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RESUMO 

O presente trabalho trata sobre as contribuições do estágio supervisionado para a 

formação do pedagogo para atuar em espaços escolares e não escolares. A partir 

de uma abordagem qualitativa, com uma pesquisa descritiva, utilizando-se também 

de estudos bibliográficos, pesquisa documental, de campo e com o uso de 

questionários, levantou dados junto à turma de concluintes do curso de pedagogia 

da Universidade Federal de Rondônia, uma vez que já possuem vivências de 

estágios. Na intenção de averiguar como o estágio curricular supervisionado é 

concebido pelos futuros profissionais que logo estarão finalizando o curso de 

pedagogia, o que esperavam dos estágios na formação profissional e se suas 

expectativas foram atendidas. O estudo também aponta as possíveis falhas e 

arrisca-se em fazer recomendações para as possíveis soluções e adequações por 

meio dos coordenadores e do Departamento de Ciências da Educação. Os 

resultados revelam que para a prática de estágio supervisionado é necessário ter 

tranquilidade, pois professor e aluno necessitam transformar a sala de aula em um 

ambiente de prazer, de crescimento de ambas e de realizações. Os concluintes de 

pedagogia apontam que o estágio permitiu-lhes a reflexão sobre a prática do 

estágio, principalmente com antecipações para a futura prática profissional, já que é 

neste momento que se inicia a instrumentalização do professor em formação para a 

atuação concreta com crianças. Observam também que o pedagogo tem um papel 

importante na transformação da sociedade e na contribuição para a construção da 

cidadania pelos seus alunos.  

Palavras chaves: Estágio Supervisionado. Formação do Pedagogo. Pedagogia. 
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ABSTRACT 

 

The present work deals with the contributions of the supervised stage for the 

formation of the pedagogue to work in school and non - school spaces. From a 

qualitative approach, with a descriptive research, also using bibliographical studies, 

documentary research, field and with the use of questionnaires, collected data from 

the graduating class of the pedagogy course of the Federal University of Rondônia, a 

They already have experience of internships. In order to investigate how the 

supervised curricular stage is conceived by the future professionals who will soon be 

finishing the pedagogy course, what they expected from the internships in 

professional training and if their expectations were met. The study also points out 

possible flaws and risks making recommendations for possible solutions and 

adjustments through the coordinators and the Department of Educational Sciences. 

The results show that for supervised internship it is necessary to be calm, since 

teacher and student need to transform the classroom into an environment of 

pleasure, growth of both and achievement. The graduates of pedagogy point out that 

the internship allowed them to reflect on the practice of the internship, mainly with 

anticipations for future professional practice, since it is at this moment that the 

instrumentalization of the teacher in formation for the concrete action with children 

begins. They also note that the pedagogue plays an important role in the 

transformation of society and in the contribution to the construction of citizenship by 

his students. 

Keywords: Supervised Internship. Education of the Pedagogue. Pedagogy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A construção deste trabalho iniciou-se nas experiências proporcionada pelos 

estágios dos quais participamos ao longo do curso de pedagogia. Observamos, 

planejamos e ministramos aulas nas turmas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental, EJA e espaços não escolares, e todos nos fizeram refletir sobre a 

importância desses momentos dos estágios nos permitindo pesquisar o que as 

disciplinas proporcionam em cada concluinte do curso de licenciatura em pedagogia.  

 As discussões ao longo desta pesquisa trazem uma reflexão acerca de 

questões que perpassam os estágios supervisionados do curso de pedagogia da 

Universidade Federal de Rondônia, bem como visa, mesmo que timidamente, 

apontar contribuições, os desafios e dificuldades enfrentadas pelos acadêmicos e 

acadêmicas do curso de pedagogia nas disciplinas de estágios supervisionados. 

Procuramos identificar as contribuições e possibilitar novas perspectivas para as 

futuras turmas do curso de pedagogia da Universidade Federal de Rondônia. 

As leituras e discussões durante o curso de pedagogia sobre o estágio 

supervisionado trouxeram essas questões, e durante a realização de cada um 

tivemos a oportunidade de ver na prática como este se constituiu, razão pela qual 

investimos no aprofundamento de questões que o envolvem e na forma de atender 

os critérios exigidos nas legislações. 

Nessa perspectiva avançamos na pesquisa com a seguinte questão: quais 

significados são atribuídos pelos alunos e alunas ao estágio supervisionado, 

desenvolvido no curso de pedagogia da UNIR, a respeito de sua contribuição para a 

formação pedagógica do licenciado em pedagogia de modo a possibilitar a atuação 

qualificada na educação básica e em espaços não escolares? Para responder a 

essa questão definimos como objetivo: analisar as contribuições e desafios do 

estágio supervisionado para o processo de formação do pedagogo e do curso de 

pedagogia da UNIR com vista à atuação na educação básica e em espaços não 

escolares, a partir dos significados atribuídos pelos alunos e alunas do 8° período. 

Diversos autores vêm, ao longo de suas pesquisas, conceituando o estágio 

supervisionado, de modo que trabalhamos com vários, mas tomamos como 

referência, uma autora que muito tem contribuído neste campo de estudo. Assim, 

para nossas análises trabalharemos principalmente com obras de Selma Garrido 
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Pimenta (2002; 2004; 2008; 2010) por apresentarem dados históricos e trazerem 

conceitos e abordagens contextualizados e muito pertinentes aos dilemas da 

atualidade.  

Assim, Pimenta (2002, p. 21) define: “Por estágio curricular entende-se as 

atividades que os alunos deverão realizar durante o seu curso de formação, junto ao 

campo futuro de trabalho”. Em nosso caso, referimo-nos às atividades em turmas de 

Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, EJA, Gestão Escolar e em 

espaços não escolares. 

Para o alcance dos objetivos propostos, este trabalho monográfico foi 

organizado em seis seções. Na primeira seção apresentamos a temática, objetivos e 

a organização deste trabalho. Na segunda, apresentamos os aspectos legais que 

fundamentam o curso de pedagogia de modo geral, e na universidade onde 

desenvolvemos a pesquisa, de modo específico. Na terceira seção apresentamos os 

conceitos de estágio supervisionado na formação do pedagogo: e as abordagens 

teóricas que consideramos pertinentes para nosso recorte. A quarta seção descreve 

a metodologia utilizada para o desenvolvimento deste estudo apresentando os 

dados levantados bem como nossas análises e reflexões a partir delas. A quinta 

seção apresenta o estágio na perspectiva dos concluintes do curso de pedagogia da 

UNIR a partir de suas experiências enquanto estagiários. A sexta seção descreve as 

contribuições para o desenvolvimento dos estágios supervisionados a partir das 

falas de autores que tratam da formação de professores. O trabalho é finalizado com 

as considerações finais, referências e apêndice.  

Nosso desejo é que o mesmo possibilite o início de uma reflexão por parte 

dos coordenadores, Departamento de Ciências da Educação e das instituições 

envolvidas nesse processo com o intuito de contribuirmos para futuras mudanças 

que poderão ser realizadas no curso, a fim de alcançarmos a melhoria na formação 

de demais acadêmicos do curso de pedagogia que também passarão por esta 

etapa, e também contribua no desenvolvimento de estratégias e aparatos legais que 

amparem e proporcione aos acadêmicos momentos de descobertas, realização 

profissional e extensões para pesquisas futuras.  
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2 HISTÓRICO E FUNDAMENTOS LEGAIS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO 

CURSO DE PEDAGOGIA 

  

A Constituição Federal (CF) de 1946 define a educação como direito de todos 

e o ensino primário como obrigatório para todos e gratuito nas escolas públicas e, 

determinava à União a tarefa de fixar as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Geiza Torres Gonçalves de Araujo (2010), em estudos desenvolvidos por ocasião da 

construção de sua dissertação de mestrado, destaca que a partir da determinação 

da CF de 1946, surgia um desafio de organização e instalação de um sistema 

nacional de educação como instrumento de democratização. 

 O curso de pedagogia no Brasil foi criado pelo Decreto-lei nº 1.190, de 4 de 

abril de 1939, que trata da organização da Faculdade Nacional de Filosofia, mas já 

haviam sido realizadas outras iniciativas de formação de professores. No entanto, o 

curso visava a formação de quadros técnico-administrativos para a educação e de 

professor para as escolas normais. 

Em 1962 foram realizadas algumas alterações no curso de pedagogia a partir 

do Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) nº 251/62, relatado pelo 

Conselheiro Valnir Chagas e do Parecer 292/62 do mesmo relator, resultando na 

resolução que determina o currículo mínimo constituído de uma base comum e a 

definição da duração do curso de pedagogia.  

Segundo Pimenta (2006, p.40), em 1965, no 1º Congresso Brasileiro de 

Ensino Normal, recomenda-se que “toda Escola Normal disponha de uma escola 

primária de aplicação, para a prática constante de seus alunos” permitir assim um 

espaço onde os futuros professores por meio de observações com objetivos 

definidos, que oferecessem dados e realizassem experiências de docência, que 

quase não era possível. 

Segundo Araújo (2010), os problemas causados pela falta de experiência 

eram frequentes. Na formação existente não se oferecia espaços adequados para 

que o professor em formação pudesse conhecer a realidade de seu futuro local de 

atuação profissional. 

O Parecer CFE nº. 252/69 fixa o currículo do curso de pedagogia, que teria 

uma parte comum e outra diversificada, determinando a duração do curso e seus 

objetivos e visava à formação de professores para o ensino normal e a formação de 
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especialistas: Orientação, Supervisão e Inspeção, o que provocou a fragmentação 

da formação do Pedagogo. 

A CFE nº 67/75 define que a formação dos professores para as séries iniciais 

fosse realizada em curso superior. Apesar de todos os esforços essa formação não 

se referiu ao curso de pedagogia, o que não vinculou formação do professor à figura 

do pedagogo ou ao curso de pedagogia, causando uma incerteza e indignação 

devido à má qualificação dos profissionais que estavam sendo formados. O que 

resultou dessas legislações distantes da realidade educacional foi à insatisfação que 

fez com que educadores se juntassem para intervir no processo das reformas dos 

cursos de formação de professores no Brasil (ARAÚJO, 2010). 

 Esta mobilização dos educadores, segundo Pimenta (2006, p. 57-58), “[...] 

resultou em dois grandes movimentos sobre a formação de professores: o de 

revitalização do Ensino Normal e o de reformulação do curso de pedagogia”. 

Intensificaram-se essas discussões acerca da formação nos cursos de pedagogia 

que culminou com a promulgação da LDB 9394/96. 

O projeto desta nova Lei de Diretrizes para a Educação Nacional foi 

apresentado à Câmara dos Deputados em dezembro de 1988, pelo deputado 

Octávio Elísio que, no Título VIII do art.52 a 57, tratava sobre os professores e 

especialistas não trazendo grandes modificações ao tema. 

A segunda versão foi apresentada em 28 de junho de 1990, pelo deputado 

Jorge Hage, contendo a participação de diversas entidades e instituições. A 

proposta trazia no Capítulo XVII, dos Profissionais da Educação, na seção I da 

Formação no art.97, a primeira referência em LDB sobre o estágio. 

Em 20 de dezembro de 1996, a Lei Nº. 9.394 que estabelece desde então as 

novas Diretrizes e bases para a educação nacional, previu a criação de Institutos 

Superiores de Educação com responsabilidades, similares às das universidades, de 

promover a formação de docentes para atuação na educação básica, sobretudo, 

para a Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. 

 Na versão aprovada, no Art. 82, Título VIII das Disposições Gerais da LDB, há 

referência ao estágio e reafirma o que já havia sido regulamentado pelo Ministério 

do Trabalho através de sua legislação específica para essa atividade. “Os sistemas 

de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, 

observada a lei federal sobre a matéria". Este texto já se confira em alteração da 



 

11 
 

versão original, que teve nova redação pela Lei nº 11.788, de 2008. (BRASIL, LDB 

9394/1996) 

A Lei nº 8.859, de 23 de março de 1994, chama a atenção no Art. 1º no§ 3 º, 

que o estágio deve proporcionar a complementação do ensino e da aprendizagem 

que deverão ser “planejados, executados, acompanhados e avaliados em 

conformidade com currículos, programas e calendários escolares”. (BRASIL, 1994). 

Posteriormente, em 1999, o Ministério da Educação e Cultura, publica o Decreto 

n°3.276, de 6 de Dezembro, que dispõe sobre a formação em nível superior de 

professores para atuar na educação básica. 

