplinas; uma vez que é possível dialogar de forma interdisciplinar, o estágio 

contribui para ressignificação dos saberes.  

Para Lorena (2019), “O estágio oferece oportunidades para o aluno ir 

assumindo responsabilidades progressivas no contexto profissional onde se realizam 

as práticas pois um estágio bem organizado deve ir proporcionando a chance de 

assumir compromissos”. O Estágio Supervisionado torna-se um espaço de construção 

na formação de professores que contribui na sua formação (SANTOS, 2005). 

Entendemos que o contexto profissional poderá ser explorado na aplicação das 

práticas, o compromisso e responsabilidades que o estagiário assume; deverá ser 

considerado um despertar da profissão, refletindo suas atitudes, comportamentos e 

organização durante sua execução. A prática docente modifica o estagiário e futuro 
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professor, sua identidade vai se configurando a partir das suas experiências e, com o 

passar do tempo, o seu saber trabalhar enquanto professor.  

A prática educativa é compreendida com ações que o professor se baseia 

em valores morais ou em normas sociais, culturais para aplicar decisões e suas 

metodologias em sala de aula. Valores, normas e experiências são elementos e 

critérios com os quais os professores emitem juízos profissionais. 

Durante a vigência do estágio, o futuro professor começa a pensar, de 

forma profunda e concreta, a respeito do processo de ensino-aprendizagem, tendo 

consciência do papel, não só do professor, mas de todo o núcleo escolar na influência 

desse processo. Ele desenvolve concepções sobre a profissão docente, a partir dos 

elementos positivos e negativos observados nas salas de aula. 

Em outra narrativa, verificamos na fala de José (2019), que “é necessário 

refletir entre as diferentes disciplinas uma vez que é possível dialogar de forma 

interdisciplinar ao longo do curso. Pois é função de todas as disciplinas do curso é 

inter-relacionar-se”. Um trabalho com enfoque interdisciplinar não significa somente 

juntar uma ou mais disciplinas ou conteúdos e dois ou mais professores, implica no 

planejamento articulado, debates sobre o que será trabalhado. Como afirma Japiassu 

(1976, p. 75), “o fundamento no espaço interdisciplinar deverá ser procurado na 

negação e na superação das fronteiras disciplinares”. Todas as atividades teóricas 

que fundamentam o estágio deverão considerar a articulação dos saberes. Esta ação 

necessita se reportar à vivência da prática e da ação interdisciplinar. 

Na observação realizada pelos estagiários, se todos os outros 

componentes curriculares se articulam durante o curso, os benefícios para a aplicação 

na prática seria muito mais positiva, ou seja, a interdisciplinaridade significa a 

transformação de saberes, não se caracterizando apenas transpor os conhecimentos 

teóricos para a prática, mas compreender esses conteúdos, articular e transformá-los 

em saberes profissionais, construídos a partir da reflexão, da prática, da teorização 

das suas experiências, da partilha de ações pedagógicas, à luz da teoria. E é nesses 

momentos que todos os envolvidos no curso realizam a reflexão do que tem sido feito, 

do que é possível realizar na prática e de que forma analisam e refletem juntos. 

Para o Felipe (2019), “o estágio é um eixo articulador da formação pois é a 

base que temos para quando formos de fato atuar na profissão, uma vez que o estágio 

contribui para a ressignificação dos saberes e para dimensão social de ser professor”. 

Uma das finalidades da formação inicial é a de preparar os futuros professores para 
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trabalharem em escolas em contextos de mudança, o que implica uma reflexão 

permanente sobre o papel dos professores e sobre o seu profissionalismo e a forma 

como este é entendido. Quando destacamos os saberes na prática docente, o 

estagiário passa a considerar as atividades de estágio como um eixo que articula a 

reflexão na formação de professores (LIMA, 2008), pois é durante o estágio que o 

aluno vê ou não a si mesmo como professor.  

O estágio como eixo articulador entre as diferentes disciplinas destaca a 

importância de um olhar atento às características e cotidiano da realidade escolar. É 

a partir do cotidiano do estágio que os discentes irão ressignificar os conhecimentos 

adquiridos ao longo do curso, onde o currículo  vem sendo aplicado, buscando uma 

forma que integre os diversos saberes advindos do local,  da  região, para que a 

formação permita uma articulação entre os componentes curriculares do curso, com 

o cotidiano das escolas campos. 

Feldmann salienta a importância da escola e seu cotidiano: 

 

[...] que a escola necessita ressignificar o seu tempo e espaço, mostrar-se 
como um ambiente formador de identidades dos sujeitos que nela vivem e 
convivem, na compreensão das diferentes culturas dos grupos que nela estão 
presentes [...]. E ressalta  que a escola deve priorizar o conhecimento [...] na 
perspectiva da formação da cidadania de seus sujeitos (FELDMANN, 2009, 
p. 80). 

 

Assim, os discentes poderão reconhecer que a escola é um espaço de 

transformação e que o seu contexto é um fator importante, e que fazem parte como 

agentes atuantes nessa transformação. 

O estágio é visto como uma preparação profissional. Suzy (2019) afirma 

que "o estágio é uma preparação profissional, as vivências nas escolas trazem 

grandes aprendizados e ajudam na construção da identidade docente, de cada aluno, 

pois articula os conhecimentos adquiridos no espaço universitário quanto da vida 

prática”. É evidente que os comportamentos, ações e consciência do estagiário 

possuem várias limitações e que, por conseguinte, seu saber torna-se limitado.  

O sentido de toda formação é auxiliar na profissão, uma vez que, a partir 

das experiências é que será desenhado todo o percurso no qual esse profissional irá 

atuar. No discurso do estagiário, verificamos o quanto o momento do estágio 

supervisionado apresenta a realidade para esses acadêmicos, trazendo, além da 

teoria e prática, resgatando a autoestima de ser professor.  
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Momentos relatados (dados coletados durante as aulas teóricas e 

avaliação da disciplina) como muito significativos para os estagiários e principalmente 

para a comunidade escolar. Foi um momento de articulação da universidade e 

comunidade escolar. 

As oficinas realizadas pelos estagiários junto à comunidade escolar estão 

descritas na Tabela 1 a seguir, e nos Anexos apresentamos o planejamento das 

oficinas. 

 

Tabela 1 – Oficinas realizadas nas escolas 

Espaços  Tema Objetivo 

ESCOLA MUNICIPAL 
QUERUBINS 
 

AS FORMAS 
GEOMÉTRICAS E 
PIRAMIDE ALIMENTAR 
 

Desenvolver atividades lúdicas, a 
partir de brincadeiras com crianças, 
a fim de apresentar as formas 
geométricas estimular e sensibilizar 
cada criança ao hábito de 
alimentação saudável. 

ESCOLA MUNICIPAL 
ALMERINDA 
 

AS FORMAS 
GEOMÉTRICAS E AS 
CORES 

Desenvolver atividades com as 
quais as crianças tenham 
oportunidade de conhecer e 
reconhecer as formas geométricas e 
as cores, promovendo a 
aprendizagem interdisciplinar. 

ESCOLA MUNICIPAL 
CAMINHO FELIZ 
 

HISTÓRIAS INFANTIS Proporcionar aos alunos o momento 
de contagem de histórias infantis, 
estimulando a criatividade e a 
imaginação.  

ESCOLA CEDESCRI O FUNDO DO MAR 
 

Proporcionar às crianças o 
conhecimento dos seres que vivem 
no fundo mar, fazendo com que elas 
reconheçam os seres de água doce 
e do mar. 

ESCOLA MUNICIPAL 
NOSSA SENHORA DE 
FÁTIMA 
 

OS ALIMENTOS E AS 
HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS 
 

Proporcionar aos alunos o 
conhecimento da alimentação 
saudável, apresentando a eles 
através de histórias em quadrinhos, 
despertando o interesse pela 
alimentação. 

