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RESUMO 
 

A Formação de Professores tem estado em pauta destacada na Pesquisa em 
Educação, considerando as múltiplas facetas que envolvem a preparação adequada 
deste profissional em face das dificuldades que parecem se ampliar no mesmo nível 
e velocidade com que se desenvolvem as tecnologias da informação e 
comunicação. Ousa-se afirmar ser o conhecimento condição essencial para a 
assunção à cidadania plena. Assim, as políticas públicas para universalização do 
acesso à escola de Educação Básica têm se debruçado de maneira especial sobre a 
organização da prática profissional na formação docente. O objetivo desta pesquisa 
é analisar a proposta de Estágio Supervisionado na Formação das acadêmicas do 
Curso de Pedagogia da UNIR/Porto Velho e como a prática tem colaborado na 
consolidação dos saberes necessários para o exercício da docência. Para tanto foi 
utilizada a pesquisa qualitativa por meio do estudo de pesquisa documental e 
bibliográfica com os documentos que norteiam a organização da Proposta Curricular 
do Curso de Pedagogia, a legislação e normas que orientam estágio na graduação, 
os quais serviram como registro das atividades propostas pelo projeto e seu impacto 
na escola e na formação.   As referências bibliográficas que embasarão este estudo 
serão as que tratam de processos de formação de professor, histórias de vida de 
professores e seu impacto no fazer docente e os estudos que se ocupam do Estágio 
Supervisionado na Formação Docente em suas variadas formas. Em nosso estudo 
inicial partimos da hipótese de que embora seja uma etapa importante da formação 
de professores, o Estágio Supervisionado ainda é burocratizado e não alcançou a 
dimensão necessária para impactar a formação docente. 
 
Palavras-Chave: – Formação de Professores – Estágio Supervisionado – PIBID – 
Memórias – Diretrizes Curriculares 

  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
The Teacher Training has been on the agenda highlighted in Research in Education, 
considering the many facets involving the proper preparation of this professional in 
the face of difficulties that seem to extend the same level and speed with which 
develop information and communication technologies. Dare to claim to be the 
knowledge essential condition for taking full citizenship. Thus, public policies for 
universal access to school for basic education have been addressing in a special 
way on the organization of professional practice in teacher education. The objective 
of this research is to analyze the proposed Supervised Internship Training in 
academic pedagogy course of UNITE / Porto Velho and how the practice has 
collaborated in the consolidation of knowledge necessary for the exercise of 
teaching. For this we used the qualitative research through the study of documents 
and literature with the documents that guide the organization of the Curriculum 
Proposal of the Education Course, legislation and rules governing stage at 
graduation, as well as the daily PIBID, which served as record of the proposed 
project activities and their impact on school and training. The references that will 
base this study will be dealing with teacher training processes, life histories of 
teachers and their impact on making teaching and studies dealing with the 
Supervised Internship in Teacher Education in its various forms. In our initial study we 
start from the hypothesis that although it is an important stage of teacher training, the 
Supervised Internship is still bureaucratic and did not reach the necessary scale to 
impact teacher training. 
 
 
Key-words: - Teacher Training - Supervised Internship - PIBID - Memories - 
Curriculum Guidelines 
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SABERES DOCENTES E ESTÁGIO SUPERVISIONADO: Temática Emergente na 
Formação de Professores 

  

[...] Isso posto, quais são os homens que entre nós se ocupam do magistério? 
Ou antes, é este entre nós uma profissão? Não! 

Nenhum homem que dispõem de um cabedal de conhecimentos 
Deixa ocupações muitíssimas mais vantajosas para 

Dar-se a uma vida inglória e penosa. 
Manuel Frazão 

 

Essa pesquisa abordou o estágio na formação docente no curso de 

Pedagogia, relatando as transformações ocorridas nessa etapa da formação, e sua 

função nas escolas, levando em consideração as leis que, regulamentam seu 

desenvolvimento. Em paralelo, buscará relatar o impacto do Estágio Supervisionado 

no processo de formação dos alunos e alunas do Curso de Pedagogia, do Campus 

Porto Velho da Universidade Federal de Rondônia. 

A Universidade envolve diferentes sujeitos, que fazem a sua história, tecendo 

o caminho da sua formação acadêmica: é a instituição que, direciona e orienta os 

acadêmicos para as práticas e ações pedagógicas, a serem desenvolvidas na busca 

da organização das condições necessárias para que aconteça o processo de 

ensinar e aprender com qualidade na escola. 

Assim, faz se necessário perguntar: Como a formação do professor tem sido 

consolidada, para a práxis escolar, considerando o curso de Pedagogia da 

Universidade Federal de Rondônia (UNIR)? 

A Pesquisa acadêmica tem se debruçado, sobre a importância da formação 

de professores, como estratégia para promoção de avanços sociais importantes. 

Tendo como ponto de partida esta premissa, ousamos afirmar que, uma formação 

proposta inadequada de formação inicial contribui para o esvaziamento dos Cursos 

de Licenciatura e o desestimulo dos acadêmicos. Não é possível atingir qualquer 

competência sem o suporte de conhecimento, sem a instrumentalização de 

informações, e também a obtenção e manutenção de um emprego ou obrigações 

familiares, problemas financeiros e muitos outros. 

Os impactos são sentidos também na escola de Educação Básica, cada vez, 

mais apartada das teorias, processos e metodologias produzidas na Academia, cuja 

intencionalidade seria em principio, contribuir para promover avanços essenciais 

para inclusão de todas as crianças em ambientes de aprender. 
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Nesta perspectiva, o Estágio Supervisionado poderia ser o momento de 

articular os saberes acadêmicos e os saberes docentes produzidos e orientados 

pelas necessidades da práxis pedagógica.    

Assim, a temática escolhida surgiu das inquietações e questionamentos que, 

emergiram a partir do momento que iniciamos nossa trajetória acadêmica, desse 

modo pudemos fazer o confronto entre o arcabouço teórico apresentado pelos 

professores/pesquisadores, da Universidade e as vivências da escola em que 

trabalho: os dilemas da prática, sem um conhecimento teórico a lhe dar 

embasamento resultava em situações de evasão, repetência e desestimulo entre 

outras coisas. Ficou perceptível a necessidade de oportunizar curso integral para os 

estudantes da licenciatura, com a intenção de imersão no “chão da escola”, 

supervisionados por um professor da Educação Básica que organiza as rotinas a 

partir de inferências e necessidades do cotidiano e professor da Universidade, que 

nas disciplinas teóricas apresenta as teorias. 