A Resolução CNE/CP 2, de fevereiro de 2002, institui 2.800 horas como a 

carga horária mínima dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação 

de professores da Educação Básica em nível superior e determina que a articulação 

teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as seguintes 

dimensões dos componentes comuns: 

 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente 
curricular,vivenciadas ao longo do curso; 
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a 
partir do início da segunda metade do curso; 
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos 
curriculares de natureza científico-cultural; 
IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades 
acadêmicas científico - culturais. (BRASIL, CNE/CP, 2002, Art1º). 
 

 

Começa-se a perceber uma aflição com o caráter científico da formação de 

professores nos contextos educacionais desde o início do curso, incluído-se também 

a teoria e a prática abordada para uma atuação do pedagogo, construída a partir da 

realidade. 

O Parecer CNE/CP 9/2001, aprovado pelo Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno, traz uma alteração na redação do item 3.6, alínea c, nos 

seguintes termos: 

 

c) No estágio curricular supervisionado a ser feito nas escolas de 
educação básica. O estágio obrigatório definido por lei deve ser 
vivenciado durante o curso de formação e com tempo suficiente para 
abordar as diferentes dimensões da atuação profissional. Deve, de 
acordo com o projeto pedagógico próprio, se desenvolver a partir do 
início da segunda metade do curso, reservando-se um período final 
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para a docência compartilhada, sob a supervisão da escola de 
formação, preferencialmente na condição de assistente de 
professores experientes.  

  

O Parecer defende a articulação entre teoria e prática necessária ao processo 

de formação. Há uma referencia a respeito das relações entre as instituições de 

ensino e o campo profissional quando acontece uma ação conjunta e supervisionada 

é necessário também um projeto de estágio planejado e avaliado pela escola de 

instituições formadoras e as escolas que será realizado o estágio. 

Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 que Institui as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de graduação em pedagogia, licenciatura 

(BRASIL, 2006), preconizam que, além das aulas ofertadas nesse curso, à 

consolidação da formação dos acadêmicos deve ser realizada por meio de estudos 

individuais e coletivos, práticas de trabalho pedagógico, de monitoria, de estágio 

supervisionado curricular, pesquisas de extensão, participação em eventos e outras 

atividades acadêmico-científicas. 

As Diretrizes definem a organização do curso de pedagogia em torno de três 

conceitos: docência, gestão e pesquisa, e a docência ocupa uma posição de 

destaque, sendo base e, determinando uma nova concepção de pedagogo. Por 

muitos anos legalmente, os cursos de pedagogia estavam organizados, para formar 

o pedagogo nas diversas habilitações específicas, para atuar nas diversas áreas: 

orientação, administração, supervisão escolar e para a docência. As novas Diretrizes 

especificam o propósito do curso de pedagogia preconizando a extinção das 

habilitações, tendo como foco central a docência. 

E determina os procedimentos das atividades de estágio. Devem conter no 

mínimo 300 horas, distribuídas entre estágio supervisionado em Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, podendo ainda contemplar outras áreas 

específicas, conforme o que determina o projeto político pedagógico da instituição. 

Segundo Pimenta (2007, p.91), “a resolução falha substancialmente por não ter 

considerado a articulação entre as dimensões epistemológica, disciplinar e prática 

da pedagogia”. 

Pimenta (2007) caracteriza essas decisões como necessidade de 

atendimento as demandas da escola brasileira. Defende que os projetos 

pedagógicos dos cursos precisam com base nas Diretrizes atender a todos em todos 
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os aspectos, e proporcionar o conhecimento que espaços educacionais escolares e 

não-escolares possam oferecer. 

Freitas (1999) defende para o curso de pedagogia o direito de proporcionar a 

formação de docentes, na medida em que este ainda possui projeto pedagógico 

próprio como proposta de formação e propõe que: 

 

Não é demais reafirmar que o curso de pedagogia, em grande parte 
das IES, desde meados da década de 1980, constituiu-se como um 
curso de graduação plena, licenciatura e bacharelado, com projeto 
pedagógico próprio, responsável pela formação de profissionais para 
a educação básica, eliminando a fragmentação das antigas 
habilitações, e possibilitando sua inserção em outros campos 
profissionais. É, hoje, o único curso de formação de profissionais da 
educação que tem essa organização, com projeto pedagógico 
específico, sob total responsabilidade das faculdades/centros de 
educação, superando as dicotomias entre bacharelado e licenciatura, 
formação pedagógica e formação específica, presentes nos demais 
cursos de licenciatura (FREITAS, 1999, p. 8). 
 

 Para a autora, o curso de pedagogia apresenta características próprias que 

permitem formar profissionais para a Educação básica e eliminar resquícios de 

antigas habilitações que não permitiam ao profissional inserir-se em outros campos 

profissionais. 

A resolução nº 2, de 1º de Julho de 2015 define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de Licenciatura, cursos 

de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a 

formação continuada. De acordo com as novas Diretrizes Curriculares do curso de 

pedagogia, as instituições de ensino superior no Brasil que ofertam a licenciatura em 

pedagogia deverão assegurar aos acadêmicos diversas modalidades de práticas de 

docência, articulando a teoria e a prática na construção e produção do conhecimento 

assegurando que as atividades práticas insiram o futuro professor na mais provável 

realidade em que atuará. 

Destaca-se o artigo 13, inciso II da referida resolução, que amplia de 300 para 

400 horas o tempo para o estágio também no curso de pedagogia: "II - 400 

(quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação e 

atuação na educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for 

o caso, conforme o projeto de curso da instituição" (BRASIL, 2015). 
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A Universidade Federal de Rondônia atende à Resolução CNE/CP nº 1, de 15 

de maio de 2006 e está reformulando o seu projeto pedagógico a fim de atender aos 

critérios das novas Diretrizes curriculares dos cursos de licenciatura. 

 

3 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DO PEDAGOGO 

 

Os cursos de licenciatura devem favorecer aos futuros professores a 

descoberta de processos dinâmicos de aprendizagem em diferentes áreas de 

atuação no campo profissional, e o estágio supervisionado, quando bem 

fundamentado e assistido, pode proporcionar essa descoberta nos acadêmicos. 

O estágio na vida do futuro professor é um momento de muito aprendizado e 

aperfeiçoamento das metodologias de ensino, pois é a forma de introduzi-lo na 

escola, tornando-o num canal de comunicação entre esta e a universidade. Para 

Pimenta (1994, p.121), “O estágio supervisionado, é visto como atividade teórica 

instrumentalizadora da práxis do futuro professor.” 

Umas das realizações mais ricas e importantes no percurso acadêmico dos 

licenciados do curso de pedagogia que pretendem ser professor ou atuar em 

espaços não escolares o contato direto com a sala de aula, com alunos e 

professores que lá atuam é fundamental. 

 

3 1 O estágio supervisionado: conceitos 

 

O estágio é um período de estudos práticos, ou seja, é o primeiro contato com 

o contexto real de trabalho é o momento em que o acadêmico por meio da 

observação, da participação e da regência, atua ativamente no seu campo 

profissional.  

Vai além de uma determinação legal obrigatória com exigência de carga 

horária, e a teoria estudada no decorrer do curso precisa ser confrontada e 

percebida, desenvolvendo novos saberes e possibilitando uma reflexão crítica, ou 

seja, “um novo olhar sobre o ensino, e a aprendizagem, função do educador” 

(PASSERINI, 2007, p. 32). 
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Segundo Gatti (2000), a formação teórico-prática de alguns cursos de 

licenciaturas no nosso país, não vem assegurando conhecimentos mínimos para a 

atuação enquanto professores.  

A formação deve ter “caráter mais prático, de forma a colocá-los diante de 

situações reais, participando mais efetivamente dos trabalhos de classe das escolas, 

ou seja, que o estágio supervisionado seja revisto” (GATTI, 2000, p.54).  

Gatti (2000) aponta a necessidade de uma ligação entre teoria e prática e a 

superação da divisão existente entre elas. Destaca, ainda, que os alunos em 

formação além de sentirem a necessidade, precisam tornar reais as teorias que 

sustentarão suas práticas. 

Andrade (2005, p. 2) destaca o compromisso do aluno-professor com a 

comunidade escolar que o recebe. 

 

O Estágio é uma importante parte integradora do currículo, a parte 
em que o licenciando vai assumir pela primeira vez a sua identidade 
profissional e sentir na pele o compromisso com o aluno, com sua 
família, com sua comunidade com a instituição escolar, que 
representa sua inclusão civilizatória, com a produção conjunta de 
significados em sala de aula, com a democracia, com o sentido de 
profissionalismo que implique competência - fazer bem o que lhe 
compete. 
  

Andrade (2005, p. 5) aponta o compromisso do estagiário, com os alunos no 

momento do estágio, com a família deste e com a comunidade escolar que irá lhe 

receber e que lhe permitirá fazer bem o que lhe compete. 

Para Gatti (2010 p. 25), “o número de horas de estágio obrigatório nos cursos 

de pedagogia visa proporcionar aos alunos um contato mais aprofundado com as 

redes de ensino básico”. Essas horas podem proporcionar ao estagiário inúmeras 

oportunidades de perceber as práticas que já são desenvolvidas e aperfeiçoá-las 

para que se torne seu principal instrumento baseadas sempre em conhecimentos 

teóricos que possam complementá-las. 

De acordo com Pimenta e Lima (2004, p. 4), 

  

a formação do professor, por sua vez, dar-se-á pela observação e 
tentativa de reprodução dessa prática modelar; como um aprendiz 
que aprende o saber acumulado, o estágio então, nessa perspectiva, 
reduz-se a observar os professores em aula e a imitar esses 
modelos, sem proceder a uma análise crítica fundamentada 
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teoricamente e legitimada na realidade social em que o ensino se 
processa. 
 

As autoras alertam para uma prática comum em muitas instituições, que é a 

imitação de uma prática já existente, e que se reduz apenas a repetir aquilo que o 

professor já faz em sala. E não permite aos alunos estagiários a possibilidade de 

aperfeiçoar e até mesmo proporcionar novos métodos de ensino que permitam um 

melhor aprendizado. Esse é um cuidado que os coordenadores de estágio precisam 

ter ao assumir a disciplina. A instituição formadora tem o dever de proporcionar aos 

seus alunos uma formação de qualidade. E conforme afirma Gatti (2013), “combater 

a dispersão e valorizar o próprio conhecimento profissional docente”, construído por 

meio da reflexão sobre a prática. 

Para Franco, só será possível chegar ao exercício fundamental da pedagogia 

se unificar teoria e prática, “fazendo dialogar a lógica das práticas com a lógica da 

formação”. 

 

Será preciso, enfim, que os processos formativos de docentes 
absorvam a dimensão experiencial, não mais separando teoria e 
prática, mas mergulhando, desde o início, o aluno e o formador em 
situação de mediação dos confrontos da prática, buscando a 
significação das teorias (FRANCO, 2008, p.123).  
 

Segundo o autor é indispensável que se contenha uma integração entre teoria 

e prática, porém é necessário ir além, ampliar e tomar a realidade da prática 

profissional. Pode-se entender que o conceito de estágio supervisionado vai além de 

uma simples prática constituindo-se em uma atividade que pode se efetivar 

mediante a inserção em diferentes espaços educacionais da Educação Básica, 

construindo conhecimentos teóricos e práticos. 

 

3.2 O desenvolvimento do estágio supervisionado na formação docente 

 

Sempre que pensarmos em formação, devemos ter a concepção que um 

professor em tempo algum estará totalmente pronto. A formação pessoal e 

profissional precisa ser pensada de maneira que nos torne reflexivos mediante as 

decisões que teremos que tomar enquanto educadores. Assim, faz-se necessário 

uma reflexão partindo de todos os envolvidos a respeito da formação do pedagogo e 
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das políticas educacionais existentes que possam colaborar para este 

desenvolvimento. 

A relação próxima com o ambiente que envolve o cotidiano de um professor 

acontece no momento do estágio, a partir desta experiência os acadêmicos 

começarão a sentir-se como professores pela primeira vez encarando o desafio de 

conviver, falar e ouvir, com linguagens e saberes distintos do seu meio, mais 

acessível à criança (PIMENTA, 1997). 

Por meio das pesquisas percebemos que os estágios curriculares 

supervisionados do curso de pedagogia da UNIR vêm contribuindo ainda que 

lentamente para a formação dos acadêmicos e que além de contribuir promove 

esses sentimentos e percepção que afirmam estudiosos. 