ESCOLA MUNICIPAL 
CALISTO 
 

AS ATIVIDADES MOTORAS 
E A PIRÂMIDE ALIMENTAR 
 

Utilizar o espaço da sala de aula de 
forma que os alunos compreendam 
a importância do respeito dos 
espaços e da disciplina na 
alimentação saudável.  

Fonte: registro dos professores de Estágio I. 

 

Essas oficinas foram desenvolvidas pelos estagiários do sétimo período do 

curso de Pedagogia sob a orientação dos professores de estágio, envolveram as 

escolas campo os professores das escolas, professores de estágio e professor da 

disciplina de metodologia do ensino de ciências. As oficinas levaram os alunos das 

escolas a se envolverem, participando de atividades lúdicas, que auxiliaram 
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momentos de aprendizagem, considerando que a prática à qual os estagiários foram 

submetidos proporcionou o desenvolvimento das atividades profissionais e situações 

reais de uma sala de aula. 

As oficinas foram elaboradas a partir das orientações sobre as temáticas, 

considerando a interdisciplinaridade e o contexto das escolas campo, a organização 

do material e planejamento das atividades foram considerados a critério dos 

estagiários. De acordo P1, do Estágio I, 

 

Os benefícios de uma prática interdisciplinar estão diretamente relacionados 
á desfragmentação das disciplinas, uma vez que apresentam de forma 
abrangente os diversos conhecimentos, proporcionam a compreensão dos 
conteúdos, facilitando o desenvolvimento das aulas, as ações desenvolvidas 
nas escolas proporcionam aos estagiários uma reflexão da prática docente a 
partir da vivência do estágio (2018). 

 

Os alunos relatam que foi momento muito rico e de construção de 

aprendizagens para eles. Na realização das oficinas, vivenciaram os espaços de ação 

pedagógica e os contextos nos quais o futuro professor será inserido, além de uma 

aproximação com a realidade escolar. O estagiário Mário relata: “quando podemos 

trabalhar relacionando conteúdos de outras disciplinas de outros materiais a exigência 

é maior, porém o aprendizado é muito mais significativo” (2018). Para Loren, “a prática 

interdisciplinar é de suma importância pois ajuda ter a noção de como trabalhar com 

mais de uma disciplina despertando o interesse dos alunos para os conteúdos” (2018). 

Além da reflexão para formação da prática docente, o aprofundamento 

teórico proporcionou uma construção de conhecimentos. A prática do estágio também 

é um momento de descobrir a profissão, de encantamento e reconhecimento. 

Momento também em que as escolas interagem e se envolvem nas atividades 

acadêmicas. Mariana relata: 

 

No estágio a aplicação dos saberes adquiridos na parte teórica de cada 
disciplina facilitou a parte prática mostrando na ação interdisciplinar na sala 
de aula a junção perfeita das disciplinas, mas um pouco trabalhoso, no 
entanto com uma grande importância para nossa formação. Os professores 
das escolas já utilizam essa prática, porém não conseguem perceber mas 
relatam que é uma proposta facilitadora da prática pedagógica (2018). 

 

Percebemos também o reconhecimento do trabalho interdisciplinar pelos 

professores das escolas em considerar que facilita a prática pedagógica e a 

aprendizagem dos alunos. Os estagiários, em seus relatos, se reconhecem enquanto 
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profissionais e consideram a prática do estágio momentos de construção da 

profissionalização docente. João afirma: “o estágio interdisciplinar apresenta uma 

capacidade de interação com as diversas área se nos ajuda a compreender o que é 

ser professor na educação infantil e series iniciais, principalmente porque vamos atuar 

com as diversas situações e contextos”. No relato de Priscila: “os professores já 

realizam a prática interdisciplinar e isso facilita a aprendizagem dos alunos e o trabalho 

deles segundo a professora da sala que estagiei”. 

Após a realização de cada etapa do Estágio Supervisionado, acontecem as 

avaliações dos relatórios produzidos, reflexões e vivências dos estagiários, com a 

finalidade de verificar se houve a articulação da teoria e prática, quais foram as 

dificuldades, os pontos positivos, as fragilidades, como foi a construção de 

conhecimentos. A avaliação é constituída também pelo momento de autoavaliação do 

estagiário, avaliação pelos professores das salas de aula das escolas campo e 

avaliação das atividades desenvolvidas no componente de estágio supervisionado 

pelo professor do estágio, considerando o planejamento dos próximos estágios. 

 

Quando iniciamos o planejamento das oficinas achamos difícil no entanto 
quando pensávamos nelas o planejamento e elaboração dos planos de aula, 
sempre eram acompanhados pelo professor do estágio, ele nos ajudou a 
realizar as intervenções, a refletir sobre o que e como estávamos fazendo, a 
presença do professor foi fundamental para nossa formação. Carla (2018). 

 

É fundamental que o estagiário seja preparado para construir uma práxis 

pedagógica na qual se sinta parte dela, uma vez que as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em Nível Superior 

enfatizam que não basta que o professor aprenda, pois “a relação teoria e prática é 

um processo definidor da qualidade da formação inicial e continuada do professor, 

como sujeito autônomo na construção de sua profissionalização docente” 

(BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 22). 

A aprendizagem nos cursos de formação inicial de professores deve ser 

contextualizada, e não compartimentalizada em disciplinas estanques, para que o 

futuro professor aprenda a fazer diversas conexões entre diversos campos de 

conhecimento. O estágio pode ser compreendido como um campo de conhecimento, 

que permite ao acadêmico inserir-se e observar o contexto escolar, refletindo sobre 

os acontecimentos e perspectivas educacionais, a fim de planejar ações que 
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possibilitem a interação dos sujeitos para a construção do conhecimento, numa 

relação entre teoria e prática. 

Ao considerarmos as particularidades da disciplina de Estágio 

Supervisionado, tendo em vista que o campo de atuação disponibilizado aos 

acadêmicos se constitui em uma instituição de ensino pública a qual oferece a 

modalidade de Formação de Docentes, e levando em conta a quantidade de 

acadêmicos e o número de turmas para estágio, o estágio no curso de Pedagogia do 

CEST há anos realiza as oficinas pedagógicas como instrumento de interação, prática, 

reflexão e atuação dos estagiários. Entendemos que as oficinas pedagógicas 

possibilitam a construção de conhecimentos. Ressaltamos as possibilidades 

formativas das oficinas pedagógicas, a contribuição dessa estratégia no espaço de 

formação de professores, à medida que o estágio se configura como uma forma 

essencial de aprimorar o conhecimento com relação à prática e ao cotidiano escolar. 

 

3.3 Ouvindo os professores de estágio e dialogando com eles 

 

O professor do estágio participa de todo o processo de organização das 

oficinas, elaboração e correção dos planos de aula, realiza as intervenções, refletindo 

a ação que iriam realizar, auxilia os estagiários, e essa ação do professor do estágio 

caracteriza-se como um diferencial para esses futuros professores. A maioria sente 

insegurança no momento do estágio, e a figura do professor responsável pelo 

componente do estágio faz com que ele se identifique e perceba a importância da sua 

atuação e reflexão em sala de aula.  

Entrevistamos dois professores de estágio do curso de Pedagogia. Dentre 

os professores de estágio, um é coordenador de Residência Pedagógica (atividade 

voltada para iniciação à docência), todos os dois são pedagogos e responsáveis por 

ministrar disciplinas de estágio e TCC. 

Os professores são formados em Pedagogia. O primeiro é Doutor em 

Ensino de Ciências, está nessa instituição há 10 anos, trabalhou como professor 

formador em vários programas da instituição. A segunda professora atua há mais de 

10 anos na instituição e é Mestre em Educação. 

Para verificarmos as percepções dos professores de estágio, 

entrevistamos com um roteiro baseado nas seguintes categorias: avaliação do estágio 

no curso de Pedagogia, contribuição do estágio para formação profissional, 
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dificuldades do estágio, experiências no estágio supervisionado. Os professores serão 

chamados de Professor 1 e Professor 2. 