Em um momento de profundas mudanças nas orientações que envolvem a 

relação teoria/prática em busca de uma escola verdadeiramente inclusiva sabemos 

que a educação inclusiva no modelo atual é um grande desafio que nos obriga a 

repensar a escola, sua cultura, sua política e suas práticas pedagógicas. Dessa 

forma estará atendendo não somente aqueles com deficiência, mas todos aqueles 

atualmente marcados pelo ciclo de exclusão e do fracasso escolar. Diante desse 

olhar por que não colocar em questão em que medida o Estágio Supervisionado 

efetivamente vem cumprindo esta função de aproximar saberes acadêmico e 

saberes docente? 

Diante da problemática exposta levantam-se as seguintes questões: 

 Como o Currículo do Curso de Pedagogia está organizado para 

propiciar o processo ensino aprendizagem? 

 Em que medida os Estágios Supervisionados tem colaborado para a 

formação inicial do professor? 

Também foi realizada pesquisa documental, analisando o PPC do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal de Rondônia, tendo como diretriz os trabalhos 

de Veiga (2005). Cabe destacar, no que diz respeito a nossa questão norteadora 

especifica (a contribuição do estágio supervisionado na formação inicial do 

professor) a importância das leituras de Piconez (1994) e Kenski (1994), as quais 
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foram apresentadas como referências importantes para debater a relação delicada e 

estabelecidas entre estagiários e professores em ação.   

 Os objetivos deste Trabalho de Conclusão de Curso foram divididos em 1- 

Saberes Docentes e Estágio Supervisionado: temáticas emergentes na formação de 

professores – quando são apresentadas as motivações deste estudo, as reflexões 

preliminares e questões norteadoras, bem como os objetivos e autores que 

nortearam e contribuíram na organização deste pensar, na Seção I – Formação 

Docente e o Desafio dos Estágios Supervisionados nos Cursos de Licenciatura: 

Pressupostos Teóricos Metodológicos; nesta seção foi apresentada a trajetória 

percorrida na elaboração do referencial teórico que deu sustentação a organização 

desta reflexão em processo e o marco teórico que deu sustentação a este 

conhecimento; na Seção II- Formação Docente, Legislação e Normas para os 

Cursos de Licenciatura: Os Impactos dos Referenciais Curriculares na Consolidação 

da Identidade Docente apresentaram o marco legal para organização da prática 

profissional na licenciatura na Seção III- O Confronto Teoria e Prática na 

Consolidação da Identidade Docente: Relato Autobiográfico; na qual ousamos 

apresentar nossa própria trajetória de estudante de Pedagogia confrontando o 

percurso com a teoria estudada e por fim, Considerações Iniciais: Concluir o Texto e 

Iniciar o Debate. 

A realização do Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia não tem sido 

tarefa muito tranquila: os alunos trabalhadores têm dificuldades de realizar todas as 

etapas e precisam estabelecer malabarismos para manter sua sobrevivência e 

cumprir esta etapa fundamental da formação. 

Há mesmo um momento em que é preciso fazer escolhas nem sempre fáceis: 

trocar folgas aos domingos por tardes para o estágio, deixar o emprego, diminuir a 

renda familiar. Com esta apresentação, alerto para os princípios de que a busca é a 

de um diálogo entre os diversos saberes da constituição profissional docente, 

articulado pelos estágios supervisionados na docência e a favor dos elementos 

centrais deste TCC: formação de professores e prática profissional.              
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SEÇÃO I 

 

1. Formação Docente e o Desafio dos Estágios Supervisionados nos Cursos de 
Licenciatura: Pressupostos Teóricos Metodológicos 
 

O período de maior ganho em conhecimento e experiência, 
É o período mais difícil da vida de alguém. 

Dalai Lama 

 

Para a pesquisa aqui apresentada, optou-se pela utilização dos métodos 

preconizados pela pesquisa qualitativa, na perspectiva de que toda produção do 

conhecimento tem como meta compreender um fenômeno em suas múltiplas 

dimensões. 

 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta 
de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; os dados 
coletados são predominantemente descritivos; a preocupação com o 
processo é muito maior do que com o produto; o significado que as 
pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial 
pelo pesquisador; a análise dos dados tende a seguir um processo 
indutivo (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 99). 
 

Os pesquisadores que aplicam essa metodologia usam dados vindos de 

levantamentos amostrais ou outras práticas de contagem, focando o comportamento 

humano em termos de variáveis dependentes e independentes. 

A abordagem estabelecida e definida por meio de pesquisa bibliográfica e 

documental, na qual se buscaram dados nos documentos legais e nos estudos de 

pesquisadores que têm se dedicado a pesquisa para obter embasamentos teóricos 

sobre o tema e compreensão real da problemática em questão. Lakatos e Marconi, 

2003, definem o método científico como o conjunto das atividades sistemáticas e 

racionais que, com maior segurança e economia, permitem alcançar o objetivo - 

conhecimentos válidos e verdadeiros - traçando o caminho a ser seguido, 

detectando erros e auxiliando as decisões do cientista. Embora seja tema recorrente 

na pesquisa em educação, não se encontrou entre as fontes consultadas esta 

articulação entre memorias da trajetória de acadêmicos, iniciação na pratica 

profissional e saberes docente que emergem da pratica. 
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Importante ressaltar que a opção pelo estudo qualitativo teve e tem a intenção 

de potencializar todas as oportunidades que se apresentaram ao longo da 

investigação. Entendemos que esmiuçar os fenômenos que se apresentaram no 

percurso da pesquisa é significativo e representativo de uma realidade possível e em 

processo. Em consonância com o preconizado por Lüdke e André (1986, p. 12): 

 
 
[...] há sempre uma tentativa de capturar as “perspectivas dos 
participantes”, Isto é, a maneira como os informantes encaram as 
questões que estão sendo focalizadas. Ao considerar os diferentes 
pontos de vista dos participantes, os estudos qualificativos permitem 
iluminar o dinamismo interno das situações, geralmente inacessíveis 
ao observador externo. 

 

Todo o material foi catalogado e analisado buscando-se uma síntese dos 

fatores sobre as abordagens metodológicas, foi realizado um levantamento 

bibliográfico retrospectivo. Em seus estudos sobre o desenvolvimento da Pesquisa 

em Educação, Ludke e André (1986) afirmam ser que a metodologia documental, é 

pouco utilizada na pesquisa em educação (e outras áreas das ciências sociais) por 

conta da herança do positivismo que estuda o fenômeno a partir principalmente em 

função de sua regularidade e linearidade. Na Pesquisa em Educação os contextos, a 

trajetória dos sujeitos, o perfil socioeconômico entre outras variáveis podem afetar 

os resultados do estudo. Nesta perspectiva, texto e contexto se misturam perfilando 

uma nova realidade, um novo entendimento sobre o fenômeno. 