Pimenta (2010) afirma que a carreira docente é uma profissão prática, 

salientando a importância dos cursos de formação de professores possibilitar o 

acesso à noção dessa prática por meio dos estágios supervisionados curriculares. 

Para a autora deve-se dar muita atenção aos estágios obrigatórios, pois se 

constituem como atividade teórica instrumentalizadora de práxis docente que pode 

transformar a realidade escolar onde a práxis realmente acontece. 

Uma preocupação que nos acompanhou durante a pesquisa consistiu em 

analisar se a partir dos estágios supervisionados as práticas pedagógicas poderão 

ser desenvolvidas de forma mais efetiva e eficiente. 

Sabemos que o ambiente do estágio (escola e espaços não escolares) é um 

lugar onde produz e se reproduz novos saberes. Neste sentido não podemos deixar 

de fazer referência a importância das condições oferecidas aos acadêmicos para o 

desenvolvimento de projetos, planos de aula ou oficinas pedagógicas. Leite (2002) 

destaca que é preciso que os professores possam adquirir saberes que lhes 

permitam lidar com as características diversas da população escolar e que a 

administração escolar facilite esse processo. 

Freitas (1996, p. 101) aponta que o trabalho conjunto dos estagiários com as 

escolas, bem como o conhecimento da realidade escolar, são questões 

fundamentais para a intervenção dos estudantes nas escolas-campo de estágio. 

Para o autor os professores precisam adquirir saberes para que possam 

desenvolver práticas que facilitem seu trabalho no ambiente escolar antes disso 

precisam conhecer esse espaço e junto ao corpo docente procurar informações que 
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o auxiliarão no planejamento de suas aulas no momento da prática. Para os 

acadêmicos não acontece diferente e as disciplinas do curso de pedagogia 

contribuem imensamente nesse momento. Cada uma em sua especificidade dar o 

suporte necessário para que os estagiários produzam um material de qualidade que 

lhe permitirá desenvolver um ótimo trabalho nessa etapa do curso. 

De acordo com Pimenta (2001, p. 55), se o estágio for uma preocupação, um 

eixo articulador de todas as disciplinas do curso, e não somente daquelas 

erroneamente nomeadas “práticas”: 

 

O estágio, então, deixa de ser considerado apenas um dos 
componentes e mesmo um apêndice do currículo e passa a integrar 
o corpo de conhecimentos do curso de formação de professores. 
Poderá permear todas as disciplinas, além de seu espaço específico 
de análise e síntese ao final do curso. Cabe-lhe desenvolver a 
atividade que possibilite o conhecimento, a análise e a reflexão do 
trabalho docente, das ações docentes, nas instituições, a fim de 
compreendê-las em sua historicidade, identificar seus resultados, os 
impasses que apresenta as dificuldades. Dessa análise crítica, a luz 
dos saberes disciplinares, é possível as transformações necessárias 
no trabalho docente, nas instituições.  

 

O momento de estágio, de acordo com Pimenta e Gonçalves (1990), oferece 

ao futuro professor dentre outras contribuições a aproximação com a realidade na 

qual certamente atuará. Desde o início do curso objetiva-se em cada disciplina que 

os acadêmicos possam refletir sobre a inclusão da prática como processo de 

formação, podendo esta se constituir como um elemento que contribui para a 

superação da prática como espaço apenas de aplicação da teoria. 

Leite (2008, p. 16) destaca a importância de que os cursos de formação de 

professores se organizem de forma a possibilitar a superação do modelo da 

racionalidade técnica, assegurando-lhes a base reflexiva na formação e atuação 

profissional.  

A dissociação entre teoria e prática, de acordo com Freitas (1992, p.12), 

resulta em um empobrecimento das práticas na escola. "[...] Separam-se elementos 

indissociáveis como se o conhecimento pudesse primeiro ser adquirido para depois 

ser praticado.” A raiz deste etapismo está na separação entre a formação e o 

trabalho. Este último termina ficando restrito a algumas disciplinas chamadas de 

prática de ensino e estágio supervisionado". 
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Procuramos junto aos concluintes informações sobre a metodologia do curso 

de pedagogia da UNIR e podemos perceber que a universidade preocupa-se em 

atender aos critérios exigidos quanto à questão metodológica para que seus alunos 

possam estar amparados e preparados para esta etapa e oferece por meio dos 

coordenadores o suporte necessário para que não restem dúvidas ao adentrar o 

ambiente escolar, ambiente este que lhe permitirá dentre outras aquisições ter o 

contato direto com o seu campo de atuação profissional. 

Apesar de todas as preocupações em proporcionar aos seus alunos 

momentos de aprendizagem e reflexões durante os estágios, estes também terão 

algumas dificuldades que servirão de experiências e aprendizados, pois no momento 

em que alguém precisa tomar uma decisão ou até mesmo deixar de fazer algo por 

falta de recursos, materiais pedagógicos. Certamente surgirão novas formas de 

superar essas situações e com isso começamos a perceber a nossa capacidade de 

sermos criativos e aquilo que estava planejado e não pode ser feito como tal, nos 

mostra que há diversas formas de se realizar algo, basta sermos persistentes e não 

desistir na metade do caminho. Ainda iremos enfrentar muitas situações parecidas e 

se superamos hoje, amanhã nossa forma de lidar com as que surgirão será 

totalmente diferente, estamos amadurecidos e o que nos permitiu esse 

amadurecimento foram os momentos que precisamos superar as dificuldades das 

etapas do estágio. 

Os professores coordenadores constituem-se para os acadêmicos como peça 

essencial para os futuros professores, ou seja, aquele que em algum momento 

acaba intervindo nessa realidade, promovendo mesmo que inconscientemente em 

alguns que ainda não se descobriram, um lugar de identificação pessoal, sendo esta 

positiva ou negativa, nas relações que se estabelecem na sala de aula (PIMENTA, 

2004, p. 35). 

A Universidade Federal de Rondônia adota como meio de promover uma 

melhor percepção da relação teoria e prática no estágio, pois mantém o mesmo 

professor de disciplinas que visam fundamentar teoricamente os estágios e que vai 

orientar os alunos no momento de transpor didaticamente em práticas as teorias 

vistas anteriormente, procurando estabelecer a relação direta entre ambas. 
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4 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA UNIR: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 

 

A pesquisa objeto deste trabalho teve como objetivo investigar como vem 

acontecendo os estágios supervisionados no curso de pedagogia da UNIR levando 

em conta os critérios da legislação vigente. Também serão apresentados os 

procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento da pesquisa e os dados 

coletados, como também os resultados alcançados com o estudo. 

 

4.1 Procedimentos metodológicos 

 

Ao considerar o problema, que analisa as contribuições e dificuldades do 

estágio supervisionado na formação dos acadêmicos do curso de pedagogia a 

pesquisa foi desenvolvida dentro de uma perspectiva qualitativa para melhor 

compreendemos o problema. A pesquisa de campo de acordo com Gil (2008) 

procura o aprofundamento de uma realidade específica.  

Portanto levantamos por meio dos questionários respondidos pelos alunos 

concluintes do oitavo período do curso de pedagogia da Universidade Federal de 

Rondônia, as explicações e interpretações do que realmente ocorre na realidade. 

 

4.1.2 Tipos de pesquisa 

 

A Pesquisa realizada na intenção de coletar dados para a elaboração deste 

trabalho consistiu em pesquisa: bibliográfica, documental e de campo. 

 O instrumento utilizado para a de coleta de dados foi um formulário. Aplicado 

para 17 acadêmicos do 8º período do curso, pautado em perguntas que buscam 

gerar as opiniões e sugestões dos estudantes referentes aos estágios curriculares e 

suas respectivas formações. 

 

4.1.3 Local da Pesquisa 

 

A pesquisa desenvolveu-se na Universidade Federal de Rondônia. 

Acreditamos que se torna interessante trazer essa temática para o interior do curso 



 

21 
 

de pedagogia da UNIR com o intuito de buscar a contribuição dos acadêmicos do 

oitavo período, identificando o que pode ser melhorado nos estágios curriculares 

supervisionados que compõem o curso. 

 

4.1.4 Sujeitos da Pesquisa 

 

Turma do 8º Período do curso de pedagogia da UNIR. Os participantes da 

pesquisa foram determinados levando-se em conta que, de acordo com o currículo 

da universidade, somente os alunos oitavo período passaram por todas as vivências 

de estágios. 

 

4.2 O Curso de pedagogia da UNIR 

 
O curso de pedagogia – Licenciatura, em que os alunos estagiários 

participantes de nossa pesquisa frequentam, apresenta no Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC), a seguinte estrutura: 

 

a) Nome do curso: Graduação em Pedagogia, Licenciatura  
b) Turnos de funcionamento do curso: Matutino  
c) Carga horária total do curso: 3.480 horas 

Hora/aula: 60 min. Intervalo: 10 min. 
Aulas semanais: 20 
Aulas diárias: 04  
Semanas/semestre: 20  
Vagas Anuais: 45 
Carga horária de atividade formativas (Aula): 2.900 horas  
Estágio supervisionado: 300 horas  
Atividades Complementares – 200 horas  
Optativas: 80 horas. 

d) Tempo de Integralização do Curso O curso terá como tempo para 
integralização: Mínimo: 4 (quatro) anos/8 (oito) semestres Máximo: 6 
(seis) anos/12 semestres (PPC/UNIR, p.15, 2013). 
 

 Com base no PPC da Universidade Federal de Rondônia aprovado no ano de 

2010 pela Resolução 238/CONSEA, de 10 de junho de 2010. 

 

A criação do curso de Pedagogia em Rondônia está relacionada ao 
processo de interiorização da Universidade Federal do Pará, que se 
dá, em âmbito regional, entre fins da década de 1960 e os primeiros 
anos da década de 1980. Esse processo de interiorização está ligado 
às ações do Projeto Rondon, ao Centro Rural Universitário e Ação 
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Comunitária (CRUTAC) e aos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo 

de Educação daquela Universidade (UNIR-PPC, 2013, p 16). 
 

O Núcleo de Educação da Universidade Federal do Pará oferecia cursos de 

licenciatura de duração curta e plena, e de formação de professores em nível médio. 

Em 1971 são formulados programas de qualificação de professores e técnicos não 

só da capital, Belém, como também no interior do Estado do Pará e nos territórios da 

região amazônica em estados como Amapá, Roraima e Rondônia. 

 

No período de 1979 a 1981, o Núcleo de Educação da Universidade 
do Pará, expandiu a sua área de atuação e cria sub-núcleos de 
ensino superior nas cidades de Ariquemes, Cacoal, Pimenta Bueno, 
Vilhena e Guajará-Mirim. Nas quatro primeiras com as licenciaturas 
curtas de Letras, Estudos Sociais e Ciências. Em Guajará-Mirim, 
licenciaturas curtas de Ciências e licenciaturas plenas de Geografia, 
Letras e Pedagogia. Em Ji-Paraná, com a licenciatura curta de 
Ciências e licenciaturas plenas de Geografia e História. Em Porto 
Velho, licenciaturas plenas de Letras, Geografia, História, 
Matemática e Pedagogia/Orientação Educacional e curso de pós-

graduação de Pesquisa e Metodologia do Ensino Superior ( UNIR-
PPC, 2013, p.17). 

 

Esses cursos criados no período de 1979 e 1981 “irão ensejar a constituição 

das universidades locais, depois de concluído o processo de transformação do 

território em estado” (CAMARGO, 1997, p. 33).  

Em 1975, foi criada A Fundação Centro de Ensino Superior de Rondônia 

(FUNDACENTRO), que era uma entidade de direito privado, e vinculada a Prefeitura 

Municipal de Porto Velho tendo o desígnio de criar e manter o ensino superior no 

então Território Federal de Rondônia. 

No início dos anos de 1980, o então Território Federal de Rondônia passa à 

categoria de Estado, através da Lei Complementar no 41, de 22 de dezembro de 

1980. Dois anos após o território ser constituído em estado é criada a Universidade 

Federal de Rondônia (UNIR), conforme dispõe a Lei no 7.011, de 08 de julho de 

1982. 

Na Organização da Universidade adota-se uma estrutura departamental: 

Departamento de Educação; Ciências Exatas e Ciências Humanas e Sociais.  