 

a) Avaliação do estágio no curso de Pedagogia 

 

Considerando essas particularidades o Professor 1, nos chama a atenção 

para que: 

 

A participação do professor do estágio na prática deverá ser acompanhada a 
cada etapa desde a elaboração das oficinas até sua aplicação, para que isso 
ocorra é necessário identificar o professor que tem essas características, pois 
o que percebemos é que em outros cursos de licenciaturas o estágio 
supervisionado é visto como uma parte burocrática para formação do aluno 
(2019). 

 

A responsabilidade que envolve o componente curricular do estágio 

supervisionado nos chama a atenção: o professor do estágio deverá acompanhar 

aplicar a teoria e acompanhar a prática do estágio, para que o desenvolvimento dos 

acadêmicos e as experiências adquiridas reflitam na sua prática docente e identidade 

profissional.  

O Professor 2, ressalta que: 

 

São necessárias mudanças no estágio do curso de pedagogia, como por 
exemplo a atualização do referencial teórico na biblioteca, diminuir a 
quantidade de estagiários por professor uma vez que a média de estagiários 
é de trinta a quarenta e a realização de concurso para preencher vagas 
ociosas na disciplina de estágio (2019). 

 

O componente do estágio supervisionado não se configura como estudo 

apenas da teoria, mas busca a transformação, através das aprendizagens 

construídas; da prática vivenciada, esses futuros professores, poderão refletir sobre 

novas práticas pedagógicas, construindo sua identidade docente. Consideramos a 

figura do professor do estágio como sujeito importante que deverá conhecer a 

estrutura do curso, as escolas, as particularidades e o contexto dos alunos estagiários. 

Ribas (2005) declara que devemos perceber toda proposta dinâmica da profissão de 

professor que, por sua vez, permitirá uma reflexão individual dos professores, 

contribuindo para construção e reconstrução da sua identidade profissional.  

Na instituição pesquisada, existem 8 cursos de licenciatura. A maior 

dificuldade entre eles é a indefinição do perfil do profissional, pois, em sua maioria, 
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existem professores formadores que são bacharéis e repassam essa concepção aos 

alunos, fazendo com que os mesmos entendam que seus cursos não são para formar 

professores e, sim, biólogos, geógrafos etc. Sem essa clareza do profissional que será 

formado, a discussão se expande no sentido de o quê ensinar nesses cursos e quais 

saberes necessários são fundamentais para docência. 

 

b) Contribuição do estágio para formação profissional 

 

Ao fazermos a pergunta “o Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia, 

a partir das suas práticas, contribui para uma formação profissional?”, o professor 1 

nos diz que: 

 

Sim. Nossa perspectiva de estágio é vinculada à pesquisa o que possibilita 
aos estagiários uma constante problematização do contexto e uma reflexão 
aguçada de seu papel na escola. Isso o leva a buscar a superação da 
heteronomia a partir de uma atitude de intencionalidade pedagógica no 
processo, situação essa que desperta a sua autonomia profissional. 

 

Consideramos que, para o professor 1, a formação profissional está 

baseada na perspectiva do estágio com pesquisa, fato que possibilita uma 

problematização direcionando para uma reflexão do futuro professor, assim que ele 

seja capaz de desenvolver a autonomia profissional. Contreras (2002) reconhece que 

o significado de autonomia profissional se associa a uma concepção pessoal, mas 

também que deverá direcionar-se para uma percepção de conviver em sociedade, 

refletindo o compromisso com a educação. 

Toda percepção refletida na formação de professores é considerada um 

caminho de proposta para que o futuro professor tenha capacidade de se desenvolver 

profissionalmente. O estágio deve ser visto como o fortalecimento da relação entre 

teoria e prática, levando em consideração que ambas necessitam andar juntas. Isso 

nos leva a um contato com a realidade de sua futura profissão. O estágio é uma ação 

educativa, uma forma de intervir na realidade. 

O professor 2 afirma que na sua prática “trabalha as questões reais do 

cotidiano escolar, seja na educação infantil ou na gestão escolar.” 

 

As práticas vivenciadas pelos acadêmicos de pedagogia no chão da escola, 
é possível perceber e analisar os desafios que enfrentarão profissionalmente 
no futuro, tendo assim, a consciência de que fazer educação não é fácil, mas 
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possível, desde que se tenha conhecimentos teóricos metodológicos sobre 
os diferentes aspectos que envolve a educação pública (2019). 

 

O estágio, nessa perspectiva, deve promover a inserção do estagiário no 

seu campo de atuação, fazendo com que ele se reconheça como profissional da área 

e atue de forma consciente e reflexiva, considerando as especificidades de cada lugar. 

Podemos afirmar, na fala do professor, que, durante o curso de formação inicial e o 

estágio, inicia-se uma construção dos saberes, habilidades, posturas, atitudes que 

formam o profissional. 

 

c) Dificuldades no contexto do Estágio Supervisionado 

 

Ao perguntarmos “como você avalia o andamento do Estágio 

Supervisionado no curso de Pedagogia do CEST?”. Para P1: “A cada ano mais 

avançamos. Buscamos uma articulação com os professores de outras disciplinas e os 

levamos a interagir com os estagiários ao articular as atividades metodológicas e 

avaliativas da disciplina de Estágio com as demais que compõem o currículo do 

semestre letivo trabalhado”. Elevar a qualidade de atuação dos professores exige 

ações importantes, entre as quais a articulação da formação. O trabalho coletivo 

articulado será condição indispensável à sobrevivência institucional, à educação e à 

universidade. Na procura de novas alternativas de participação, buscam, dentro desse 

movimento, subsídios para sua modernização e, pelo relato do professor 1, serão 

fatos importantes para a realização do currículo.  

No contexto da pesquisa, percebemos a importância de saber, em sua 

opinião, quais as dificuldades encontradas para a realização do estágio 

supervisionado. Para o professor 1, “A principal delas é a escassez de docentes”. Na 

universidade pesquisada, a ausência de professores é um dos fatores que contribuem 

de forma negativa para o processo de formação, uma vez que os professores 

necessitam se ausentar para diversas atividades, entre elas a qualificação 

profissional. As ausências acontecem devido a uma política de não contratação de 

professores substitutos; com isso, as atividades são acumuladas, sobrecarregando os 

alunos. 

O professor 2 ressalta que “de todos os desafios o mais complicado é em 

relação a quantidade de estagiários a serem acompanhados em várias escolas, isso 

acaba dificultando o nosso trabalho”. 
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O que se percebe na atualidade, dentre vários desafios da formação 

docente, está direcionada à formação de profissionais que atendam a uma expectativa 

de demandas emergentes no contexto educacional, especialmente no que diz respeito 

à universidade, à busca pela qualificação profissional, pessoal e econômica enquanto 

lócus de atuação. Com isso, o sistema sobrecarrega as universidades, dificultando o 

desenvolvimento pedagógico. Especificamente no Brasil, surgem diversas 

atualizações em cursos de formação de professores e passam a ser requisitadas por 

regulamentos e marcos legais que resultaram de debates e estudos nas últimas 

décadas. 

 

d) Experiências do Estágio Supervisionado 

 

Ao se trabalhar com a disciplina de Estágio Supervisionado, nos 

deparamos com uma dimensão pessoal que, segundo Zabalza (2014), ultrapassa 

amplamente os objetivos acadêmicos. 

Na perspectiva de verificar as experiências do professor no estágio, 

fizemos a pergunta: “destaque uma experiência marcante do Estágio Supervisionado 

durante sua prática”. P1 respondeu: 

 

A tomada de consciência dos estagiários em relação a docência, pois muitos 
deles vão avançando no curso sem ter a dimensão da profissão, mas é no 
processo de estágio que muitos deles de fato se enxergam como futuro 
professores. Um dos momentos da carreira profissional é o inicio à docência, 
uma transição que esta marcada por conflitos, inquietações é o momento que 
o aluno passa a ser professor, considerada uma fase importante para o 
desenvolvimento profissional, o qual as experiências fazem parte da 
formação docente. 