 

1.1 PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 
 

Nesta pesquisa o procedimento da coleta de dados foi por meio de pesquisa 

bibliográfica e Documental: leitura de artigos científicos para a organização do 

referencial teórico, buscando construir repertório e argumentos no desenvolvimento 

da temática. 

O documento analisado foi o PPC/Projeto Pedagógico de Curso de 

Pedagogia do Campus Porto Velho, por ser o documento que orienta e viabiliza a 

organização dos saberes acadêmicos, de modo a conduzir o processo ensino 

aprendizagem com qualidade social referenciada. Segundo (PPC, 2010, P.6) 

Ressaltamos, no entanto, que o PPP, foi aprovado no ano de 2010 pela 

Resolução 238/CONSEA, de 10 de junho de 2010, foi organizado em Núcleos e 
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Eixos. Porém, a Matriz Curricular não concebeu a idéia dos fundamentos do projeto, 

uma vez que desconsiderou a necessidade de desenvolvimento do estágio ao longo 

do curso e o colocou para ser realizado integralmente ao final do curso. 

Nesta versão que ora se apresenta, transcrevemos todo o referencial teórico 

e todos os dados apresentados naquele projeto, visto que foi aprovado 

recentemente. Fizemos a atualização de alguns dados, ajustando, apenas, algumas 

disciplinas e a distribuição dos componentes curriculares ao longo do curso. Neste 

caso, destaca-se, principalmente, o desenvolvimento do Estágio Curricular 

Supervisionado, que agora será desenvolvido ao longo do curso, conforme 

legislação em vigor. 

 Buscamos, ainda, valorizar a formação do profissional para atuar na 

educação infantil, definindo uma carga-horária específica para tal e criando duas 

disciplinas específicas para o trabalho com a primeira etapa da Educação Básica. 

Destarte, o PPP que apresentamos atende às exigências legais vigente, tanto 

nacional quanto no âmbito da UNIR. 

 O atual momento de reformulação deste Projeto refere-se á necessidade de 

atender as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia (2006) fazer 

uma revisão das necessidades, e interesses do acadêmico de pedagogia e das 

demandas na formação de professores para a educação Infantil e anos iniciais do 

Ensino Fundamental no Estado de Rondônia, bem como adequar o PPP ás 

Orientações da Resolução nº 278/CONSEA, de 04 de junho de 2012 que 

regulamenta os Parâmetros para elaboração de Projetos Político-Pedagógicos de 

Cursos de Graduação da Universidade Federal de Rondônia. 

O PPC articula diferentes realidades do ensino fundamental em relação ao 

ensino nos cursos de formação inicial docente e no que concerne ao Estágio 

Supervisionado e apresenta os seguintes momentos para uma reflexão mais 

pragmática dos fazeres docente: Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais (7º 

Período), Estágio Supervisionado em Educação Infantil (6º Período), Estágio 

Supervisionado em Espaços Não Escolares (8º Período), Estágio em Gestão Escolar 

(6º Período) e Estágio Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos. (7º 

período). 

Importante ressaltar que todos estes estágios são acompanhados por 

professores da Universidade que organizam atividades para diagnóstico, 

observação, imersão e regência nas instituições de ensino da Educação Básica. 
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Antes de apresentados aos dilemas da prática, os estudantes estudam (por vezes) 

por mais de um semestre disciplinas para fortalecimento do arcabouço teórico. 

Uma forma eficiente de reviver e proporcionar elementos para futuras 

discussões da prática foi a confecção de registros para análise das memórias e 

atividades, que referenciou a organização do memorial de formação docente, parte 

integrante deste TCC, foi realizado uma espécie de diário das vivências em sala de 

aula em um espaço no qual a identidade da pesquisadora encontrou-se em 

momento de transição: de merendeira para professora das series iniciais. 

Mudou o paradigma, mudam as expectativas e mesmo o tratamento de outros 

colegas, crianças e gestores. Por uma questão de preservar espaços nos quais a 

pesquisadora ainda vai transitar nem todas as anotações compõe este trabalho, bem 

como se acredita que relatórios burocráticos e atividades esporádicas não 

contribuiriam para uma reflexão aprofundada sobre a temática. Então, optou-se por 

fazer uma seleção de quais anotações poderiam compor este trabalho. 

Diante dessa exposição colocamos em discussão o Estágio Supervisionado 

na formação inicial em consonância com a proposta de desenvolvimento levado a 

cabo pela Instituição formadora, tendo como pressuposto básico a discussão dos 

procedimentos a serem adotados, mediante uma reflexão teórica, de forma a evoluir 

na integração entre teoria e prática. 

 

1.2. ANÁLISE DOS DADOS 
 

Os dados foram analisados para garantir maior objetividade, tendo em mente 

que o pesquisador não é totalmente objetivo na pesquisa em educação. Mesmo, 

porque parafraseando FREIRE (2002) pesquiso para saber, me completar, caminhar 

na busca de uma identidade docente para fazer a diferença. Preciso me indignar 

com as injustiças, com o descuido, com o mau feito. Diante dessa perspectiva, o 

trabalho de interpretação e análise das informações obtidas será sempre realizado 

com o apoio da literatura bibliográfica e documental em articulação com a vivência 

desta teoria em ação na iniciação á prática docente. 

Para Freire (2001), a reflexão é o movimento realizado entre o fazer e o 

pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, no “pensar para o fazer” e no “pensar 

sobre o fazer”. Nesta direção, a reflexão surge da curiosidade sobre a prática 

docente, onde alerta que a curiosidade inicialmente é ingênua, no entanto, com o 
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exercício constante, a curiosidade vai se transformando em crítica. Dessa forma, a 

reflexão crítica permanente deve constituir-se como orientação prioritária para a 

formação continuada dos professores que buscam a transformação através de sua 

prática educativa: 

 

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. 
[...] O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, 
através da reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, 
percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. [...] A prática docente 
crítica, implicante do pensar certo, renvolve o movimento dinâmico, 
dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. (FREIRE, 2001 p. 
42-43) 

 

Com base nessa compreensão cabe aqui ressaltar que elaboramos um 

organograma metodológico para orientar o desenvolvimento da pesquisa. No 

decorrer do último ano o organograma foi reformulado em função da materialidade 

da pesquisa, porém manteve a intencionalidade de tornar mais exequível a 

investigação: 

1. Reorganização da pesquisa em função da mudança de vida: estado civil 

Projeto de Curso, duas greves que desorganizaram o calendário, inclusão de 

estágios fora do horário das aulas, reorganização da vida de Ana Beatriz que passou 

acompanhar todas as atividades. Seleção do objeto e explicitação do problema que 

move a presente investigação de: como a universidade se organizou e orientou para 

o desenvolvimento dos Estágios Supervisionado com a reorganização do PPC de 

Curso que tornou obrigatório 300 horas de Estágio Supervisionado nas escolas da 

rede pública; 

2. Coleta de dados para o traçado do perfil do estudante de Pedagogia e traçado 

do memorial (relato autobiográfico de formação); 

3. Escrituração dos registros com os resultados obtidos no campo da pesquisa. 

A intenção foi organizar um texto articulando saberes docentes e saberes 

acadêmicos em processo, confrontando as necessidades da prática com as 

atividades desenvolvidas na Universidade. Para tanto, buscamos quais os 

documentos que orientavam o desenvolvimento do estágio nas escolas. 