Entre os novos cursos criados com a UNIR, consta o de pedagogia com 

habilitação em Magistério das Disciplinas Pedagógicas e em Supervisão Escolar, 

com funcionamento em horário matutino. Os alunos do primeiro curso oferecido 
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eram, na sua grande maioria, professores da rede oficial de ensino, especialmente 

da rede pública, alguns dos quais próximos de se aposentar. A primeira matriz 

curricular do curso de pedagogia conforme os relatos de autores utilizados 

fundamentação do PPC da universidade foi elaborada por técnicos e os programas 

foram elaborados por professores das respectivas disciplinas. 

No primeiro semestre letivo de 1987 entra em vigor o novo projeto do curso 

passando por adequações de carga horária e conteúdos.  

Entre abril e novembro de 1997aconteceram discussões nacionais sobre a 

interpretação da nova LDB e a intensificação dos debates sobre a extinção das 

habilitações do curso de pedagogia, que se denominaram seminários de 

reformulação que na realidade não passavam de reuniões pedagógicas  

Em 1998, que a nova proposta do curso entra em vigor oferecendo a 

habilitação em Educação Infantil e séries iniciais do Ensino Fundamental. Em 1999 

essa proposta é aprovada. A comunidade faz pressão pela volta agora não mais da 

supervisão escolar, mas para uma habilitação que recompusesse a função técnica 

do trabalho do pedagogo, a gestão escolar. O que enfim se alcança em meados de 

2001. 

No ano de 2002, o novo curso é aprovado junto ao Conselho Superior de 

Ensino (CONSEA/UNIR), passando a oferecer a Habilitação em Docência da 

Educação Infantil, séries iniciais do Ensino Fundamental, áreas pedagógicas e 

competência para a gestão educacional. Já no ano de 2003, nesta nova situação o 

poder público do Estado não admitiam a inscrição em seus concursos públicos dos 

pedagogos da UNIR por entender que não eram compatíveis com as vagas 

destinadas a estes especialistas nos respectivos concursos. Foi preciso um 

esclarecimento por parte da universidade que a habilitação proposta possuía 

equivalência no que tange as antigas atividades referidas ao supervisor e 

administrador escolar. 

O colegiado do curso de pedagogia apresentou as informações de que a 

formação oferecida pela UNIR era compatível e assegurava a competência para 

este exercício. 

Atualmente o curso de pedagogia, sob a coordenação da chefia do 

Departamento de Ciências da Educação (DED), está hierarquicamente vinculado ao 
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Núcleo de Ciências Humanas (NCH) e oferece 45 vagas a novos alunos anualmente 

no período matutino. 

O Projeto Político Pedagógico do curso de pedagogia – Licenciatura, em 

relação ao seu objetivo geral, pretende oferecer formação inicial para que o 

profissional atue  

 

Em três espaços importantes: na Educação Infantil, nos Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental e na Gestão Escolar. Esperamos que o 
Curso de Licenciatura em Pedagogia contribua efetivamente para 

uma sólida formação do Pedagogo (UNIR-PPC, p.15, 2013). 

 

Neste sentido, pensar em um ambiente para, 

 

A formação de professores profissionais para a educação básica tem 
que partir de seu campo de prática e agregar a este os 
conhecimentos necessários selecionados como valorosos, em seus 
fundamentos e com as mediações didáticas necessárias, sobretudo 
por se tratar de formação para o trabalho educacional com crianças e 
adolescentes (GATTI, 2010, p.25). 

 

O processo de formação tem que investir na criação de estratégias didáticas 

que ajudem na composição de possíveis saberes pedagógicos, que servirão de 

apoio para a apreensão e as modificações das práticas perante as ações críticas, 

realizadas pelos próprios estagiários e futuros professores.  

O curso de pedagogia da Universidade Federal de Rondônia inclui o estágio 

supervisionado como parte da atividade curricular, que é programado em função do 

curso, do período freqüentado, do horário e é assistido por um professor orientador.  

Os estágios precisam acontecer em espaços condizentes com a área 

específica ao qual o profissional irá atuar. 

 

É necessário que os professores, nesse sentido, incentivem seus 
alunos para sua própria valorização. Não é possível que para cumprir 
o estágio, tenham de exercer funções que não sejam condizentes 
com sua condição de universitários, de futuros administradores, 
médicos, professores e de tantas outras profissões a que se 
destinam. Compete ao aluno estar atento, demonstrar seu 
conhecimento pela teoria aprendida, realizar seu trabalho com 
dignidade procurando, dentro de sua área de atuação, demonstrar 
que tem competência, simplicidade, humildade e firmeza, lembrando-
se que ser humilde é saber ouvir para aprender, ser simples é ter 
conceitos claros e saber demonstrá-los de maneira cordial. (BIANCHI 
et al, 2002, p.17). 
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O acadêmico precisa conhecer as legislações que regulamentam o estágio, 

para que neste período suas principais atenções estejam voltadas para esta etapa, a 

fim de que seja um momento de aprendizado mútuo. 

 Precisa estar apto a atuar neste momento como protagonista, encontrar um 

local para o seu estágio de acordo com a realidade que terá que atuar após a 

conclusão do curso escolhido por ele. E acima de tudo precisa contar com o apoio 

de seu coordenador que servirá como suporte para os momentos de incertezas. 

O Art. 5º do Regulamento do estágio supervisionado do curso de pedagogia 

da Universidade Federal de Rondônia trata da sua obrigatoriedade no curso de 

pedagogia e carga horária dos estágios e os espaços específicos para essa etapa,  

 

O Estágio Supervisionado do curso de pedagogia é atividade 
curricular obrigatória na formação do licenciado em Pedagogia 
conforme Resolução CNE/CP n° 01/2006 que prevê uma carga 
horária mínima de 300 horas. O Estágio Curricular será realizado na 
Etapa de Educação Infantil, nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Gestão Escolar 

(UNIR-PPC, 2012, p. 6) 
 

O estágio na UNIR, será desenvolvido atendendo ao que prevê a Resolução 

Nº 1 de 15 de maio de 2006, considerando a orientação dos professores do DED 

(Departamento de Educação). 

Nas escolas e nos espaços não escolares, os alunos irão desenvolver as 

horas destinadas ao estágio planejando, executando, auxiliando e orientando 

atividades em conjunto com o campo em que o estágio está acontecendo, 

acompanhando o projeto pedagógico. 

O Decreto Nº 87.497, de 18 de agosto de 1982 que regulamenta a Lei nº 

6.494, de 07 de dezembro de 1977, dispõe sobre o estágio de estudantes de 

estabelecimentos de ensino superior e de ensino médio regular (antigo 2º grau) e 

supletivo.  

Esse decreto, no art. 2º: 

 

Considera estágio curricular (...) as atividades de aprendizagem 
social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela 
participação em situações reais de vida e trabalho de seu meio, 
sendo realizadas na comunidade em geral ou junto a pessoas 
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jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e 

coordenação da instituição de ensino (UNIR-PPC, 2012, p. 6) 

A Universidade Federal de Rondônia – UNIR tem seu Regulamento Geral dos 

Estágios Supervisionados dos Cursos de Graduação aprovado pela Resolução 

CNE/CP n° 1/2006, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, licenciatura e da Resolução n.º 278/CONSEA, de 04 de 

junho de 2012, que regulamenta os parâmetros para a Elaboração de Projetos 

Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação da Universidade Federal de 

Rondônia. 

O curso de pedagogia da UNIR segue as normas do Regulamento Geral dos 

Estágios Supervisionados da Graduação e também dispõe de um Manual de 

Procedimentos de Estágio Supervisionado, que tem por objetivo orientar os 

acadêmicos e os professores envolvidos no estágio curricular obrigatório. 

A Lei 11.788 de 25/9/2008 dispõe sobre o estágio de estudantes; Resolução 

CNE/CP n° 1/2006, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

graduação em pedagogia, licenciatura e da Resolução n.º 278/CONSEA, de 04 de 

junho de 2012, que regulamenta os parâmetros para a Elaboração de Projetos 

Político-Pedagógicos de Cursos de Graduação da Universidade Federal de 

Rondônia. 

O estágio supervisionado é uma disciplina como outra qualquer do curso 

diferencia-se apenas pelo contato maior do aluno com a sua área de atuação 

profissional após concluir o curso, estabelecida conforme currículo pleno do curso, 

sendo subordinado ao estabelecido na legislação vigente, no estatuto e Regimento 

Geral da Instituição, no Regulamento Geral dos estágios curriculares da UNIR. 

Em seu Artigo 5º trata-se da obrigatoriedade do estágio: 

 

Art. 5º - O Estágio Supervisionado do curso de pedagogia é 
atividade curricular obrigatória na formação do licenciado em 
pedagogia conforme Resolução CNE/CP n° 01/2006 que prevê 
uma carga horária mínima de 300 horas. O Estágio Curricular será 
realizado na Etapa de Educação Infantil, nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Gestão 
Escolar (UNIR-PPC, 2012, p.6) 

 

O estágio supervisionado no curso de pedagogia da UNIR é uma atividade 

curricular obrigatória, com uma carga horária definida e que deve ser cumprida nas 
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etapas de Educação Infantil, anos iniciais do Ensino Fundamental, EJA e gestão 

escolar. 

Serão trezentas horas de estágio divididas nos quatro períodos do curso, 

iniciando-se no quinto período na etapa da Educação Infantil com carga horária de 

oitenta horas. 

§1° do Regulamento do curso de pedagogia, 

 

I - Os estagiários deverão buscar a compreensão de perceber-se 
como agente ensino-aprendizagem transpondo os saberes dos 
fundamentos científicos das áreas estudadas, para a realidade 
escolar por meio da observação, elaboração de planos de curso, 
estruturação de projetos pedagógicos e execução supervisionada 
dos mesmos, observando os aspectos curriculares imprescindíveis à 

construção dos mesmos na Educação Infantil (UNIR-PPC, 2013, 
p.3). 

 

No sexto período o estágio acontecerá na área da Educação de Jovens e 

Adultos com carga horária de 40 horas e Gestão Escolar com carga horária de 

quarenta horas. Os dois estágios nesse período devem somar oitenta horas. 

§ 2° do Regulamento do curso de pedagogia, 

 

I - Os estagiários deverão buscar a compreensão de perceber-se 
como agente ensino-aprendizagem transpondo os saberes dos 
fundamentos científicos das áreas estudadas para a realidade 
escolar por meio da observação, elaboração de planos de curso, 
estruturação de projetos pedagógicos e execução supervisionada 
dos mesmos, atuando como docente na Educação de Jovens e 
Adultos, compreendendo as dimensões dos aspectos curriculares e 
avaliativos imprescindíveis à construção dos mesmos, além de 

realizar atividades de estágio na área de gestão escolar (UNIR-PPC, 
2013, p.3). 

 

Ao iniciar as atividades de estágio os acadêmicos precisam compreender que 

agora são protagonistas e precisam elaborar utilizando-se dos conhecimentos que 

lhe foi proposto nos anos anteriores do curso planos de ação coincidente com a 

realidade da clientela que irá atuar, e se torna eficaz o auxílio do supervisor do 

estágio para melhor prepará-lo para a ação. 

No sétimo período o estágio deve acontecer nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental I, com carga horária de 60 horas. 

§ 3º do Regulamento do curso de pedagogia, 
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Nesta etapa o Estágio Supervisionado deverá levar o acadêmico a 
vivenciar o espaço escolar para a criação e recriação do 
conhecimento e da prática docente nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental, integrando o saber com o fazer, desenvolvendo as 
capacidades cognitivas e percebendo as possibilidades de 
intervenção pedagógica que se fazem necessárias ao exercício da 

profissão do professor (UNIR-PPC, 2013, p. 3). 
 

 

Vivenciar o espaço escolar torna-se primordial nessa etapa, sendo que por 

meio do convívio é que se percebe a necessidade de está intervindo e aprimorando 

os conhecimentos que nos ajudará no exercício da profissão. 

No oitavo período o estagio será desenvolvido nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental II e em Espaços não Escolares, com carga horária de 80 horas.  

§4° do Regulamento do curso de pedagogia,  

 

III- O estagiário deverá desenvolver atividades de prática educativa, 
sob a forma de execução de projetos, que congreguem os saberes 
adquiridos ao longo do curso às necessidades da clientela que ora 
encontra-se no contexto escolar, no Ensino Fundamental, ou fora 
dele, e ainda aqueles que mesmo inseridos não estejam recebendo o 

atendimento educacional pertinente (UNIR-PPC, 2013, p.3). 
 