 

No início do estágio, os alunos assumem responsabilidades complexas 

para o seu cotidiano, causando medo, incertezas. Porém, com a vivência no estágio 

com as práticas, o aluno inicia um processo de conhecimento e reconhecimento da 

profissão. Por isso se faz importante que, no decorrer do estágio, o professor da 

disciplina proporcione momentos de reflexão sobre o papel de ser professor. Andrade 

(2005) ressalta que o estágio integra o currículo. Uma vez que o aluno assumirá sua 

identidade profissional pela primeira vez, poderá sentir o compromisso que o executa 

com o seu papel de professor. 
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Para o professor 2, durante sua experiência, o que mais lhe chamou 

atenção foi vivências o envolvimento dos alunos com a disciplina de estágio 

supervisionado. 

 

Tenho percebido que eles estão mais sensíveis as questões do estágio, o 
que acaba refletindo na qualidade de suas práticas, e sem dúvida, promove 
uma mudança também em relação a visão que os gestores, pedagogos e 
professores têm dos estagiários, que muitas vezes compreendiam esta 
inserção apenas como um momento de observação e crítica das ações 
desenvolvidas nas escolas. Felizmente esta visão tem mudado, os 
educadores passaram a receber melhor e valorizar mais as práticas 
desenvolvidas pelos acadêmicos. Vejo esta mudança como algo positivo, 
uma vez que a proximidade e o diálogo entre a universidade e a escola podem 
trazer resultados profícuos para ambas as partes (2019). 

 

3.4 Reflexões acerca das contribuições para o estágio na instituição pesquisada 

 

O estágio supervisionado, durante toda sua trajetória, transformou-se no 

espaço de aprendizagem, troca de conhecimentos, informações acerca da profissão 

de professor. Nesse período, percebe-se o desenvolvimento e envolvimento de todos 

os sujeitos que fazem parte dessa formação. Alunos em formação, professores de 

estágio e professores das escolas campo. 

Nas últimas décadas, o estágio supervisionado passou a ser um campo de 

discussões que reflete a preocupação com a formação dos futuros professores. Todas 

essas reflexões estão baseadas em análises, pesquisas, práticas e até mesmo 

experiências do cotidiano do processo formativo desses alunos. 

A partir das narrativas dos egressos, alunos em formação e professores do 

estágio, analisamos como seria uma proposta de estágio como componente curricular 

para formação profissional do pedagogo. A partir dos objetivos específicos e dos 

dados coletados na pesquisa, resultantes dos questionários e entrevistas, realizamos 

uma análise de todo conteúdo que nos fizeram direcionar os eixos indicadores das 

análises. 

Ao discorrer sobre o primeiro objetivo, que se configurava em identificar a 

concepção de estágio presente nas diretrizes para o curso de Pedagogia do 

CEST/UEA, tomamos por base o PPC do curso, o regulamento de estágio e as DCNs. 

Esse objetivo nos direcionou na identificação dos documentos que indicam um estágio  

deverá oferecer um conhecimento atual e real do trabalho a partir do momento em 
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que esse aluno tem o contato com a escola. Afirma, ainda, que o estágio é um 

momento de experienciar as sensações do outro e de si mesmo. 

É fato que o estágio deverá planejar para que essas ações aconteçam; no 

entanto, a realidade encontrada na instituição é diferente, baseado nas narrativas dos 

alunos e professores de estágio. Uma das propostas para um estágio reflexivo seria 

a contratação de professores; a instituição passa por problemas com quadro reduzido, 

fazendo com que sobrecarregue os demais e, consequentemente, não desempenhem 

as atividades de forma planejada. Quando consideramos  que o estágio deverá 

proporcionar um contato com a escola, uma das propostas com base nas narrativas 

seria que o estágio iniciasse nos períodos anteriores, que a carga horária fosse maior 

e que as escolas os recebessem com mais confiança. Para isso, é necessário que, no 

projeto de estágio da Universidade do Estado do Amazonas do Centro de Estudos 

Superiores de Tefé, seja organizado um cronograma com oficinas e palestras para os 

professores das escolas campos sobre a importância do estágio e a participação dos 

alunos nessas escolas, oficinas que deverão acontecer antes de os alunos iniciarem 

nas escolas campo o estágio. 

Toda atividade planejada, organizada e fundamentada passa por um 

processo de adaptação e aceitação. O processo formativo dos alunos deverá ser 

pensado além da universidade, pois é nas escolas campos que os alunos encontram 

as dificuldades iniciais da profissão. 

Quanto ao segundo objetivo, que compreendeu em descrever as 

percepções do estagiário no que diz respeito às experiências vivenciadas no momento 

do estágio supervisionado, identificamos nas narrativas que os alunos em formação 

caracterizam o estágio como um momento de reflexão da prática, que permite 

conhecer a realidade da escola, contribuindo para a formação pessoal, afetiva, 

reflexiva e profissional. Isso nos remete à importância da participação do estágio na 

formação profissional desses alunos, uma vez que possibilita a reflexão da prática 

pedagógica. Percebemos, ainda, que as dificuldades encontradas estão voltadas para 

o âmbito financeiro, para a resistência dos professores em dialogar com os alunos e 

para a elaboração dos planos de aula de forma interdisciplinar. 

Nossa proposta para as questões apresentadas seria de que a 

universidade disponibilizasse, através de projetos e editais, o auxílio financeiro para 

os alunos no processo de estágio; quanto à elaboração dos planos de forma 

interdisciplinar, a proposta apresentada de oficinas pedagógicas para os professores 
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da escola estaria contemplando a interdisciplinaridade. Sabemos que se faz 

necessária uma compreensão de todas as partes sobre a importância das atividades 

no âmbito do estágio para que as barreiras sejam desfeitas, proporcionando uma 

preparação real profissionalizante.  

Quando verificamos que a falta do diálogo está como um ponto negativo no 

processo de formação, diálogo esse que vem da parte fundamental nesse período que 

é dos professores das escolas, o que observamos é uma barreira criada entre os 

professores da escola e os alunos em formação, devido à possibilidade de estar 

presente no âmbito da escola, pessoas novas que estão em formação, o medo é da 

crítica e avaliação. No entanto, o que observamos, da parte dos professores de 

estágio, é que os mesmos visitam as escolas e conversam com os pedagogos e 

gestores sobre a permanência desses alunos. Porém, como proposta, sugerimos que, 

além da visita com os pedagogos e gestores, os professores de estágio organizassem 

uma reunião com esses professores para explicar a importância do momento do 

estágio para os alunos e ouvir os professores nesse momento. 

Consideramos que a ideia e a possibilidade de aproximação da escola com 

a universidade têm um processo longo, sendo o estágio supervisionado um espaço 

de aprendizagens docentes na formação inicial, espaço que possibilita uma 

construção da identidade docente no coletivo através das experiências dos 

professores que atuam nas escolas. No CEST, no curso de Pedagogia não faz parte 

do currículo as disciplinas optativas. Consideramos que essas disciplinas deveriam 

fazer parte do currículo e entre elas ser aberta uma participação dos professores que 

já atuam nas escolas para que o contato e aproximação com a realidade escolar 

acontecesse por meio da teoria e prática. 

O terceiro objetivo nos remete às reflexões de formação dos egressos do 

curso de Pedagogia do CEST. Nas narrativas apresentadas pelos egressos, 

identificamos que as dificuldades existentes no período de estágio eram similares às 

dos dias atuais, ao destacarem a resistência das escolas e professores em não aceitar 

os estagiários nas escolas. Essa resistência foi se desfazendo à medida que os 

egressos atuavam durante o estágio. Essas reações existem pelo fato de o professor 

entender que o aluno está presente para observar suas falhas, criando uma barreira 

entre ambos. No entanto, nas orientações teóricas, os alunos recebem todas as 

informações fundamentadas sobre o papel que irão desempenhar durante o estágio 

supervisionado. 
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As narrativas apresentam que o estágio contribuiu para o desenvolvimento 

das atividades enquanto professores; conhecer a realidade da escola é importante 

para o desempenho do papel de ser professor. As contribuições dos egressos para 

um novo momento de estágio está direcionada no sentido de que a disciplina do 

estágio deverá concentrar uma carga horária maior, que as aulas teóricas são de 

fundamental importância para a prática nas escolas. Enfatizam que as relações 

estabelecidas entre professores de estágio/alunos/professores da escola, será o 

ponto principal para o desempenho profissional desses futuros professores, pois a 

aprendizagem acontece nas relações existentes no espaço escolar. É importante 

destacarmos que a presença do professor de estágio no ambiente das escolas 

campos proporciona uma segurança para esses alunos em formação.  