Neste momento, tomou-se conhecimento que há uma portaria interna do 

Núcleo de Ciências Humanas orientando o Estágio Supervisionado dos Cursos de 
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Licenciaturas desenvolvido pelos Professores do Curso de Pedagogia e Artes, e 

efetivadas por meio de convênio com os sistemas de ensino Estadual e Municipal. 

O Convênio foi renovado com os sistemas no inicio de 2015, e segundo 

informações do Diretor do Núcleo de Ciências Humanas1, foi organizado a partir da 

Lei Federal 11.788/2008 que orienta o Estágio nos Cursos de Graduação em 

consonância com o preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Curso de Pedagogia, aprovadas em 2006. No caso do Campus de Porto Velho, 

passaram a vigorar em 2011 com a adoção de um novo PPC – Projeto Pedagógico 

de Curso no qual incluíram 300 horas de Estágio Supervisionado, fora do horário de 

aulas regimental. A Portaria interna regulamenta seguro obrigatório, duração diária e 

espaços em que podem ocorrer, entre outras orientações. 

O confronto entre os documentos permitiu inferir que no tocante a Política 

Educacional, as orientações se organizam em torno da acomodação burocrática: 

não há em nenhum dos itens da Lei 11.788/2008 uma preocupação mais direta com 

o estágio na formação do profissional de maneira geral. No tocante as informações 

prestadas pelo Diretor do NCH, foi possível inferir que, por ser um documento 

genérico não havia uma preocupação declarada com o efeito do estágio na 

formação docente e sim, cumprir um requisito constante do PPC para 

desenvolvimento das Licenciaturas. 

Neste estudo, é fundamental a compreensão de como as relações que se 

organizam na escola social e culturalmente criam e recriam concepções de acordo 

com as perspectivas, expectativas e intenções dos sujeitos envolvidos neste fazer e 

acontecer pedagógico. Isso posto, passamos a próxima Seção que apresenta os 

pressupostos teóricos que nortearam esta reflexão em processo. 

  

                                                             
1
Professor Dr. Júlio Cesar Barreto Rocha 
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SEÇÃO II 

 

2. A Prática Profissional na Formação Docente: Pressupostos Teóricos 
 

Quanto melhor me aproximo do objeto que procuro conhecer, 
Ao dele me distanciar epistemologicamente, 

Tanto mais eficazmente funciono como sujeito cognoscente e melhor, 
Por isso mesmo, me assumo como tal. 

Paulo Freire 

 

Nessa seção procuro apresentar e discutir a base teórica que se subsidia nos 

autores que estudam a trajetória da formação do professor, e a influência dos 

estágios para o fortalecimento da identidade e perfil docente, considerando as leis e 

normas que regulamentam a realização. 

Realizamos um estudo bibliográfico e documental e articulamos as 

prospecções teóricas com um relato autobiográfico, no qual analisaremos o percurso 

da autora em seu processo de formação. Vários autores se debruçam sobre a 

temática. Para desenvolvimento deste trabalho selecionamos principalmente, mas 

não exclusivamente, Freire (2001); Ludke e André (1986); Gatti e Barreto (2008); 

Pimenta (2005, 2002 etc.) Nóvoa (1998, 1992) Hilário (2010) entre outros; e os 

documentos oficiais que orientam a prática docente como a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) nº 9.394/96, Diretrizes Curriculares Nacionais e 

Projeto Pedagógico de Curso de Pedagogia – Campus Porto Velho, UNIR. 

Considerando o propugnado pela LDBEN/96, que a formação dos professores 

esta diretamente relacionada com a aprendizagem e rendimento escolar dos alunos. 

Não há como o professor desenvolver em sala de aula uma prática pedagógica de 

qualidade se durante sua formação não adquirir conhecimentos acerca dos 

métodos, técnicas, procedimentos se não tiver segurança e domínio dos conteúdos 

que devem ser utilizados em prol dos alunos. 

Nesse campo, a pedagogia tem sido amplamente analisada como tema 

relevante nos processos de formação de professores, pois tem a educação como 

objeto de estudo e pode ser assim definida: 

 

[...] a pedagogia como campo de conhecimento que investiga a 
natureza e as finalidades da educação numa determinada sociedade, 
bem como os meios apropriados de formação humana dos 
indivíduos. Mais especificamente, concebemos a Pedagogia como 
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ciência da prática que explica objetivos e formas de intervenção 
metodológica e organizativa nos âmbitos da atividade educativa 
implicados na transição/assimilação ativa de saberes e modos de 
ação (LIBÂNEO, 2001, p.129). 

 

A formação inicial de professores para atuar nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, ao longo da história da educação brasileira, tem sido alvo de 

discussões, principalmente no que diz respeito à prática pedagógica. Pimenta e 

Lima (2004) corroboram que “o Estágio é uma oportunidade para ressiginificar a 

identidade dos profissionais do magistério”. A fala dos interlocutores nessa pesquisa 

revela a importância que atribuem ao estágio como estímulo à prática reflexiva em 

discussões nos encontros pedagógicos. 

Essa temática continua em pauta como objeto de críticas, de pesquisas e 

estudos na busca de alternativas para promover uma formação articulada com a 

realidade. Impõem-se desafios à educação em decorrência dos avanços científicos e 

tecnológicos que transcorrem na sociedade provocando mudanças no 

desenvolvimento intelectual, social e cultural e afetando diretamente os sujeitos do 

processo educativo. 

 

2.1. CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA X CONVÍVIO NO CONTEXTO 
ESCOLAR: Confronto ou articulação? 

 

O debate sobre formação de professores tem sido acirrado e constante ao 

longo da história da educação, e mais acaloradamente na contemporaneidade. 