As atividades práticas que envolvem o estágio nessa etapa devem envolver 

projetos que se complementarão de saberes adquiridos e que melhor proporcionem 

o aprendizado e a compreensão dos envolvidos nesta etapa de Ensino. 

Como já foi anunciada anteriormente, a Resolução nº 2, de 1º de julho de 

2015 (BRASIL, 2015), que define as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior dos cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura e para a formação 

continuada em seu Art. 13 parágrafo segundo faz menção a nova carga horária e no 

inciso sexto trata da obrigatoriedade, dos estágios supervisionados.  

 

II - 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, 
na área de formação e atuação na educação básica, contemplando 
também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto 
de curso da instituição; 
§ 6º O estágio curricular supervisionado é componente obrigatório da 
organização curricular das licenciaturas, sendo uma atividade 
específica intrinsecamente articulada com a prática e com as demais 
atividades de trabalho acadêmico (BRASIL, 2015, p.15) 
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De acordo com a nova resolução a nova carga horária deve ser dividida nas 

modalidades que a anterior contemplava, e o estágio continua sendo um 

componente curricular obrigatório do curso de pedagogia, e deve ser organizado de 

acordo com o projeto político pedagógico da instituição. 

Em relação ao atendimento a nova carga horária da resolução nº 02 de 1º de 

julho de 2015, a UNIR estar organizando-se para que venha a atender aos critérios 

estabelecidos na lei. Nos objetivos do curso de pedagogia da UNIR, três etapas 

devem ser cumpridas durante os estágios. 

Art. 9° Regulamento do curso de pedagogia, 

 

I – A Observação: Instrumento de aproximação do acadêmico, em 
cada etapa e Modalidade da Educação Básica, com a realidade, com 
as instituições escolares espaços não escolares, com o pensamento 
pedagógico, com os sistemas educacionais, na perspectiva do 
processo pedagógico que se deseja construir, e a ampliação da 
compreensão inicial da prática profissional que escolheu;  
II – Participação: Instrumento de iniciação à pesquisa sistemática e 
ao ensino, no sentido de participar dessa experiência como 
fundamento de criação e recriação do conhecimento e da prática. Tal 
participação deve ser planejada e ocorrer buscando informações, 
dados e vivências que permitam reflexões capazes de oferecer, 
realmente, indicações substantivas para a preparação profissional do 
professor para cada etapa e modalidade da Educação Básica;  
III – Regência: Instrumento de iniciação profissional realizado junto 
às escolas ou espaços não escolares, ou a partir das informações 
coletadas envolvendo atividades de observação, de participação e de 
regência, desenvolvidas no interior das disciplinas de forma 
integrada, promovendo a articulação das diferentes práticas e 

envolvendo a atuação coletiva dos formadores (UNIR-PPC, 2013, p. 
4). 
 

A observação aproxima o acadêmico da instituição e a etapa escolhida, 

permite construir um processo pedagógico diferente do encontrado ou apenas 

aperfeiçoar o que já acontece. 

A participação permite ao acadêmico tomar parte na medida em que isso for 

possível, a participação deve ter um planejamento no intuito de coletar informações 

imprescindíveis no momento da regência. Na regência os envolvidos devem 

promover a articulação das diferentes práticas que envolvem a atuação dos 

formadores. Os artigos, 12,13, e 14 do Regulamento dos estágios supervisionados 

do curso de pedagogia da UNIR, tratam da supervisão. 
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Art. 12 - A supervisão do Estágio é de responsabilidade dos 
docentes que mantenham estreita relação com as áreas de 
conhecimento envolvidas neste estágio, designados pelo 
Departamento de Ciências da Educação.  
Art. 13 – Os docentes responsáveis pelo estágio definirão com os 
discentes as estratégias para organização do estágio, a distribuição 
da carga horária pelas diferentes atividades inclusive os horários dos 
estagiários nas instituições de estagio.  
Art. 14 – Os professores supervisores de estágio deverão orientar 
acompanhar e avaliar o estagiário quanto ao cumprimento do estágio 
e seu desempenho, estabelecendo os critérios de avaliação em 
conjunto com a classe e em consonância com este regulamento e 

com o programa da disciplina (UNIR-PPC, 2013, p.10). 

 

A supervisão é competência de docentes do Departamento de Ciências da 

Educação que definirão com os discentes como será a organização, inclusive 

horários e endereços. 

Deverão orientar e avaliar o estagiário no cumprimento desta etapa e o seu 

desempenho, estabelecendo junto com a turma os critérios de avaliação sem alterar 

os princípios do regulamento. A área de atuação é de competência do acadêmico, 

desde que compatível com as atividades do curso e previamente aprovada pela 

coordenação de estágio. 

O Coordenador dos estágios supervisionados faz uma divisão na turma e os 

acadêmicos formam duplas e juntos definem o espaço escolar onde desenvolverão 

sua prática docente. 

O primeiro momento consiste na observação do espaço escolar e da turma 

onde farão o estágio. Após, elaboram um projeto, ou planos de aula, conforme 

escolhido pelo coordenador e quando este é aprovado, a dupla inicia a preparação 

de seus materiais para iniciar a regência. 

É recomendado aos acadêmicos que procurem acompanhar o conteúdo que 

está sendo aplicado pela professora titular da turma para que não tenha nenhuma 

intervenção negativa para os alunos neste período de estágio. 

O primeiro estágio do curso de pedagogia é na Educação Infantil e consiste 

em atividades na escola em sala de aula, e demais dependências da universidade. É 

oferecido no quinto período. No 6º período do curso de pedagogia o estágio será 

desenvolvido na área de Educação de Jovens e Adultos, e Gestão Escolar. No 7º 

período do curso de pedagogia o estagio será desenvolvido nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental I. No 8º período do curso de pedagogia o estagio será 
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desenvolvido nos anos iniciais do Ensino Fundamental II e em Espaços não 

Escolares. 

 

4.2.1 Desenvolvimento dos estágios supervisionados no curso de pedagogia 

da UNIR  

 

O estágio na Educação Infantil da turma iniciante no ano de dois mil e treze, 

foi realizado em três etapas, conforme orientações do Regulamento de estágio do 

curso de pedagogia assim como nas demais etapas. Observação, participação e 

regência. A etapa da observação atendeu aos critérios estabelecidos no 

regulamento de estágio, e se constitui de cinco dias na creche e cinco na pré- 

escola. 

A coordenadora do estágio deixou a critério da turma a escolha do local de 

acordo com as possibilidades de deslocamento dos discentes, apenas determinou 

que tivessem que escolher três escolas, que atendessem a esta etapa de ensino. E 

que escolhessem um dia da semana no período matutino e outro no período 

vespertino. 

Esse período foi o mais complicado, pois a responsabilidade de estar atuando 

em uma sala de aula, principalmente com crianças que estão em pleno 

desenvolvimento, exige muito do acadêmico. 

Assim como na Educação Infantil, o estágio no Ensino Fundamental da turma 

iniciante no ano de dois mil e treze foi realizado em três etapas, observação, 

participação e regência. A etapa da observação atendeu aos critérios estabelecidos 

no regulamento de Estágio e se constitui de cinco dias na turma do terceiro ano do 

Ensino Fundamental I. 

Ensinar não é uma tarefa fácil e exige pleno conhecimento e fundamentação 

para que se desenvolva de maneira correta. Os professores que recebem os 

acadêmicos têm conhecimento dessas peculiaridades e atuam como conselheiros 

nos mostram o que devemos fazer. Assim como o coordenador, nos auxiliam para 

que possamos realizar com êxito a nossa participação. 

Algumas escolas não recebem os acadêmicos por diversos motivos. Inferimos 

que seja por receio do relatório final, em que o acadêmico durante a observação 

possa criticar a metodologia utilizada pelo professor regente ou expor a escola. 
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O Estágio da EJA atendeu aos mesmos critérios dos demais, e foi o mais 

complicado, pois poucas escolas atendem a essa etapa e a maioria não aceita 

estagiários, e é oferecida no período noturno. 

 Devido a atender a alunos com faixa etária diversificada, a baixa frequência 

escolar dos alunos atrapalha muito o planejamento que é preparado. Geralmente 

são poucos alunos nas turmas, e há uma grande diferença em trabalhar com 

crianças e com adultos. A maioria das crianças da turma durante os estágios são 

desinibidas e quando tem dúvidas em relação aos conteúdos perguntam, já os 

adultos sentem-se envergonhados são mais receosos e muitas vezes em vez de 

perguntar guardam para si mesmos as dúvidas e assim não conseguem 

desenvolver, as atividades proposta. Nessa modalidade as dificuldades de 

deslocamento, é um problema, pois o acesso a essas turmas não é fácil e precisa-se 

estagiar em escolas de Zona Rural e utilizar transporte próprio. E os materiais 

didáticos utilizados em todas as etapas precisam ser custeados pelos estagiários.  

 Aprende-se muito em todos os estágios algumas vezes é necessário 

aperfeiçoar o que era percebido que não tinha dado certo nas outras etapas. O 

estágio dos espaços não escolares foi concluído a poucos dias da realização da 

pesquisa, realizada na turma do oitavo e como os demais também seguiu-se os 

mesmos critérios do Regulamento, com diferença do espaço em que se estagiou. 

Diferente dos demais este desenvolveu-se em um espaço não escolar. Um espaço 

em que o Pedagogo pode desenvolver o seu trabalho em um ambiente que não é 

uma sala de aula, mais exige um planejamento e estratégias aprendidas no decorrer 

do curso de pedagogia. 

 Foram incluídas nesse planejamento, brincadeiras que devem acontecer em 

qualquer espaço, pelo fato de proporcionar o aprendizado dos envolvidos no 

processo. 

 Contamos com o apoio de uma instituição beneficente que atende a crianças 

de famílias de renda baixa e que precisam de apoio. A instituição realiza um 

importante trabalho voluntário, e nos permitiu participar desse momento especial. 

    



 

33 
 

5 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA PERSPECTIVA DOS CONCLUINTES DO 

CURSO DE PEDAGOGIA DA UNIR 

 

Neste capítulo destacamos o que pensam ou conhecem os concluintes sobre 

o estágio supervisionado no curso de pedagogia da UNIR.  

 A turma de concluintes de 2016 iniciou o curso em dois mil e treze já passou 

por todas as etapas dos estágios, aceitaram contribuir com a pesquisa a partir de 

suas experiências enquanto estagiários torna-se viável. Mesmo finalizando o curso, 

preocuparam-se em apontar possíveis falhas mostrando, contudo as contribuições 

que obtiveram e que lhes permitirá o desenvolvimento profissional.  

  
 

5.1 O que pensam os concluintes sobre estágio supervisionado 

 

A partir das respostas dos concluintes do oitavo período do curso de 

pedagogia da UNIR, bem como os estudos dos autores que discutem a temática, o 

conceito predominante de estágio supervisionado pressupõe uma relação entre a 

universidade e o campo de trabalho, a relação teoria e prática e a ação reflexiva. 

Os concluintes assim definem o que é o estágio supervisionado: 

 

Quando elaboramos um plano de aula, executamos a aula com a 
presença do professor acadêmico (concluinte 01). 
 
É a parte prática de uma série de estudos e aperfeiçoamentos de 
ensino recebidos na universidade (concluinte 02). 
 
É o meio de praticar o que aprendemos na teoria (concluinte 03). 
 
O estágio supervisionado é um momento para por em prática o que 
se tem aprendido em sala de aula além de comparar e confrontar 
teoria e a prática (concluinte 04). 
 
É o momento em que podemos ter contato com os locais no qual 
poderemos atuar, e assim ter uma idéia do que iremos encontrar 
após a graduação (concluinte 05). 

É o momento em que você como acadêmico em formação irá passar 
por um confronto entre a teoria e a prática (concluinte 06). 

É uma forma de colocar em prática, conhecimento aprendido na 
teoria (concluinte 07). 
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É onde executamos aquilo que aprendemos e passamos a conhecer 
também o lugar onde vamos atuar (concluinte 08). 

O momento em que a teoria toma corpo por meio da prática. Os 
acadêmicos pode deparar-se com a realidade de uma sala de aula 
isso tem impacto em uma construção de segurança ao assumir uma 
turma. Isso penso é o que deveria ser (concluinte 09). 

É a oportunidade que o acadêmico possui de aplicar a prática 
pedagógica baseando-se nas teorias que já estudou e também fazer 
o reconhecimento do contexto sala de aula antes de sua formação 
(concluinte 10). 

Estágio é uma forma de praticarmos o que aprendemos na faculdade 
(concluinte 11). 