É oportuno enfatizarmos que, de todas as narrativas, percebemos que o 

diálogo, interação e articulação são pontos incomuns entre as falas, que, de certa 

forma, fazem diferença na formação de cada um dos sujeitos envolvidos; a influência 

do espaço de formação inicial é perceptível. Nesse sentido, não podemos deixar de 

mencionar a necessidade da relação entre escola e universidade. A aprendizagem 

docente, bem como a formação profissional, acontece ao longo do percurso que cada 

sujeito irá percorrer, em diferentes espaços de formação e atuação. É um processo 

longo, porém com referências originadas na formação inicial de cada um. 

Compreender todo esse processo faz com que todas as dificuldades durante a 

formação sejam superadas e refletidas na prática. 

Os resultados desse trabalho deverão contribuir para uma prática 

pedagógica que tenha como foco principal o estágio como uma formação profissional, 

considerando todas as limitações, dificuldades e realizações de uma profissão. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente Tese buscou apresentar uma proposta de estágio como 

componente curricular que contribui para formação do pedagogo. Procurou-se 

evidenciar quais os aspectos que contribuem para essa formação. Como 

característica para desenvolvermos a Tese, foram considerados quatro aspectos 

iniciais importantes para esse processo. 

O primeiro refere-se ao estágio como espaço de reflexão da teoria e prática, 

o segundo refere-se às contribuições do estágio supervisionado para o aluno do curso 

de Pedagogia, a terceira refere-se à formação profissional e o aluno de pedagogia, e 

o quarto e último refere-se às concepções dos sujeitos envolvidos. 

Buscou-se evidenciar que o estágio é importante no campo profissional e 

que poderá ser um caminho de possibilidades para realização de uma formação 

profissional, além de integrar-se no campo de formação. A relação teoria e prática 

encontrada no estágio supervisionado poderá ser compreendida de acordo com a 

concepção de Sánchez Vásquez (1968, p. 207) entre a teoria e a atividade prática, 

transformadora, se insere um trabalho de educação das consciências, de organização 

de meios materiais e planos concretos de ação. Com esse pensamento consideramos 

que o estágio deverá estar articulado com o posicionamento do professor e a 

organização da instituição e escola campo. 

O estágio, enquanto eixo fundamental da formação de professores, deverá 

contribuir com a formação da identidade docente do futuro professor. Assim, 

considerar o desenvolvimento profissional exigindo uma concepção de que a profissão 

está em constante transformação. O estágio por si deverá ser identificado como um 

dos instrumentos de formação que auxiliam a formação teórica recebida durante toda 

formação inicial, o desenvolvimento profissional dos professores devera estar 

direcionado à prática da reflexão e autonomia na execução de suas atividades. É 

importante considerar que o estágio considera que os seus profissionais serão 

capazes de investigar, diagnosticar, avaliar e atuar no magistério. 

 

O estágio supervisionado pode ser conceituado como atividade teórica 
instrumentalizadora da práxis, entendida como atitude teórico-prática 
humana, de transformação da natureza e da sociedade. Não basta conhecer 
e interpretar o mundo (teórico) é preciso transformá-lo (prática) (PIMENTA 
1994 apud LIMA, 2012, p. 29). 
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Na presente pesquisa, a teoria e a prática no estágio supervisionado 

abordam as questões curriculares, problematizando o contexto das escolas, sempre 

relacionando a teoria com a realidade encontrada. Verificamos que a 

interdisciplinaridade está presente em todo contexto curricular, uma vez que é 

proposta dos professores de estágio o trabalho articulado com outras disciplinas. O 

estágio é considerado um momento de aprendizagem no qual os estagiários terão 

oportunidades de presenciar na prática o exercício profissional da docência. Fica claro 

que o estágio, com essa compreensão, supera a dicotomia entre estágio ser somente 

a parte prática da formação. 

Constitui-se, também, função do estágio supervisionado o trabalho que os 

professores de estágio realizam nas escolas campos com os estagiários. Esse 

professor deverá possuir funções que estarão vinculadas à organização e execução 

do trabalho pedagógico no contexto do estágio. Com esse compromisso, o professor 

estará direcionando e promovendo a construção da identidade docente. É importante 

que os estagiários reconheçam o estágio como um momento de formação integradora 

do processo de formação, responsável pelo desenvolvimento de sua futura profissão. 

A tensão apontada no início do trabalho fica clara no que diz respeito à falta 

de uma estrutura para o desenvolvimento de um estágio como componente curricular 

para formação do pedagogo. A falta de profissionais para atuar no curso é um dos 

fatores que afeta seu desenvolvimento, fato que deverá ter atenção, pois a preparação 

de um profissional deverá ser capaz de considerar os cenários, condições os quais se 

encontram. O professor precisa estar constantemente em contato com a realidade das 

escolas, aprender novas tecnologias e seus avanços. 

 

A formação pode estimular o desenvolvimento profissional dos professores, 
no quadro de autonomia contextualizada da profissão docente. Importa 
valorizar paradigmas de formação que promovam a preparação de 
professores reflexivos, que assumam a responsabilidade do seu próprio 
desenvolvimento profissional e que participem como protagonistas na 
implementação de políticas educativas (NÓVOA, 1995, p. 27). 

 

A compreensão do estágio supervisionado como uma proposta de estágio 

como componente curricular para formação do pedagogo nesta Tese baseou-se em 

três momentos. São eles: a) as concepções apresentadas nas diretrizes curriculares, 

documentos oficiais sobre estágio supervisionado; b) descrição das percepções do 

estagiário e suas experiências no momento do estágio supervisionado; c) verificação 
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do processo formativo desenvolvido no processo de formação inicial e continuada dos 

alunos egressos do curso de Licenciatura em Pedagogia; d) apresentação dos 

caminhos para uma proposta de estágio supervisionado com uma dimensão 

profissional. 

Procuramos ressaltar que, como todo processo, a proposta de estágio 

também é inconclusa, tendo em vista a realidade de cada contexto social. Ao longo 

do texto, foi possível identificar as diversas propostas de estágio existente como 

marco inicial de tudo que se almeja para conceber um estágio para formação 

profissional. Dessa forma, a Tese mostrou os elementos presentes nos documentos 

oficiais que buscam o desenvolvimento das atividades planejadas, considerando a 

avaliação dos resultados a serem alcançados na formação inicial. Verificamos, ainda, 

que o estágio pode proporcionar ao aluno um conhecimento atual do trabalho no 

momento de participação na escola campo. A Tese nos mostra a realidade 

apresentada pelos estagiários e egressos do curso de Pedagogia, que as dificuldades 

são existentes e pontuais e que podem ser reorganizadas, consideram que durante a 

formação é no estágio que se inicia a construção de saberes, habilidades e 

significados da docência, destacam que o papel do professor de estágio como 

mediador faz com que reflitam suas práticas. 

Os encaminhamentos propostos estão pautados nas reflexões encontradas 

durante a pesquisa e coleta de dados. É necessário que as atividades do estágio 

supervisionado sejam organizadas e planejadas, considerando o contexto escolar e o 

processo formativo; o estágio deverá ser considerado como uma expectativa de 

formação. Como parte de uma formação que propicia reflexão da prática, o estágio 

deverá proporcionar momentos de reflexão não somente dos estagiários, mas dos 

professores que se encontram nas escolas campo e que recebem os estagiários; é 

possível que a aproximação da escola com os estagiários possibilite um ambiente sem 

barreiras para os envolvidos. 