Porém, devemos atentar nesta análise para duas direções diferenciadas e 

complementares: o professor como aluno e o professor como docente, focando seu 

fazer docente na pesquisa sobre sua prática. 

No caso da educação escolar, Pimenta (2002) constatou que no mundo 

contemporâneo o crescimento quantitativo dos sistemas de ensino não tem 

correspondido um resultado formativo (qualitativo) adequado às exigências da 

população envolvida, nem às exigências das demandas sociais, passando a exigir 

uma nova identidade profissional do professor. 

Portanto, a ideia é que os saberes e as competências dos professores 

possam ir além de suas dimensões técnicas de suas práticas pedagógicas, 

direcionando-os para um novo alvo na formação de professores, sendo esse um 
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processo contínuo reflexivo sobre sua ação; visando também a construção da 

identidade profissional dos professores. Nesse sentido: 

 

A formação deve estimular uma perspectiva reflexivo-crítica, que 
forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo que 
facilite as dinâmicas de auto formação participada. Estar em 
formação implica um investimento pessoal, um trabalho livre e 
criativo sobre os percursos e projetos próprios; com vistas à 
construção de uma identidade que é também uma identidade 
profissional. (NOVOA 1992, p. 25) 

 

Nesse momento a educação vive momentos de incertezas, sendo necessário 

refletir permanentemente sobre a prática, mesmo não sendo uma tarefa fácil. 

Existem inúmeros impasses e repetitivos discursos onde à educação se torna cada 

vez mais vulnerável em suas práticas, contaminando e dificultando o pensamento 

sobre o agir e dificultando avanços importantes entre os estudantes em seu 

processo de aprendizagem. Desta forma, é proposta uma nova política para a 

formação de professores, visando resolver questões que envolvem essa totalidade 

tão complexa. 

Neste entendimento, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, Licenciatura, define princípios, condições de ensino e de 

aprendizagem, procedimentos a serem observados em seu planejamento e 

avaliação, pelos órgãos dos sistemas de ensino e pelas instituições de educação 

superior do país; nos termos explicitados nos Pareceres CNE/CP nos 5/2005 e 

3/2006, os quais determinam a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, 

o que foi de extrema importância para enquadrar a política de Formação de 

Professores. 

No caso do Departamento de Ciências da Educação de Porto Velho 

(Educação Infantil, Espaços Não Escolares, Ensino Fundamental, Educação de 

Jovens e Adultos, Gestão Escolar). Além disto, as disciplinas de metodologia 

reservam vinte horas para desenvolvimento de atividade realizada a partir dos 

estudos pesquisados e trabalhados ao longo do semestre letivo. 

 Conforme disposto no Conselho Nacional de Educação/ Conselho Pleno no. 

 

Art. 3º O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 
informações e habilidades composto por pluralidade de 
conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 
proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se em 
princípios de interdisciplinaridade, contextualização, democratização, 
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pertinência e relevância social, ética e sensibilidade afetiva e 
estética. Parágrafo único. Para a formação do licenciado em 
Pedagogia é central: I - o conhecimento da escola como organização 
complexa que tem a função de promover a educação para e na 
cidadania; II - a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de 
investigações de interesse da área educacional; III - a participação 
na gestão de processos educativos e na organização e 
funcionamento de sistemas e instituições de ensino. (2006, p. 1) 

 
 

Embora as Diretrizes ofereçam amparo legal para o desenvolvimento da 

formação, não há manifestação quanto aos princípios e procedimentos que esse tipo 

de formação deveria assumir. Além disso, a prerrogativa legal da formação que 

nunca se encerra não é suficiente para garanti-la, pois, muitas vezes, são mínimas 

as condições que o professor dispõe para investir na sua formação. 

Dessa maneira, os espaços de estudos e reflexão coletiva, considerados de 

fundamental importância para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, acabam 

se transformando numa atividade não muito prazerosa, em uma sobrecarga de 

trabalho, em virtude das condições em que se efetiva o trabalho e a formação 

docente. 

Então, é necessário ter consciência dessa “igualdade/desigual” de 

oportunidades. A formação docente faz parte de um processo de viver criativamente 

e refletir diariamente sobre sua prática para assim, garantir a justiça na sociedade, 

tendo a certeza de que se está educando para a transformação social. Em nossa 

sociedade, a escola está aberta a todos se respeitando assim o princípio da 

igualdade, porém muitos que iniciam sua vida escolar mal conseguem concluir o 

ensino fundamental. Segundo as Diretrizes Nacionais Curriculares (2006) fala que o 

objetivo da formação é, assim, a aprendizagem dos alunos, mas não qualquer 

aprendizagem, mais sim, aquela que garanta que os sujeitos alcancem os direitos de 

aprendizagem garantidos nas Diretrizes Nacionais Curriculares. Ou, no mínimo a 

instrumentalização teórica- prática do professor, atualização de conteúdos 

curriculares e técnicas de ensino. 

 É muito importante que se faça a análise, a teoria, a problematização e a 

reflexão para consolidar a prática. 

Nesta perspectiva, Hilário (2014) alerta para o fato de que: 

 
Em face das Diretrizes Curriculares Nacionais com intencionalidade 
de formar um profissional atuante em várias frentes da Escola de 
Educação Básica, os conhecimentos científicos e teóricos foram 



24 

 

pulverizados em muitas disciplinas com carga a quem das 
necessidades. [...] Assim, o norteador curricular está bem longe de 
fortalecer pressupostos teóricos orientadores da ação pedagógica do 
alfabetizador. (HILARIO, 2014, p. 56) 

 

O debate que durante muito tempo esteve circunscrito ao que devia constar 

em um currículo de formação de professores percorre outras direções: o tempo 

necessário para a formação inicial do professor e a necessidade premente de formar 

professores em um Estado que tem como estratégia para avanços sociais 

importantes a formação de professores. Mas, que tem a Universidade Federal 

presente apenas em 07 cidades e inúmeras barreiras geográficas a ligar seus 

municípios e distritos, dificultando acesso às instituições formadoras. 

Além disto, há de se considerar também a desvalorização social do professor: 

as Instituições hoje parecem se envergonhar de formar professores. Ainda a este 

respeito Hilário (2010) alerta para o fato de que ´´As instituições de Ensino Superior 

parecem se envergonhar de formar professores. Os currículos de formação de 

professores parecem não formar nem ao Bacharel, e menos ainda ao 

Licenciado.``(p.261) 

Entretanto, para que se possa alcançar a reflexão sobre a prática docente 

reflexiva de bom profissional implica em analisar e avaliar, várias condições em que 

se desenvolvem os efeitos das práticas adotadas pelos futuros professores, para 

que se torne sujeito transformador do seu fazer docente. 