È uma possibilidade de conhecer e estar em contato com o futuro 
campo de atuação (concluinte 12). 

É a etapa da aprendizagem na qual o sujeito tem a possibilidade de 
conhecer, interagir com seu futuro lócus de atuação, assim como 
entender, na prática as teorias estudadas (concluinte 13). 

É o momento de ligação entre teoria e prática (concluinte 14). 

Momento de colocar em prática as teorias estudadas na 
universidade: momento de familiarização com o futuro campo 
profissional (concluinte 15). 

Estágio é uma etapa proporcionada para que os alunos conheçam 
antecipadamente para a área que pretendem seguir e ainda um teste 
para saber se é realmente aquilo que almeja (concluinte 16). 

É um estágio que o acadêmico faz sob a supervisão de um professor 
responsável pelo mesmo (concluinte 17). 

 

As respostas dos concluintes confirmam que o estágio supervisionado no 

curso de pedagogia é o momento privilegiado para que o futuro professor aprofunde 

conhecimentos sobre a realidade do ofício docente e tenha um contato direto com a 

escola e com a prática para a qual está se preparando futuramente. 

Conforme Pimenta (2004), também é concebido como tempo e espaço de 

construção de conhecimentos e passa a ser percebido como eixo integrador dos 

saberes da experiência e do conhecimento, num processo de reflexão que é 

fundamental na construção dos saberes pedagógicos. 

 

Com freqüência, se ouve que o estágio tem de ser teórico prático, ou 
seja, que a teoria é indissociável da prática. Para desenvolver essa 
perspectiva, é necessário explicitar os conceitos de prática e de 
teoria e como compreendermos a superação da fragmentação entre 
elas a partir do conceito de práxis, o que aponta para o 
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desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa, que 
envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos 
professores, dos alunos e da sociedade (PIMENTA, 2004, p. 34). 

 

Neste sentido a intervenção torna-se essencial levando-nos a reconhecer o 

que precisa ser adaptado para que se leve o que realmente contribua no 

aprendizado, em geral traduz-se no aperfeiçoamento e sedimentação dos 

conhecimentos das atribuições profissionais, na formação e capacitação pessoal e 

profissional. 

 

5.2 Contribuições do Estágio Supervisionado 

 

A prática de estágio possibilita uma maior aproximação do acadêmico com a 

escola, fazendo com que o aluno de pedagogia entre em contato com os contextos 

reais e com as escolas publicas ou privadas centrais ou periféricas, rurais ou 

urbanas, ou ainda, que participe da prática pedagógica em espaços não escolares. 

As respostas obtidas nas questões que investigam as contribuições do 

estágio para a formação, na grande maioria apontam para o repensar às práticas 

pedagógicas e aproximação com a realidade da profissão escolhida. 

 

Teve uma grande contribuição, pois me permitiu repensar minhas 
práticas pedagógicas, meus erros e acertos (concluinte 07). 
 
O estágio me deu uma visão prévia a respeito do campo de atuação 
do pedagogo e contribuiu para que eu reflita os possíveis erros 
cometidos em sala de aula pelo professor (concluinte 12). 
 
Familiarização com o ambiente escolar, concretização de teorias 
estudadas e a problematização de acontecimentos cotidianos 
escolares (concluinte 15). 
 
O estágio nos permite ter o contato com um ambiente, uma área 
profissional e/ou uma realidade conhecida até então na teoria. A 
partir desse contato podemos ter uma idéia de qual área seguir 
profissionalmente (concluinte 17). 
 

A pesquisa em campo, e os estudos bibliográficos mostraram que o estágio 

contribui significativamente para a formação de professor, por proporcionar novas 

experiências, e saberes sobre o ofício; além de contribuir para o seu 

desenvolvimento crítico “[...] O estágio proporciona ao educando adotar um olhar de 
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educador em relação às questões do exercício da profissão relacionadas à 

docência” (BARBOSA, 2009, p.1).  

O estágio é planejado para a preparação dos estagiários para a vida futura de 

professor e amplia a formação acadêmica, pois favorece o dialogo entre os 

diferentes saberes que norteiam a ação docente (PIMENTA, 2009), que a formação, 

as novas tecnologias, dentre outros avanços da sociedade, pedem por um novo 

profissional preparado para atender as necessidades de uma realidade que cada 

vez exige mais. 

 

5.3 Estágio Supervisionado e a Prática Pedagógica Escolar 

 

Nas escolas e sistemas educativos, os alunos irão desenvolver as 
horas destinadas ao estágio planejando, executando, auxiliando e 
orientando atividades em conjunto com a escola, acompanhando o 
projeto pedagógico, as estratégias de gestão educativa e conteúdos 
programáticos do cotidiano professor e aluno (PPC/UNIR, p.43, 
2013) 
 

A teoria e a prática possibilitam a formação de profissionais com experiências 

negativas ou positivas, adquiridas no período do estágio. O aluno professor que 

passa por essa experiência ao assumir uma turma provavelmente saberá como lidar 

com situações que surgirão. Para Freitas, (2002), 

 

O caráter sócio-histórico da formação tem a necessidade de um 
profissional de caráter amplo, com pleno domínio e compreensão da 
realidade de seu tempo, com desenvolvimento da consciência crítica 
que lhe permita interferir e transformar as condições de escola, da 
educação e da sociedade (FREITAS, 2002, p. 139). 
  

 

Trata-se de desenvolver uma formação que permita superar a divisão entre 

teoria e prática. Portanto, uma formação que se comprometa a constituir um 

profissional crítico mediante a realidade da educação, “[...] a formação docente não 

pode ser concebida como um meio de acumulação de conhecimentos e técnicas, 

mas como um trabalho de reflexão crítica sobre as práticas docentes” (FREITAS, 

2002, p. 41). 
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Conforme previsto no regulamento dos estágios da UNIR, os acadêmicos 

devem realizar diversas atividades que consistem em planejamentos, elaboração de 

planos de aula e a regência. 

Quando perguntados se às práticas pedagógicas poderiam ser desenvolvidas 

de forma mais eficiente a partir dos estágios, para a maioria dos respondentes sim, 

um acha que não e outro concorda em parte: 

 

Em parte, pois realmente precisamos estar lá atuando para 
confrontar os problemas, e com a teoria podermos buscar soluções 
para tentar amenizar parte dos desafios que enfrentaremos 
(concluinte 08). 
 
Em parte sim, mas o período do estágio não supre nossas realidades 
(concluinte 14). 
 
Sim. Pois no estágio colocamos em prática as aprendizagens 
teóricas e adquirimos experiência na regência de uma sala 
(concluinte 13). 
 
Sim. Pois o estágio é um momento singular na formação, onde o 
futuro profissional poderá, a partir daí, aprimorar práticas 
pedagógicas (concluinte 15). 
 
Sim. Pois ao chegar à escola já como profissional, já terá uma noção 
do que ocorre nos espaços e algumas ações que poderão ser 
tomadas repentinamente (concluinte 16). 
 
Não acho que o estágio em si seja suficiente ou efetiva. Considero 
que ele nos proporciona um primeiro contato que, por ser curto, nos 
dá uma noção do trabalho real, mas não suficiente para 
aperfeiçoamento (concluinte 17). 

 

Ao iniciar o curso de pedagogia, muitas vezes o aluno se sente inseguro e 

receoso com medo de não desenvolver um bom trabalho em sala de aula. Não 

conseguir dominar a classe, não saber todo o conteúdo necessário, até o método é 

questão de insegurança. Há ainda aqueles que não se identificam com a sala de 

aula e não pretendem atuar como professor. Para esses a realidade escolar se torna 

superficial. Isso traduz um momento complicado, um momento de questionamentos. 

O espaço da sala de aula é o local onde se encontram professores e alunos 

que necessitam estabelecer uma convivência, acredita-se ainda que;  

 

[...] a sala de aula é o lugar em que há uma reunião de seres 
pensantes que compartilham idéias, trocam experiências, contam 
histórias, enfrentam desafios, rompem com o velho, buscam o novo, 
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enfim, há pessoas que trazem e carregam consigo saberes 
cotidianos que foi internalizado durante sua trajetória de vida, 
saberes esses que precisam ser rompidos para dar lugar a novos 
saberes (VASCONCELLOS, 1993, p. 56). 
 

Esse espaço da escola se traduz como um local de aprendizagem, e 

responsabiliza-se a escola em oferecer uma boa formação para os sujeitos, na 

construção de seus conceitos e concepções. Para que este venha enfrentar os 

problemas culturais, social, entre outros. 

Com isto, o fato de o estágio ser supervisionado por um docente o torna um 

treinamento, uma forma de profissionalização, na qual o aluno vivenciará o que tem 

aprendido na universidade, pois passa a perceber como os conteúdos estudados no 

decorrer do curso podem ser úteis na prática e ajudar a eliminar as falhas existentes. 

“O estágio é o eixo central na formação de professores, pois é por meio dele que o 

profissional conhece os aspectos indispensáveis para a formação da construção da 

identidade e dos saberes do dia-a-dia” (PIMENTA, LIMA, 2004, p. 68). Sendo que os 

maiores beneficiados será a sociedade e, em especial, a comunidade a que se 

destinam os profissionais egressos da universidade (BIANCHI, 1998, p. 69). 

 

5.4 A Relação entre as disciplinas do currículo do curso de pedagogia e o 
desenvolvimento do estágio supervisionado em sala de aula 
 

O estágio curricular se estiver bem fundamentado, configura-se como um 

momento importante no processo de formação prática dos futuros professores, e 

aliado às disciplinas, que compõe o currículo do curso, apresenta-se como um 

elemento que dispõe de um espaço e tempo na Universidade e nas Escolas onde 

acontecerá a atuação dos alunos em formação. De acordo com Pimenta e Lima 

(2004, p. 34), “o estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, que a teoria é 

indissociável da prática”. 

Para as autoras, alguns cursos de formação, em sua grade curricular, dão 

destaque às disciplinas isoladas entre si, sem articular a teoria e a prática, como 

saberes que se complementam, e isso não é o válido.  Assim precisamos conhecer 

o sentido de prática “que aponta para o desenvolvimento do estágio como uma 

atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos 

professores, dos alunos e da sociedade” (PIMENTA, LIMA, 2004, p. 34). 
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Segundo Pimenta e Lima (2004, p.38), cabe aos cursos de formação permitir 

em que os futuros professores compreendam a complexidade das práticas e ações e 

como escolha no preparo para a ascensão profissional. Isso pode ser conquistado 

se o estágio for articulado com as disciplinas do currículo do curso, a fim de formar 

professores críticos e analíticos. 

Quando perguntados se haviam percebido a relação entre as diferentes 

disciplinas do curso de pedagogia e a prática de estágio, responderam que sim, e 

mesmo em respostas diversificadas, elas apontam para uma a compreensão de que 

as diferentes disciplinas embasam a teoria que é preciso para que se desenvolvam 

melhores formas de estágios supervisionados. Uma única resposta aponta que elas 

contribuíram pouco para o momento de sua prática: 

 

Sim, de forma ampla, em diversos momentos pude não somente 
ouvir falas de professores como presenciar relatos e fatos de 
desenvolvimento social, efetivo, educacional e comportamental de 
alunos e corpo gestor durante o estágio (concluinte 2). 
 
Sim. Contribuíram muito porque quanto maior o referencial teórico e 
a carga de leitura mais fácil se tornam a adaptação e as vivencias 
escolares (concluinte 3). 
 
Sim, Inicialmente quando fiquei sabendo que iríamos estagiar me 
preocupei muito pelo fato de nunca ter entrado em uma sala e não 
tinha conhecimento nenhum. Porém quando o tempo foi passando e 
várias disciplinas contributivas foram ministradas me veio um alívio, 
pois elas nos ajudam a fazer planejamentos, projetos e etc 
(concluinte 6). 
 
Muitas disciplinas e teóricos divergem da realidade nas escolas, mas 
não deixaram de auxiliar a nossa prática, nos direcionando por 
estratégias e tomadas de atitudes a fim de melhorar a qualidade do 
ensino (concluinte 8). 
 
Sim. Pois nos oferta a compreensão de analisar o modelo de escola 
e alunos que estamos nos relacionando e assim oferecer um 
planejamento no estagio que se adapte à realidade de cada 
(concluinte 10). 
 
Algumas disciplinas como didática, avaliação Educacional e outras 
nos permitem ampliar horizontes e perspectivas à cerca do estágio 
(concluinte 14). 
 