Esta pesquisa ressalta a importância da formação do pedagogo e que o 

estágio poderá ser um componente curricular que contribui para sua formação o 

estágio deverá ser capaz de contribuir e direcionar os futuros professores para uma 

prática reflexiva e embasada na realidade escolar, construindo um perfil profissional 

no contexto educacional em favor das atividades do pedagogo, considerando, assim, 

a formação reflexiva de todos. 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIO ESTAGIÁRIO 

 

Prezado participante, solicitamos sua colaboração no sentido de responder 

as seguintes questões com o objetivo de coletarmos dados para o Projeto de Tese 

intitulado: O estágio supervisionado: uma proposta de formação profissional e seus 

reflexos na prática docente. Agradecemos sua participação. 

 

1) O Estágio Supervisionado tem contribuído para sua formação profissional e 

pessoal? De que forma? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Como você avalia o andamento do seu Estágio I? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) O estágio atende às suas expectativas com relação à aquisição de novos 

conhecimentos e experiência prática para uma futura atuação profissional? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4) O momento do estágio tem possibilidade de interação com diversos profissionais e 

a troca de conhecimentos e experiências? Se sim, descreva. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5) O momento do estágio amplia ou ampliou sua visão sobre a profissão professor?  

De que maneira? 
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6) Você encontra dificuldades para realização do estágio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

7) Quais as experiências que mais lhe marcaram no momento do estágio? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8) Na sua visão, o estágio contribui para uma atuação profissionalizante? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9) Quais suas sugestões para o desenvolvimento do Estágio II? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Obrigada por sua participação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

ANEXO B – ENTREVISTA PROFESSOR DE ESTÁGIO 

 

1) O Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia, a partir das suas práticas, 

contribui para a formação profissionalizante? 

2) Como você avalia o andamento do estágio supervisionado no curso de 

Pedagogia? 

3) Em sua opinião, quais as dificuldades encontradas para a realização do Estágio 

Supervisionado? 

4) Destaque uma experiência marcante do Estágio Supervisionado durante sua 

prática? 

5) O PPC do curso de Pedagogia está organizado para uma formação profissional 

no que diz respeito ao Estágio Supervisionado? 

6) Quais suas sugestões para o estágio no curso de Pedagogia? 
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ANEXO C – ROTEIRO EGRESSOS 

 

Entrevista com os alunos egressos do curso de pedagogia do CEST 

 

Ano em que finalizou a Graduação: _____________ 

 

1) Hoje já formado, como você avalia o curso que você fez com relação ao preparo 

para sua atuação profissional? 

 

2) A realização do estágio não te deu estabilidade? As experiências do estágio 

não lhe possibilitaram lidar com as situações cotidianas em sala de aula 

durante as regências? 

 

3) Hoje você usa algum conhecimento/saber aprendido nas discussões realizadas 

nas aulas de estágio e durante o próprio estágio durante sua formação? Dê um 

exemplo. 

 

4) Como você avalia: 

a) o estágio que realizou? 

b) a forma como sua professora de estágio orientou este período? 

c) as devolutivas que ela fazia com relação ao estágio? 

 

 

Obrigada! 
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ANEXO D – QUESTIONÁRIO AOS (ÀS) ALUNOS (AS) DO CURSO DE 

PEDAGOGIA DO CEST 2019 

 

Este questionário constitui instrumento de coleta de dados de pesquisa que 

tem como objeto de estudo o estágio curricular obrigatório do curso de Pedagogia.  

A pesquisa é de responsabilidade da pós-graduanda Dayane Feitosa Lima, 

agregada ao Doutorado em Educação-Currículo do Programa de Pós-graduação em 

Educação da PUC-SP, sob orientação do Prof. Dr. Marcos Tarciso Masetto.  

A responsável por este estudo assume o compromisso de:  

I. preservar o sigilo e a privacidade dos sujeitos cujos dados 

(informações) serão estudados;  

II. assegurar que as informações serão utilizadas, única e 

exclusivamente, para a execução da pesquisa em questão;  

III. assegurar que os resultados da pesquisa serão divulgados de forma 

anônima, não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações 

que possam identificar o sujeito da pesquisa. 

 

1) O que significa o Estágio Supervisionado para você?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2) Qual foi o papel do estágio para sua formação profissional?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3) O Estágio Supervisionado pode contribuir com diversos elementos curriculares. 

Anote abaixo, para cada item, uma valoração que vá de Zero (muito insuficiente) a 10 

(muito suficiente, sendo 5 neutro (meio do caminho entre o suficiente e o insuficiente). 

  

 Prática docente 

 Gestão de processos educativos escolares 
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 Gestão de processos educativos não escolares 

 Inclusão social 

 Avaliação enquanto processo de autoformação 

 Planejar o próprio desenvolvimento profissional pela reflexão teórico-

prática 

 Planejar o próprio desenvolvimento profissional pela continuação dos 

estudos em nível de Pós-graduação 

 Planejar o próprio desenvolvimento profissional pela sistematização dos 

saberes 

 

Obrigada! 
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ANEXO E 

 

PERÍODO 

NOME DA DISCIPLINA SIGLA 

   

1° Período 
 
CRÉDITO 

 
CH 

 
PR 

 

Leitura e Produção Textual ESN0103 4.4.0 60 - 

Filosofia da Educação ESN0102 4.4.0 60 - 

Sociologia da Educação I ESN0101 4.4.0 60 - 

Psicologia Geral e da Personalidade ESN0109 4.4.0 60 - 

História Geral da Educação ESN0110 4.4.0 60 - 

Informática Básica ESN0107 2.1.1 45 - 

 TOTAL  22 345 - 

2° Período Filosofia da Educação Brasileira ESN0201 4.4.0 60 ESN0102 

 

Sociologia da Educação II ESN0202 4.4.0 60 ESN0101 

Psicologia do Desenvolvimento ESN205 4.4.0 60 - 

História da Educação Brasileira e 
Amazônica ESN0207 

 
4.4.0 

 
60 

 
ESN0110 

Antropologia e Educação na Amazônia ESN0210 4.4.0 60 - 

Métodos e Técnicas de Estudo e 
Trabalho Científico ESN0211 

 
5.5.0 

 
75 

 
- 

 TOTAL  25 375 - 

3° Período 
Políticas Públicas e Legislação do Ens. 
Básico ESN0301 

 
5.5.0 

 
75 

 
- 

 

Psicologia da Aprendizagem ESN0302 4.4.0 60 - 

Epistemologia da Pesquisa 
Educacional ESN0304 

4.4.0 60 ESN0211 

Linguística Aplicada à Educação ESN0306 4.4.0 60 - 

História da Criança e do Jovem no 
Brasil ESN0308 

4.4.0 60 ESN0202 

Educação e Saúde  ESN0310 4.4.0 60 - 

 TOTAL  25 375 - 

4° Período Educação de Jovens e Adultos ESN0401 4.4.0 60  

 

Pensamento e Linguagem da Criança ESN0403 4.4.0 60 - 

Estatística Básica ESN0405 4.4.0 60 - 

Língua Portuguesa na Educação 
Infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental ESN0407 

 
4.4.0 

 
60 

- 

Didática Geral ESN0411 

 
4.4.0 

 
60 

ESN0102 
ESN0302 
 

 TOTAL  20 300 - 

5° Período Planejamento de Ensino e Avaliação ESN0501 3.2.1 60 ESN0411 

 

Currículo do Ensino Básico ESN0502 4.4.0 60 - 

Psicomotricidade. ESN0506 4.4.0 60 - 

Educação Ambiental ESN0508 4.4.0 60 - 

Criança, Sociedade e Cultura ESN0518 4.4.0 60 - 

História na Educação Infantil e Anos 
iniciais do Ensino Fundamental ESN0520 

 
4.4.0 

 
60 

 
- 

 TOTAL  23 360 - 

6° Período Metodologia da Alfabetização ESN0601 4.4.0 60 - 

 
Geografia na Educação Infantil e anos 
iniciais do Ensino Fundamental ESN0602 

 
4.4.0 

 
60 

 
- 

 Pesquisa e Prática Pedagógica I - TCC ESN0607 4.2.2 90 ESN0304 
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Metodologia do Ensino/Aprendizagem da 
Língua Portuguesa ESN0609 3.2.1 60 ESN0407 