Ramalho; Nuñez; Gauthier (2004), afirmam que, para dar conta dos desafios 

postos ao campo da formação de professores, a organização curricular precisa 

pensar em novas dinâmicas de construção da profissão como redes complexas, que 

nos levam a novas concepções sobre as disciplinas, as relações disciplinares e a 

formação de competências. Destacamos: 

 

O currículo, mais que um conjunto de “competências que devem ser 
formadas”, constitui-se de experiências significativas, nas quais se 
constrói o fazer-pedagógico, em um contexto sócio histórico dado, 
que se organiza de diversos modos para aproximar-se à intenção 
formativa do “modelo profissional” de cada agência formadora como 
espaço de inovação pedagógica (RAMALHO; NUÑEZ; GAUTHIER, 
2004, p.136). 

 

Portanto, a tomada de consciência deve começar por parte dos professores 

formadores, a importância de refletir sobre suas ações pode contribuir para a 
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formação de cidadãos críticos, reflexivos comprometidos efetivamente com a 

educação, pois a ação do professor tem papel fundamental na formação dos futuros 

professores. 

Se desejarem ter nas escolas professores críticos, reflexivos e pesquisadores, 

e preciso que esta “semente” seja plantada durante a formação inicial, pois esse é o 

momento de início da formação da identidade docente, por meio do qual o futuro 

professor terá como “modelo” os seus próprios formadores. Essa perspectiva tem 

como questão as finalidades das instituições educativas, inclusive as universidades 

e os professores. Portanto as instituições: 

  

[...] têm um grande trabalho a realizar, que é proceder à mediação 
entre a sociedade da informação e os alunos, a fim de possibilitar 
que, pelo exercício da reflexão, adquiram a sabedoria necessária, a 
permanente construção do humano (PIMENTA, 1996. P.270). 

 

Nessa perspectiva, a Instituição de Ensino Superior precisa ser vista pelas 

comunidades como principal responsável em acompanhar o trajeto e as 

transformações das vidas que ocorrem na sociedade, e nesse caso, os professores 

universitários, tornam-se agentes responsáveis pelo atendimento da necessidade de 

formação presente na sociedade. Contribuindo para que os futuros profissionais da 

educação se apropriem constante dos conhecimentos diante das funções de ensino, 

pesquisas e extensão, em consonância com as exigências sociais do presente e do 

futuro. Segundo Libâneo (2004, p.227), 

 

O termo formação continuada vem acompanhado de outro, a 
formação inicial. A formação inicial refere-se ao ensino de 
conhecimentos teóricos e práticos destinados à formação 
profissional, completados por estágios. A formação continuada é o 
prolongamento da formação inicial, visando o aperfeiçoamento 
profissional teórico e prático no próprio contexto de trabalho e o 
desenvolvimento de uma cultura geral mais ampla, para além do 
exercício profissional. 

 

Sendo esse o momento no qual o futuro professor terá contato direto com a 

realidade profissional em que será inserido, além de concretizar seus pressupostos 

teóricos adquiridos pelas observações de determinadas práticas específicas e dos 

diálogos com profissionais mais experientes. 
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O estágio supervisionado tem sido alvo de grandes discussões na formação 

de professores que revelam suas dificuldades e seu potencial, que tem gerado 

transformações na vida desses profissionais. Esse é um momento na formação em 

que o discente pode vivenciar suas experiências adquiridas, passando a conhecer 

melhor sua área de atuação. 

A prática docente implica comprometimento e consciência de que o ato 

educativo não se atém às paredes da sala de aula. Freire. Acredita-se que os 

estágios precisam caminhar na mesma direção, ou seja, ter uma visão dialética, na 

qual professores/orientadores e alunos/acadêmicos possam esta argumentando e 

discutindo, refletindo e dialogando as práticas vivenciadas na escola. 

Pensar em formação docente é pensar em reflexão/prática e pensar numa 

formação continuada, em que se realizam conhecimentos diversificados, 

independente de ser teóricos ou práticos, que possam se transformar e confronta-se 

com as experiências profissionais. 

 

Aensinar certo e bem os conteúdos de minha disciplina não posso, 
por outro lado, reduzir minha prática docente ao puro ensino 
daqueles conteúdos. Esse é um momento apenas de minha atividade 
pedagógica. Tão importante quanto ele, o ensino dos conteúdos, é o 
meu testemunho ético ao ensiná-los. É a decência com que faço. É a 
preparação científica revelada sem arrogância, pelo contrário, com 
humildade. É o respeito jamais negado ao educando, a seu saber de 
“experiência feito” que busco superar com ele. Tão importante quanto 
o ensino dos conteúdos, é a minha coerência na classe. A coerência 
entre o que digo o que escrevo e o que faço (1996, p. 116). 
ssim como não posso ser professor sem me achar capacitado para 

Os desafios que são apresentados na formação inicial ou continuados de 

professores é o de capacitar profissionais que pelo menos consiga conduzir sua 

própria prática pedagógica, tanto na função de realização individual, quanto na 

necessidade do sistema social que tem como propósito, pela educação, atingir a 

plena realização do sujeito. Conforme Gatti (2009), Os estágios, obrigatórios, são 

registrados de modo vago, com pouquíssimas exceções. Não há propriamente 

projeto ou plano de estágio nem sinalizações sobre o campo de prática ou a 

atividade e a supervisão dos mesmos. Nessa perspectiva, Piconez (1991) aponta 

que o Estágio Supervisionado vem se desenvolvendo como um componente teórico-
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prático, pois possui uma caracterização ideal, teórica, subjetiva, articulada com 

várias posturas educacionais, e uma caracterização real, material, social e prática, 

inserida no contexto escolar. 

Assim neste contexto atual está inserida a figura do professor e os saberes 

que servem de base para a sua prática educativa. Saber este que não pode ser 

separado das outras dimensões do ensino, de sua profissionalidade, de sua 

formação e de sua prática. Para tanto e necessário entender a formação do 

professor no desenvolvimento dos saberes docentes, que exige qualificação, 

valorização profissional e políticas adequadas, considerando o trabalho do professor. 