As disciplinas contribuem muito pouco, os professores parecem 
nunca ter entrado em uma sala de aula de crianças, e os textos se 
preocupam mais em impor uma ideologia do que nos instrumentar 
como professor (concluinte 11). 
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O estágio supervisionado e às atividades práticas desenvolvidas no curso de 

pedagogia da UNIR envolvem todas as disciplinas do curso, articulando teoria e 

prática, conforme a proposta político pedagógico permitindo a “relação dos saberes 

teóricos e saberes práticos durante a formação, a fim de que os alunos aprimorem 

sua escolha de ser professor a partir do contato com as realidades de sua profissão” 

(PIMENTA, LIMA, 2004, p. 56). 

Porém para as autoras não é raro ouvir-se dos alunos que concluem seus 

cursos se referirem a estes como “teóricos”, que a profissão se aprende “na prática”, 

que certos professores e disciplinas são por demais “teóricos”. Para elas em alguns 

cursos as disciplinas não tem nexo com a realidade atual, o que as torna de pouco 

significado no momento da prática. 

Pimenta e Lima (2004, p. 9) destacam que à relação teoria e prática devem 

convergir para uma Práxis. 

 

Todas as disciplinas, conforme nosso entendimento é ao mesmo 
tempo “teórico” e “práticas”. Num curso de formação de professores, 
todas as disciplinas, as de fundamentos e as didáticas, devem 
contribuir para a sua finalidade que é a de formar professores, a 
partir da análise, da crítica e da proposição de novas maneiras de 
fazer educação. 
 

Segundo as autoras as disciplinas dos cursos de formação devem ser 

teóricas e práticas contribuindo para a formação numa perspectiva diferente do que 

já acontece nas salas de aula, pois os autores precisam desenvolver formas 

diferentes de ensinar e não apenas copiar o que já acontece. 

O estágio segundo Pimenta e Lima (2004, p. 14), 

 

[...] abre possibilidade para os professores orientadores proporem 
tanto a mobilização de pesquisas para ampliar a compreensão das 
situações vivenciadas e observadas nas escolas, nos sistemas de 
ensino e nas demais situações, como pode provocar, a partir dessa 
vivência, a elaboração de projetos de pesquisa a ser desenvolvidos 
concomitantes ou após o período de estágio. 
 

 

Nessa perspectiva que as autoras colocam o estágio como um campo de 

pesquisas que podem ser desenvolvidas no momento ou após os estágios, a maioria 

dos professores e coordenadores consideram a pesquisa relevante na formação 



 

41 
 

docente. Esperam que este possibilite aos estagiários o desenvolvimento de um 

olhar crítico, de investigador, pois é por meio desse estágio que o educando tem 

acesso aos conhecimentos indispensáveis para a construção da identidade e dos 

saberes do cotidiano (PIMENTA, LIMA, 2004 p.56). 

Em relação ao que consideraram mais contributivos no estágio 

supervisionado e que lhes ajudará no momento em que assumirem uma sala de aula 

ou até mesmo assumir a direção de uma escola, as resposta foram diversas 

conforme compreensão e perspectivas de cada concluinte. 

 

Ser professora antes de me formar, estagiar sobre gestão e políticas 
públicas voltadas para educação, estudar sobre crianças especiais 
(concluinte 1). 
 
As reais experiências de conhecer e contribuir para diversos campos 
como Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e 
Adultos e conhecer experiências do cargo de Gestor (concluinte 02). 
 
A escolha na área que desejo atuar futuramente se deu por conta de 
um dos estágios, pois, quero atuar na modalidade EJA e 
possivelmente na modalidade de Educação Especial, pois percebi 
durante os estágios que são duas áreas muito carentes (concluinte 
06). 
 
Conhecimento nos espaços não escolares, com a formulação de 
planejamentos e trabalho com diversos públicos e a EJA (concluinte 
10). 
 
Contribuiu para a minha decisão quanto a ir para a sala de aula. 
Durante o estágio decidi que a sala de aula não será meu campo de 
atuação (concluinte 12). 
 

Obtivemos diversas respostas que mostram as contribuições que o estágio 

proporcionou em cada um. E podemos perceber que esse momento tão importante 

dos cursos superiores, principalmente o de pedagogia, que os estagiários atuam no 

seu campo de trabalho, traz muito mais que a experiência de atuar pela primeira vez 

em uma sala de aula, como a descoberta de que não é essa a profissão que alguns 

dos concluintes pretendem exercer quando estiver concluído o curso. 

 

5.5 Diferentes formas de organização dos estágios 

 

 Perceber como o estágio é concebido e tratado nas determinações legais que 

prescrevem a formação inicial e nas políticas de formação inicial de professores é 
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um dos objetivos desta pesquisa. Neste sentido procuramos analisar documentos 

que permitem identificar essa questão. 

O estágio supervisionado pode ser desenvolvido em diversas modalidades da 

educação básica ou espaço não escolar constitui-se de observação, participação e 

regência, independentemente das modalidades em que possa ser desenvolvido.  

A proposta contempla, num primeiro momento, identificar na escola-campo e 

nas salas de aula situações que se caracterize como um problema e, num segundo 

momento, torná-las, nas aulas de orientação e planejamento de estágio, objetos de 

análise e discussão. 

Assim, o estagiário entra em contato com o mundo escolar, observando, 

registrando e coletando informações que irão auxiliá-lo a diagnosticar o problema 

central que será trabalhado no seu projeto de intervenção. 

O Decreto Nº 87.497, de 18 de agosto de 1982 classifica o estágio como 

atividades de aprendizagem e que são adquiridas no momento em que o estudante 

se depara com a realidade de sua profissão escolhida. Por isso é necessário que as 

instituições formadoras preparem seus alunos para esse momento tão importante.  

Art. 7º da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, dispõe sobre a carga 

horária dos estágios supervisionados no curso de Licenciatura em pedagogia que 

terá a carga horária mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, e 

trezentas dessas três mil e duzentas, serão de estágio supervisionado, 

 

II - 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente 
em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, 
conforme o projeto pedagógico da instituição; 
IV - estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a 
assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em 
ambientes escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam 
atitudes éticas, conhecimentos e competências:  
a) na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
prioritariamente;  
b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal; 
c) na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar; 
d) na Educação de Jovens e Adultos;  
e) na participação em atividades da gestão de processos educativos, 
no planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de atividades e projetos educativos;  
f) em reuniões de formação pedagógica (BRASIL, 2006, p. 5). 
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A Resolução Nº 1 de 15 de maio de 2006, era bem específica quanto à 

divisão na carga horária, que deu suporte para os desenvolvimentos de estágios na 

maioria de instituições de Ensino superiores no nosso país, inclusive na UNIR como 

podemos observar no estudo de sue Regulamento de estágio, e no seu projeto 

Político Pedagógico. 

No Art.8º, inciso IV da Resolução CNE/CP de 2006, o estágio curricular, além da 

docência, poderá ser desenvolvido em outras instâncias e áreas, de Instituições 

escolares e não-escolares, sendo que o 

 

Estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a 
assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em 
ambientes escolares e não-escolares que ampliem e fortaleçam 
atitudes éticas, conhecimentos e competências: 
a) na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
prioritariamente; 
b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal; 
c) na Educação Profissional na área de serviços e de apoio escolar; 
d) na Educação de Jovens e Adultos; 
e) na participação em atividades da gestão de processos educativos, 
no planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de atividades e projetos educativos; 
f) em reuniões de formação pedagógica (BRASIL, 2006, p.6). 
 

Nos estudos realizados no projeto Político e Pedagógico e Regulamento de 

estágio da UNIR, descrevemos ao longo deste capítulo como este acontece e como 

encontra-se estruturado visando atender conforme pede os documentos que 

regulamentam os cursos de pedagogia e para uma melhor compreensão de como 

acontece na prática à organização dos estágios. 

Perguntamos aos concluintes o que eles consideravam contributivos na 

metodologia do estágio da UNIR e o que a Universidade junto ao Departamento de 

Ciências da Educação (DED) poderia providenciar a fim que este seja realmente o 

momento de grandes contribuições e aprendizado, tanto para os estagiários como 

para as instituições que os recebem. Obtivemos como respostas: 

 

Não gosto de trabalhar em duplas ou grupos, porque é melhor 
sozinho ou com outra pessoa, no máximo. Passando disso, é 
complicado, pois sempre alguém explora outra pessoa (concluinte 
01). 
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Acredito que somente a forma de acompanhamento dos professores 
à escola.  Aos demais a Universidade não acompanha ou “auxilia” ou 
até “contribui” para o sucesso do aluno (concluinte 2). 
 
A liberdade do planejamento da aula da regência, cabendo ao 
professor da disciplina somente algumas melhorias no plano 
(concluinte 3). 
 
Poder trabalhar com o colega de turma no estágio (concluinte 4). 
 
A possibilidade de fazer parcerias para desenvolver tal atividade 
(concluinte 5). 
 
Positivamente, o estágio, ou melhor, a metodologia, foi em parte das 
várias áreas de conhecimento a nós oferecidos e sempre com um 
professor orientador acompanhando. Áreas de conhecimentos, tais 
como anos iniciais, Ensino Fundamental, Espaços não Escolares, 
EJA e Gestão Escolar entre outros (concluinte 6). 

 
Considero positivo o estágio ser organizado em duplas, pois durante 
a regência um auxilia o outro (concluinte 7). 
 
Bem positivo é o preparo para ir ao local, nas aulas, principalmente 
na Educação Infantil. Já na EJA achei que faltou um pouco de 
informação (concluinte 8). 
 
Não vejo nenhum ponto positivo (concluinte 9). 
 
Os procedimentos documentais, o acompanhamento dos alunos 
pelos professores na regência (concluinte 10). 
 
Na metodologia não há ponto positivo, pois somos jogados na escola 
sem assistência (concluinte 11). 
 
O acompanhamento do professor de estágio nas atividades 
elaboradas e na escola. (concluinte 12). 
 
A experiência, o acompanhamento do professor (concluinte 13). 
 
A ênfase no planejamento que é essencial a nossa prática 
pedagógica (concluinte 14). 
 
Teoria estudada antes do estágio (concluinte 15). 
 
Na orientação dos professores, pois sempre estão tentando 
demonstrar clareza, quanto ao que deve ser executado (concluinte 
16). 
 
A organização do projeto que antecede a prática dele no estágio, o 
que proporciona ao acadêmico saber lidar com êxitos e fracassos 
(concluinte 17). 
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Conforme a análise dessas respostas podemos observar uma diversidade de 

afirmações que apontam o que ainda pode ser melhorado quanto à metodologia de 

organização de estágio. Os Coordenadores procuram atender aos critérios dos 

regulamentos do curso, mais para alguns concluintes essa metodologia está bem 

estruturada, mas apresenta alguns pontos que precisam ser revistos. Duas 

respostas apenas apontam que não obtiveram apoio conforme previsto. 

Prevendo que algumas respostam apontariam que havia faltado algo na 

organização e também na coordenação dos estágios, eles responderam que faltou: 

 

Mais cooperação do professor da disciplina, presença, explicação, 
acompanhamento pessoal (concluinte 1). 
 
O horário em que o estágio será feito, diferentemente do horário de 
aula, isso precisa ser conversado com os alunos (concluinte 4). 
 
Organização dos horários (ser realizado no horário contrário ao 
curso); acompanhamento dos professores/ orientadores da disciplina 
no primeiro contato com a escola (concluinte 5). 
 
Preparar os convênios para nos direcionar as instituições evitando 
problemas, pois isso interfere no emocional do aluno (concluinte 6). 
 
O intermédio entre a escola e a faculdade, pois é muito difícil para 
nós quanto estagiários encontrarmos uma escola que nos aceite 
(concluinte 13). 
 
Melhores orientações ainda somos “largados” na questão do 
planejamento e acompanhamento dos professores da UNIR 
(concluinte 14). 

 

 
5.6 Dificuldades enfrentadas pelos alunos no momento dos estágios 
 

 
As questões finais investigaram o interesse no diagnóstico das dificuldades e 

do estágio na formação docente, a partir da visão dos concluintes. Propomos 

perguntas que questionavam as dificuldades que eles tiveram ao realizar cada 

etapa. As respostas foram: 

 

Encontrar um lugar para estagiar, o aluno tem que se virar nos trinta 
para conseguir um local, quem deveria conseguir e lugar era o 
professor da turma (concluinte 1). 
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O acesso as escolas, a não aceitação por alguns diretores, conciliar 
os horários das disciplinas da UNIR com os disponibilizados pelas 
escolas e instituições (concluinte 03). 
 