Matemática na Educação Infantil e anos 
iniciais do Ensino Fundamental ESN0603 4.4.0 60 - 

 TOTAL  19 330 - 

7º 
Período Arte e Educação ESN0701 4.4.0 60 

- 

 

Ciências da Natureza na Educação Infantil 
e anos iniciais do Ensino Fundamental ESN0702 4.4.0 60 - 

Metodologia do Ensino/aprendizagem da 
Matemática ESN0704 3.2.1 60 ESN0603 

Metodologia do Ensino/aprendizagem da 
História ESN0708 3.2.1 60 ESN0520 

Metodologia do Ensino/Aprendizagem da 
Geografia ESN0710 3.2.1 60 ESN0602 

ESTÁGIO I ESN0712 4.2.2 90 ESN0411 

 TOTAL  21 390 - 

8° 
Período Educação Especial ESN0801 3.2.1 60 

ESN0302 

 

Teoria e Prática da Educação Infantil ESN0802 3.2.1 60 ESN0601 

Metodologia do Ensino/aprendizagem das 
Ciências da Natureza ESN0804 3.2.1 60 

 
ESN0702 

Libras ESN0806 4.4.0 60 

- 

ESTÁGIO II ESN0808 5.2.3 120 ESN0712 

 TOTAL 18 360 - 

9° 
Período Pesquisa e Prática Pedagógica II -TCC ESN0901 4.2.2 90 ESN0607 

 

Teoria e Prática da Organização do 
Trabalho Pedagógico e Gestão Escolar ESN0902 4.2.2 90 

 
ESN0301 

Escola Comunidade e Cultura ESN0903 4.4.0 60 
 
- 

Sociedades Indígenas e Educação ESN0904 4.4.0 60 

- 

ESTÁGIO III (Núcleo de Estudos Básicos) ESN0905 4.0.4 120 ESN0808 

 TOTAL 20 420 - 
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ANEXO F 

 

Núcleos HORAS O QUE COMPÕE 

Núcleo de Estudos Básicos 3.015 É composto por conhecimentos relacionados com 
as ciências que constituem os fundamentos da 
educação: Filosofia, Língua e Linguagem, 
Antropologia, Sociologia, Psicologia, História, 
Política e Economia. Conhecimentos de métodos e 
técnicas de investigação e de pesquisa. 
Conhecimentos de métodos e técnicas de 
formulação de projetos de intervenção e de 
pesquisa, onde se incluem as práticas de diversas 
ordens: Pesquisa, Ensino, Extensão e Expressão 
Cultural. Apresenta estudos sobre os fundamentos 
da Educação Crianças e Jovens, necessários à 
compreensão dos sujeitos com os quais os 
educadores trabalham, enfatiza os Processos de 
Ensino/Aprendizagem e de planejamento de 
ensino, que envolve o aprendizado da didática 
geral e das didáticas aplicadas, importantes para o 
domínio dos processos de ensino e de 
aprendizagem. 
 

Núcleo de aprofundamento e 
diversificação dos estudos  

 
240 

Enfoca no nível de Graduação, a qualificação para 
o desempenho da Gestão Escolar e outros 
serviços de apoio às instituições de ensino, sem 
deixar de atender aos conhecimentos necessários 
à compreensão dos problemas específicos da 
Amazônia, estudos e qualificação para o exercício 
de serviços de apoio à Escola, estudo sobre as 
diversidades da Região Amazônica, 
particularizando as relações Escola, Cultura e 
Comunidade. Esse núcleo permite a continuidade 
da formação dos educadores no nível de Pós-
graduação (Especialização, Mestrado e 
Doutorado), aprimorando os conhecimentos 
importantes para o conhecimento da realidade 
amazônica.  
 

Núcleo de Estudos Integradores 100 Articulados às demais práticas, permitem ampliar o 
contato com realidades específicas onde as 
escolas estão situadas, oportunizar a iniciação 
científica e a expressão cultural. Desenvolvimento 
de Práticas de Iniciação Científica, de 
Comunicação Cultural e de realização de 
Experiências Pedagógicas. 
 

Estágio 330 O Estágio, enquanto experiência de aprendizagem 
profissional, compreende atividades teórico-
práticas direcionadas para o exercício profissional 
da docência, os diferentes processos de gestão e 
organização do trabalho escolar e o 
desenvolvimento de pesquisa em contexto 
educacional. Durante as atividades de Estágio e 
como parte da avaliação das disciplinas Pesquisa e 
Prática Pedagógica, será exigida ao aluno, para 
integralização curricular, a elaboração e 
apresentação de um trabalho monográfico que 
consolidará a pesquisa bibliográfica e de campo 
realizada nas escolas ao longo do Estágio. 
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Semestre C/H Ementa 

I 60h/a Discute os conceitos básicos da Psicologia, aplicados aos processos 
educacionais, e compreender as teorias e os processos de 
desenvolvimento da personalidade. Compreende a Psicologia, 
conceito, objeto de estudo e método. O estudo da personalidade e a 
pedagogia. O desenvolvimento da personalidade segundo diferentes 
abordagens teóricas e suas implicações para a prática educativa. 
Contextualiza a realidade dos sujeitos participantes da escola e as 
diversas situações vivenciadas durante a formação, orientando os 
discentes sobre como atuar nas adversidades. 
 

II 60 h/a Busca compreender os processos de desenvolvimento das Crianças e 
Jovens, observando as concepções sobre a questão e os diferentes 
processos de formação histórico-social. 
 
Apresenta os conceitos de desenvolvimento humano. Fatores 
determinantes do processo de desenvolvimento, suas principais 
teorias. O desenvolvimento da criança e do adolescente no contexto 
sociocultural (físico, cognitivo e socioemocional). Tarefas de 
desenvolvimento na infância e adolescência. Tarefas de 
desenvolvimento e interesse na vida adulta. Orientando os discentes a 
identificar os processos de desenvolvimento e organizar suas 
atividades docentes para contribuição desse desenvolvimento. 
 

III e IV 60 h/a Discute e analisa o significado, a histórica e a constituição dos 
processos de Educação de jovens e adultos, sua legislação e 
metodologias. 
Significado da educação de jovens e adultos na estrutura educacional 
brasileira. As políticas e as iniciativas da sociedade civil para a 
educação de jovens e adultos. O processo histórico dos movimentos 
populares de educação de adultos. O direito à educação na conjuntura 
brasileira. Educação de adultos e educação popular. Jovens difíceis: 
como ocorrem os problemas. Ações preventivas na educação, na 
família e no trabalho. A educação na terceira idade: valorização do 
idoso e alternativas metodológicas. As diversas teorias e concepções 
de currículo e suas implicações na prática educativa frente às 
transformações sociais, culturais, políticas e econômicas: 
globalização, neoliberalismo, novas tecnologias, gênero e etnia dentre 
outros em relação à Educação Infantil, Anos/Séries iniciais do Ensino 
Fundamental numa perspectiva não dissociada do ensino e da 
pesquisa. Elabora, planeja, avalia, discute e prepara material didático 
e avaliativo para e no seu espaço de atuação. Problematiza o contexto 
educacional identificando questões a serem investigadas nos 
anos/séries iniciais. Orienta e acompanha a prática pedagógica do/a 
professor/a-estudante na perspectiva da pesquisa-ação. 
 

V 60h/a Busca conhecer os componentes do planejamento, sua articulação 
nos diferentes níveis do plano de ensino e compreender os conceitos 
fundamentais da avaliação da aprendizagem, entendendo-a como 
elemento central no processo de ensino-aprendizagem. Problematiza 
ainda os fundamentos teóricos: concepções e características do 
planejamento em educação. Histórico do planejamento e do 
planejamento em educação. Dimensão técnica e operacionalização: 
plano de curso, de unidade e de aula. O PPP da escola: objetivos, 
etapas e configuração. Planejamento e avaliação. Concepções de 
avaliação. Limites e dificuldades do ato de avaliar. As contribuições da 
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avaliação para o processo de ensino-aprendizagem. Orienta e 
acompanha a prática pedagógica do/a professor/a-estudante na 
perspectiva da pesquisa-ação. 
 