Para formação de um bom profissional também depende de toda a situação 

cultural em que está inserido, da realidade do sistema de ensino e da própria 

formação adquirida como ser humano, como pessoa. Valorizar o cotidiano 

pedagógico e discutir a importância que as práticas de ensino têm na formação 

docente, podendo despertar nos professores, a vontade de refletir sobre os seu 

percurso profissional, sobre a forma como percebem a articulação entre o 

profissional e o pessoal, sobre a forma como foram evoluindo ao longo da sua 

carreira, possibilitando que, aos poucos, possam construir sua identidade através 

dessas experiências. Segundo Nóvoa (1988, p.25): 

 

A formação não se constrói por acumulação (de cursos, de 
conhecimentos ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de 
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re) construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 
investir a pessoa e dar estatuto ao saber da experiência. 
 

Além disso, a formação de professor vai se relacionando com a idéia de 

aprendizagem constante no sentido de provocar inovações na construção de novos 

conhecimentos que irão dar suporte teórico ao trabalho docente. No campo da 

formação inicial, na qual e necessário ampliar as reflexões sobre os princípios, 

finalidades e pressupostos teóricos subjacentes às políticas de formação continuada 

e que são impostas (Nóvoa 1988, p. 107-128) Considerar o conceito de reflexividade 

crítica e assumir que ninguém forma ninguém e que a formação é inevitavelmente 

um trabalho de reflexão sobre os percursos de vida. 

Entendendo, assim, que ser professor é educar-se constantemente por meio 

de aprendizado em que o conhecimento adquirido se resulta de novas relações com 

outros conhecimentos que, por sua vez, irão gerar novas construções. Lembrando 
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que a defesa da profissionalização dos professores, mediante a uma sólida 

formação e alteração de suas condições de trabalho. Nesse sentido, a profissão 

docente se renova todos os dias. No entanto observamos que, para compreender o 

estágio supervisionado, foi necessário, antes de qualquer coisa, buscar como os 

autores, estudiosos do assunto, definem o estágio. Pimenta (2002) define o estágio 

como estágio curricular. Para a autora, (2002, p. 21), “Por estágio curricular entende-

se as atividades que os alunos deverão realizar durante o seu curso de formação, 

junto ao campo futuro de trabalho [...]”. 

Sendo assim, foi compreendido que o estágio não se limita apenas em saber 

fazer, ou ainda apenas em reproduzir um modelo, mas envolve, sobretudo, o pensar, 

o pesquisar, o refletir, compreender o que se faz, como e por que se faz a ação do 

professor, ou seja, sua prática social deve ser o objeto de pesquisa. Essa pesquisa 

permitiu a compreensão da complexidade do processo educacional nas instituições 

escolares e das ações praticadas pelos profissionais, contribuindo para o posterior 

exercício da profissão docente. 

 

2.2 O PROJETO PEDAGÓGICO CURRICULAR (PPC) 

 

O Projeto Político-Curricular do curso de Pedagogia da Universidade consiste 

em um instrumento norteador da prática acadêmica mediante escolhas educativas 

prévia e coletivamente discutidas e sistematicamente direcionadas ao alcance de 

objetivos, metas e ações. Consiste em um instrumento com direcionamento de 

caminhos flexíveis de ensino e aprendizagem; e que incentiva, dentre os seus 

múltiplos objetivos, a função do Estágio Supervisionado na formação do professor. 

Nesse sentido, as reflexões possibilitam avaliar o Projeto Político-Curricular 

como proposta educativa interna ao currículo universitário. Desde que o currículo, 

nos termos de uma escola participativa e democrática, decorre de um amplo 

processo de diálogos e capacitação de profissionais, proporcionando assim a troca 

de experiências entre os diversos sujeitos que compõem a universidade, a fim de 

que as práticas educativas sejam redimensionadas, em especial às atividades 

docentes, conforme as necessidades de aprendizagem dos discentes. Nesse 

mesmo enfoque, Nóvoa (2010) defende que a formação inicial educacional precisa 

estar articulada ao exercício profissional, como ocorre na área médica (estágio de 
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residência). Assim os formadores de docentes e os futuros, docentes precisam 

dialogar, comprometendo-se mutuamente. 

Nesta Proposta Curricular a relação trabalho-educação é compreendida no 

plano das contradições engendradas pelas relações sociais de produção. Esse 

direcionamento permite entender as condições socioeconômicas das classes 

subalternas, o que é essencial para a construção de um Projeto de formação 

humana segundo a concepção histórico-social de homem. Em sua obra, Pedagogia 

e pedagogos, para quê? O pesquisador Libâneo enfatiza: 

 

O que define algo - um conceito, uma ação, uma prática como 
pedagógico é, portanto, a direção de sentido, o rumo que se dá às 
práticas educativas. É, pois, o caráter pedagógico que faz distinguir 
os processos educativos que se manifestam em situações sociais 
concretas, uma vez que é a análise pedagógica que explica a 
orientação do sentido (direção) da atividade educativa. Por isso se 
diz que a toda educação corresponde uma pedagogia (2001, p.135). 

 

Assim, analisar a aprendizagem do discente não começa e muito menos 

termina com as atividades acadêmicas. Sendo parte de um processo maior, o 

Estágio Curricular deve ser tratado tanto no sentido de um acompanhamento do 

desenvolvimento do educando, de modo a possibilitar uma apreciação final sobre o 

que este educando pôde obter em um determinado período; quanto tendo em vistas 

a planejar ações educativas futuras e não excludentes, cujo juízo de valor se 

configura, apenas, por meio da identidade docente consolidada. 

  

2.3. CURRÍCULO DO CURSO DE PEDAGOGIA E A ESCOLA 

 

Parece que se vive uma fase da história da educação em que tudo parece 

transitório. A contradição consiste no fato de que ao mesmo tempo em que permite 

aos professores um ambiente educacional amplo quanto à oferta de aprendizagem 

para a maioria daqueles que querem e buscam aprender, também se torna um 

espaço de disputas e de poder paralelo. 

Muitos professores ainda não conseguiram se desligar dos saberes 

estagnado e aquele que não evolui, aquele que tende a não fluir, exempla a 

educação no Brasil e estagnada, pois tudo acontece muito devagar, pois estão 

limitados pelas condições sócio materiais, pela rapidez oportunizadas pelas 

tecnologias da informação e comunicação e pela desvalorização dos professores. 
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Há também professores que resistem às novas formas de abordagens, que 

estão mais avançadas com o temperamento dos jovens, com as descobertas sobre 

o conhecimento humano. 

O currículo contextualizado passa necessariamente pelo rompimento com os 

discursos e narrativas vindos “de fora”, que desautoriza e nega as construções e 

saberes locais. Com esta afirmativa, não queremos fechar ou reduzir aquilo que 

entendemos como “contexto”, mas afirmar que são os saberes e experiências locais 

que validam, re-significam e reconstroem os saberes e conceitos globais e não o 

contrário. 