Horários, pois o estágio em sua maioria ocorria no período da tarde, 
e pelo fato de ser o meu horário de trabalho isso dificultou bastante 
(concluinte 5). 
 
As maiores dificuldades que eu enfrentei durante “todos” os estágios 
foi à conciliação de horários e a demanda de trabalhos a nós 
passados por professores de outras disciplinas. A questão de 
enfrentar dois estágios no mesmo período e a falta de material, pois 
nem todos têm condições financeiras o suficiente (concluinte 06). 
 
A pressão para seguir regras da escola e a falta de seleção de 
escolas que acrescentem positivamente na nossa aprendizagem 
(concluinte 10). 
 

 

As dificuldades para estagiar são diversas. Conciliar o horário de trabalho 

com os estudos e o estágio obrigatório, dificuldades financeiras; locomoção; muitas 

escolas não estão dispostas a aceitar estagiários; estar em um ambiente que 

realmente contribua na formação. Essas foram algumas das dificuldades apontadas 

pelos alunos do oitavo período do curso de pedagogia da UNIR nas etapas dos 

estágios, elas apontam que muito ainda precisa ser melhorado para que esse 

momento se constitua no que pede as Diretrizes e que na concepção de estudiosos 

no assunto formação, como Pimenta e Lima (2008), que consideram o estágio como 

campo de conhecimento e espaço de formação, por promover a aproximação com a 

sala de aula e com a escola. 

 

5.7 Contribuições do estágio supervisionado para a formação específica: 
docente 

 

 Ao ingressar no curso escolhido, os acadêmicos encontram-se inseguros, 

receosos e sentem medo de não obter êxito no decorrer dos anos que se segue. No 

curso de pedagogia um dos maiores receios é não conseguir desenvolver um bom 

trabalho em sala, não dominar a turma dentre outros. E há ainda aqueles que temem 

não identificar-se com a profissão e mais tarde ter que escolher outra graduação.  

 O tempo vai passando e com as disciplinas do currículo do curso, o apoio dos 

professores na elaboração dos trabalhos e durante os seminários momentos que 

compartilham suas pesquisas, os futuros professores já não alimentam os mesmos 
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sentimentos apresentado inicialmente. Ou seja, o que acontece no interior da 

universidade serve de suporte para esse novo momento em que agora se 

encontram. Passerini (2007, p. 18) acredita que o processo de formação do 

professor é contínuo, inicia-se antes mesmo do curso de graduação, nas interações 

com os atores que fizeram e fazem parte de sua formação. 

 O momento do Estágio se aproxima e as descobertas tornam-se mais intensa 

e o acadêmico agora precisa levar para a sala ou para os espaços não escolares 

tudo que conseguiu de conhecimentos teórico terá que confrontar a teoria estudada 

com a realidade durante esse momento. E assim que retornar para a universidade 

compartilhará suas experiências e terá que tomar uma posição mediante ao que é 

dito pelos professores em relação ao aprendizado, práticas pedagógicas e 

metodologias de ensino, e o que acontece realmente no interior das escolas e os 

espaços não escolares, mostrando possíveis meios de contornar ou mudar essa 

situação. 

 É no momento do estágio que os alunos realmente conhecem a realidade 

escolar e isso os leva a enxergar com outro olhar, esse espaço. Procuram entender 

a realidade deste espaço bem como o posicionamento dos alunos e dos 

profissionais que lá atuam. Assim procurará meios de intervir positivamente nesses 

ambientes. Pimenta e Lima (2008, p. 46), propõem uma organização sistemática do 

estágio em termos de planejamento, execução e avaliação, elegendo a pesquisa 

como uma possibilidade para a realização do estágio e como “uma estratégia, um 

método de formação do futuro professor”. O que já vem acontecendo e que foi 

possível verificar através dos relatos dos alunos do oitavo período, que observaram 

os pontos que precisam ser melhorados dentro dessa perspectiva. 

 Por meio da análise dos questionários aplicados aos acadêmicos, 

observamos dados importantes a respeito dos estágios. Ficou claro que os estágios 

curriculares supervisionados do curso de pedagogia da UNIR são compreendidos 

pelos acadêmicos do 8º período como algo importante ainda que com falhas, mesmo 

assim, esse processo contribui na sua formação acadêmica. 

 Alguns acadêmicos, por meio dos seus relatos, mostram que acreditavam que 

esse período seria uma possibilidade de aproximação entre teoria e prática, além de 

permitir maior familiaridade com seu campo de atuação. Nesse sentido, os estágios 

passam a ser compreendidos não apenas como cumprimento de carga horária, mas 
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sim como uma etapa que permite aprendizados úteis para o futuro professor. Os 

estágios permitiram que alguns alunos confirmassem suas escolhas pelo curso de 

pedagogia e outra grande parte conseguiu, por meio da prática, repensar a escolha 

em atuar em sala.  
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6 CONTRIBUIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO DA UNIR 

 

Os dados analisados mostram que os estágios supervisionados dos cursos de 

Licenciatura da Universidade Federal de Rondônia ainda precisam ser repensados 

nas formas de organização, e esta pesquisa objetiva contribuir mostrando alguns 

pontos que os concluintes do oitavo período apontam nas suas falas mediante o 

questionário proposto e uma dessas adequações parte da premissa de que alguns 

orientadores não ofereceram o suporte necessário a alguns acadêmicos, e conforme 

Gomez, 1992: 

 

O orientador deve ser: [...] responsável pela formação prática e 
teórica do futuro professor, deve ser capaz de actuar e de reflectir 
sobre a sua própria acção como formador. “Deve perceber que a sua 
intervenção é uma prática de segunda ordem, um processo de 
diálogo reflexivo com o aluno-mestre sobre as situações educativas” 
(GÓMEZ, 1992, pp.112 e 113). 

 

O autor destaca pontos que devem prevalecer no orientador do estágio. Para 

ele, estes devem ser sujeitos em sala de aula que fornecem informações; negociam 

formas de atuação; ajudam nas dúvidas existentes; estabelecem critérios; controlam 

as discussões; planificam idéias; dão sugestões de forma a solucionar problemas 

que já ocorreram ou que venham a surgir; promovem a reflexão crítica quando 

possível e avaliam as diversas situações vivenciadas. 

Os sentimentos de insegurança, medo e despreparo para enfrentar os 

desafios profissionais são evidenciados, sendo estes causados muitas vezes em 

razão do distanciamento entre a teoria vivenciada na universidade e a realidade 

educacional, principalmente nas escolas públicas. 

Se as disciplinas do curso junto à escolha de um coordenador com as 

características exposta por Gómez 1992, permitirá ao acadêmico fazer a leitura da 

realidade, o que lhe exigirá competência para “saber observar, descrever, registrar, 

interpretar e problematizar e, consequentemente, propor alternativas de intervenção 

e de superação” (PIMENTA, 2001, p.76). 

Outro aspecto levantado pelos concluintes consiste na adequação quanto ao 

horário em que os estágios são realizados, alguns enfrentaram dificuldades em 

conciliar com seu trabalho e alegam que se o curso é oferecido no período matutino 
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porque não adequá-lo para que as escolas campos de estágios os estejam 

recebendo neste período. 

 Outra problemática levantada consistiu no apoio material, pois a universidade 

não oferece, eles alegam que são exigidos bons planejamentos, e não lhes é dado 

um suporte financeiro para que este seja alcançado, a maioria teve que custear os 

materiais utilizados nos estágios.  

 Os auxílios que a universidade oferece chegam a poucos, e o transporte e a 

alimentação torna-se inviável em alguns momentos levando a alguns a abandonar 

ou fazer de qualquer jeito, o momento que seria de extrema relevância em sua 

formação.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Minha pesquisa consistiu em analisar de que maneira o estágio 

supervisionado desenvolvido no curso de pedagogia contribui para a formação 

pedagógica para atuação na educação básica e em espaços não escolares. Neste 

intuito procuramos analisar, a partir das falas dos estudantes concluintes do curso 

de pedagogia da UNIR, as contribuições do estágio supervisionado para a formação 

de professores para atuação na educação básica e em espaços não escolares. 

O estudo demonstrou que para a maioria o estágio se constituiu como uma 

etapa muito importante, como momento oportuno que lhes permitiu pesquisar, 

pensar e intervir na realidade do ambiente educacional, possibilitando-os uma visão 

crítica, porém, transformadora e criativa desse campo, percebendo a importância 

deste processo. 

 Trazer essa temática para a realidade do curso de pedagogia nos permitiu 

perceber as percepções dos alunos, as reclamações e o que essa etapa realmente 

significou para a sua formação. O estudo possibilitará contribuir de forma efetiva 

para o encaminhamento dos estágios para as demais turmas do curso. 

Por meio da pesquisa percebemos o desempenho acadêmico da maior parte 

dos alunos e que estes obtiveram melhoras significativas após começarem a 

estagiar, por meio das vivências e da aproximação entre teoria e prática, e 

principalmente pela oportunidade de repensar a prática pedagógica, como para a 

construção da identidade profissional de muitos desses acadêmicos. 

Apesar de todas as dificuldades, que foram superadas pelos concluintes, 

durante o estágio. Tudo isso contribuiu no amadurecimento do futuro profissional, 

que a partir dessa experiência administrará melhor os momentos que terá que atuar 

na profissão. 

Assim sendo, o estágio curricular supervisionado como já mencionado, deve 

ser visto como algo que traz elementos importantes para o exercício diário do futuro 

profissional de Educação. Nesse período o acadêmico percebe a possibilidade de 

utilizar os conhecimentos teóricos inseridos na prática, sempre refletindo após cada 

aula e após cada estágio, buscando melhorias e modificando-se ao longo de cada 

experiência proporcionada por essas etapas, pois em cada espaço que atua os 

atendidos possuem uma realidade diferente, que exige posturas e reações 
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diferentes, e assim são exigidas dos estagiários, atualizações diversas e desta 

forma, acontece a flexibilidade nos planejamentos ocorrendo mudanças na maneira 

de conduzir e de orientar o seu trabalho mediante aos seus alunos, ou nos espaços 

não escolares. 

Podemos considerar que os estágios trouxeram experiências inesquecíveis, 

pois proporcionaram aos acadêmicos assumir pela primeira vez o papel de professor 

ou de gestor, e independente de qual etapa, encararam o desfio e conseguiram 

realizar o que planejaram, juntamente com o coordenador dos estágios que esteve 

lhes auxiliando. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO  
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FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA 
 
TITULO DO TRABLHO: Estágio supervisionado no curso de pedagogia: desafios e 
contribuições  
NOME DO ACADÊMICO: Meirilane Castro Lacerda 
ORIENTADORA: Dra. Juracy Machado Pacífico 
OBJETIVO: Analisar, a partir das falas dos estudantes concluintes do curso de 
pedagogia, as contribuições do estágio supervisionado para a formação de professores 
para atuação na educação básica e em espaços não escolares. 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA ESTUDANTES DE PEDAGOGIA SOBRE 
ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 

 
1 - Para você, o que é o estágio supervisionado? Descreva: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
2 - Em sua opinião, quais foram às contribuições do estágio supervisionado para a sua 
formação como futuro profissional docente, gestor escolar ou para atuação em espaços 
não escolares? Descreva-as: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
3 - Você considera que a partir dos estágios supervisionados as práticas pedagógicas 
poderão ser desenvolvidas de forma mais efetiva e eficiente? De que forma? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
4 - Você percebeu a relação entre as diferentes disciplinas ministradas no curso de 
Pedagogia e a prática de estágio? De que forma elas contribuíram para sua prática no 
período do estágio? Explique:  
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
5 - Destaque o que você considerou mais contributivo para sua formação profissional e 
que foi possibilitado pelos estágios:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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6 - Descreva o que você considera positivo na metodologia (forma de organização e 
desenvolvimento) do estágio na UNIR: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
7 - O que você julga que faltou no curso e que deveria ser trabalhado antes do período 
de desenvolvimento do Estágio nas escolas? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
8 - Quais as maiores dificuldades enfrentadas por você no período dos estágios 
supervisionados? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
9 - O que o Departamento de Educação junto com os coordenadores dos estágios 
poderia providenciar para que essas dificuldades pudessem ser resolvidas? 
 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
10 - Outras considerações:  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 