VI 60 h/a Busca conhecer e compreender os fundamentos, métodos e 
processos da alfabetização de crianças, jovens e adultos. 
Fundamentos da alfabetização. Análise da ação alfabetizadora no 
contexto educacional brasileiro. Os estudos construtivista-
interacionistas voltados para o conhecimento crítico e metodológico da 
alfabetização. Abrangência dos fatores históricos, psíquicos, 
linguísticos, sociolinguísticos e psicolinguísticos que interferem na 
concretização do ler, escrever e pensar nas primeiras séries do Ensino 
Fundamental. Alternativas metodológicas e didáticas de alfabetização: 
planejamento e avaliação. Os fundamentos teóricos e epistemológicos 
da Educação Infantil, a partir de uma retrospectiva histórica, refletindo 
sobre as concepções de infância, de Educação Infantil e do 
profissional que atua nessa modalidade de ensino. Analisa a 
organização do trabalho pedagógico na Educação Infantil, enfatizando 
a ludicidade, tendo em vista o desenvolvimento cognitivo, sócio-afetivo 
e psicomotor da criança. Aborda noções de educação alimentar e 
nutricional e a implicação desses saberes no processo ensino-
aprendizagem. Orienta e acompanha a prática pedagógica do 
professor-estudante na perspectiva da pesquisa-ação no seu lócus de 
atuação. 
 

VII 60 h/a Discute e analisa a aplicação dos métodos e processos de ensino e 
aprendizagem da Matemática, História Geografia e Ciências na 
Educação Infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental.  
Compreende os fundamentos teórico-epistemológicos orientadores do 
estágio e sua necessária relação com a pesquisa para a formação do 
profissional da educação; e desenvolver o diagnóstico como técnica 
de iniciação à análise e exercício da prática pedagógica. A docência e 
a gestão escolar na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. A observação e o diagnóstico da realidade educacional. 
A concepção teórica do professor reflexivo-pesquisador. A construção 
do Projeto de Pesquisa na e sobre a prática pedagógica. Orienta e 
acompanha a prática pedagógica do discente. 
 

VIII 90h e 120 h Discute a aplicação dos métodos, abordagens e estratégias de 
investigação em educação, assim como utilizar as normas técnicas 
para a concretização da pesquisa, elaboração e apresentação do 
TCC. Desenvolvimento da pesquisa planejada na disciplina Pesquisa 
e Prática Pedagógica I. Utilização de técnicas e conhecimentos 
adquiridos ao longo de sua formação, sob a orientação docente. 
Elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso 
(TCC): orientações para a organização da comunicação com o auxílio 
de recursos da informática e à luz das normas técnicas (ABNT) de 
apresentação de trabalhos acadêmico-científicos. Aborda o 
planejamento e desenvolvimento ações pedagógicas, analisando a 
realidade educacional, de modo a realizar experiências em educação 
e produzir conhecimento científico e formativo. O planejamento da 
prática pedagógica na educação infantil e anos iniciais do Ensino 
Fundamental, a partir das teorias do desenvolvimento humano e da 
sociologia da infância. A prática docente e os processos de gestão na 
escola de Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 
Pesquisa de campo. Orienta e acompanha a prática pedagógica do 
discente. 
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IX  Discute a aplicação os métodos, abordagens e estratégias de 
investigação em educação, assim como utiliza as normas técnicas 
para a concretização da pesquisa, elaboração e apresentação do 
TCC. Desenvolvimento da pesquisa planejada na disciplina Pesquisa 
e Prática Pedagógica I. Utilização de técnicas e conhecimentos 
adquiridos ao longo de sua formação, sob a orientação docente. 
Elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso 
(TCC): orientações para a organização da comunicação com o auxílio 
de recursos da informática e à luz das normas técnicas (ABNT) de 
apresentação de trabalhos acadêmico-científicos. Desenvolver 
atividades pedagógicas, apresentando planos de ação e concluir a 
pesquisa em educação. Aborda as teorias da gestão educacional e 
escolar aplicadas às diferentes modalidades e níveis de educação; 
articulação entre a ação educativa e a gestão escolar; Políticas e 
gestão da inclusão; projeto de intervenção em educação subsidiado 
pela reflexão coletiva e pela pesquisa. Orienta e acompanha a prática 
pedagógica do discente. 
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APÊNDICE A – PLANOS DAS OFICINAS MODELOS 

 

PLANO DE AULA OFICINAS 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

Séries/turma: Maternal 

Duração da atividade: 04 horas  

Data: 15/05/2017 

Áreas de conhecimentos: Artes 

Professor (es):  Adrinei Castro da Silva; 

    Aluana Silva de Souza;  

     André de Assis dos Santos;  

        Dhemerson Cabral do Rosário;  

       Marcilane Oliveira da Silva; 

        Mayara Coelho Monteiro. 

   

OBJETIVOS 

 

Geral 

 

Desenvolver habilidades relacionadas à motricidade, para que as crianças 

trabalhem seu corpo de forma que reconheçam sua lateralidade, trabalhem seu 

equilíbrio e movimento e, no dado momento em que se trabalhe a motricidade, 

construir junto com as crianças os conhecimentos relacionados à identificação das 

cores.  

 

Específicos 

 

a) Desenvolver a capacidade de distinguir e identificar as cores 

primárias, através de garrafas pets pintadas com as cores primárias. 

b) Trabalhar na criança o conhecimento e o domínio do seu próprio 

corpo e a estrutura espacial, com brincadeiras como: arremesso de 

bola ao cesto com as cores primárias, boliche colorido e bambolê. 
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c) Desenvolver a coordenação motora grossa, através de brincadeiras 

lúdicas que façam o corpo da criança entrar em movimento, que será 

realizada com a criança andando em cima da linha em um 

determinado percurso feito com fita branca. 

 

CONTEÚDOS 

 

a) Cores Primárias. 

b) Movimento. 

c) Motricidade. 

 

METODOLOGIA 

 

a) No primeiro momento, os alunos farão confecções com bolinhas de 

papel crepom representando as cores primárias, que serão 

confeccionadas pelas crianças e depois será colocado dentro das 

garrafas pets. 

b) No segundo momento, usar um percurso com fita no chão para que 

as crianças andem por cima da linha e trabalhem sua coordenação 

motora grossa. 

c) Em seguida, com os bambolês no chão, as crianças terão que 

passar por dentro deles, fazendo os percursos que trabalhem o 

equilíbrio. 

d) No último momento serão realizadas as brincadeiras do boliche com 

garrafa pets das cores primárias, arremesso de bola ao alvo, onde 

os alvos terão as cores primárias e as crianças terão que identificar 

quais são elas. 

 

RECURSOS 

 

a) Garrafas pets. 

b) Papel crepom nas cores: vermelho, amarelo e azul. 

c) Bambolês. 

d) Fita branca. 
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AVALIAÇÃO 

 

A avaliação será de forma contínua por meio da observação da participação 

dos alunos durante as atividades. 
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APÊNDICE B – FOTOS 

 

Oficinas pedagógicas 

 

Figura 1 - Oficina Pedagógica 

Fonte: Marcilane Oliveira. 

 

Figura 2 - Confecção de materiais para a oficina pedagógica 

Fonte: Marcilane Oliveira. 
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Figura 3 - Regência na turma de Pré-I 

Fonte: Dhemerson Cabral. 

 

Figura 4 - Oficina com uso de atividades práticas 

Fonte: Dhemerson Cabral. 
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Organização das oficinas 

 

Figura 5 - Oficina pedagógica 

Fonte: Lima (2008). 

 

Figura 6 - Oficina pedagógica 

Fonte: Lima (2008). 