Pimenta (2005) considera que os saberes são construídos no cotidiano do 

exercício docente e se resume na experiência e no conhecimento do saber 

pedagógico consolidando na ação, no qual a prática, não só é objeto de reflexão, 

como também é objeto de uma ressignificação. 

Sobre essa questão, Gatti (2008, p. 58) Assevera que muitas das iniciativas 

públicas de formação continuada no setor educacional adquiriram a feição de 

programas compensatórios e não propriamente de atualização e aprofundamento 

que visem à apropriação de avanços do conhecimento, sendo realizados com a 

finalidade de suprir déficits da formação anterior. 

Portanto o professor deve ser consciente de seu papel e da sua importância 

na vida do sujeito,  terá que entender que a sua tarefa não é apenas de inserir na 

cabeça dos alunos um crescente número de ensinamentos e sim de influenciá-lo 

sobre sua personalidade, como um todo. A escola por outro lado tem como função 

de formá-los cidadãos responsáveis e conscientes de suas realidades, promovendo 

a igualdade e combater toda e qualquer forma de preconceitos. 

O currículo de orientação técnico-científica deve valorizar as disciplinas 

teóricas - gerais e aplicadas - e abre espaço ao envolvimento com as Ciências 

Humanas e a Filosofia. O conceito de prática trata de "ensinar a ensinar". As 

"sequências pedagógicas".  Ainda é um conceito limitado, pois o graduando aprende 

a "executar" a sequência, e não a aplicá-la, a prática de ensino. O conhecimento flui 

da teoria para a prática, e a prática é a aplicação dos conhecimentos teóricos. 

A discussão no campo curricular exige uma compreensão plural, situada num 

contexto mais amplo que é um processo pedagógico revolucionário, necessário a 

uma educação comprometida com um projeto de desenvolvimento social e 

sustentável. 
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2.4. A CONTRIBUIÇÃO DO ESTÀGIO PARA A FORMAÇÃO INICIAL DO 
PROFESSOR 

 

O estágio e de grande importância para a formação acadêmica, pois é o 

momento em que o acadêmico terá o primeiro contato com o seu futuro ambiente de 

trabalho, permitindo ao estagiário vivenciar o que foi estudado e observado nos 

livros e que a realidade teórica dos livros é bem diferente da vivida no ambiente de 

trabalho. 

O Estágio Supervisionado tenciona apresentar aos acadêmicos de Pedagogia 

como se organizam as dinâmicas em sala de aula, bem como são articuladas as 

teorias que envolvem a prática profissional na proposição de um projeto educativo. 

Será através das observações que poderemos verificar as limitações de como 

cada um convive com seus amigos de sala, as motivações em aprender, o modo que 

a professora responsável pela a turma conduz as aulas e nos questionarmos será 

que vamos agir assim ou como vamos fazer quando chegar nossa vez? Sobre isso, 

Pimenta e Lima (2007, p. 46) afirmam: 

 

A pesquisa no estágio como método de formação de futuros 
professores, se traduz, de um lado, na mobilização de pesquisas que 
permitam a ampliação e análise dos contextos onde os estágios se 
realizam; por outro, e em especial, se traduz na possibilidade de os 
estagiários desenvolverem postura e habilidades de pesquisador a 
partir das situações de estágio, elaborando projetos que lhes 
permitam ao mesmo tempo compreender e problematizar as 
situações que observam. 

 

Tendo sido destacada a importância da temática no processo de qualquer 

formação profissional, ressalte-se, ser o momento de treinamento, no qual se pode 

diagnosticar, aprofundar, corrigir e tirar duvida para alcançar o conhecimento que 

possibilite ao estudante vivenciar no seu local de trabalho uma prévia do que o 

aguarda no desenvolvimento de sua identidade profissional. 

Importante destacar que as Instituições que recebem os estagiários nem 

sempre o fazem de bom grado: apenas recentemente o Departamento de Ciências 

da Educação de Porto Velho celebrou um acordo de cooperação técnica que 

propugna e, a entre outras coisas, a obrigatoriedade de recebimento dos seus 

acadêmicos nas Escolas. Entretanto, a caneta do gestor não garante o cumprimento 

de acordos: muitas escolas continuam se utilizando de subterfúgios para não 
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receber os estudantes. Por outro lado, não há um projeto de devolutiva para a 

escola das “experiências” pedagógicas desenvolvidas, dos planos e ações 

desenvolvidas. Talvez esta seja a maior vulnerabilidade dos Estágios 

Supervisionados: quase sempre são reportados como documentos e momentos 

burocráticos. 

Neste sentido contemplamos a importância dos estágios supervisionados 

para a área de atuação.  (Pimenta e Lima, 2007, p. 36). O estágio, sob essa ótica, 

reduz-se então a observar os professores em aula e imitar esses modelos, sem 

proceder a uma análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na realidade 

social em que ela se processa. Alguns discentes não estão se importando e nem 

pelo menos se colocando no lugar do professor atuante e só conseguem criticá-lo, e 

também no decorrer dos estágios que muito acadêmicos se consolidam como 

verdadeiros professores ou apenas somente mais um em meio a tantos outros na 

comunidade educacional. 

Nos estágios desenvolvidos, em forma de observações e regência, o 

acadêmico recebe contribuições significativas para o aprendizado, mesmo quando a 

escola não deseja tê-lo em seus espaços, possibilitando perceber o que deu certo, 

que precisamos melhorar e o que não podemos tomar como exemplos nas nossas 

práticas docentes em salas de aulas. 

Entende que o estagio supervisionado do curso de pedagogia ou de qualquer 

outro curso, é à base das necessidades do futuro educador para conviver com as 

realidades diversas e difusas das escolas. Visto que é nos estágios que descobrimos 

as muitas facetas do “ser professor”, bem como o que há por traz delas. 

Sendo assim, o período que se destina ao estágio servirá como um eixo entre 

o que se estuda nas teorias e o que é aplicado nas práticas; será nos estágios que 

aprendemos e nos descobrimos como professor. 

Enfim, o estágio se torna um dos momentos decisivo para a formação do 

educador, pois os acadêmicos em nenhuma hipótese poderão ocupar um espaço 

educacional, sem conhecer a realidade da escola, e os problemas que os cercam no 

período contemporâneo, nesses estudos a tentativa de aprimorar o estágio 

supervisionado, apresentando-o enquanto espaço de produção de conhecimentos. 

No caso específico dos estágios nos programas de formação de professores 

em serviço, Pimenta (2010) adverte que os mesmos muitas vezes resumem-se ao 
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cumprimento das exigências legais e burocráticas e seguem a orientação da 

redução dos custos da formação. A autora salienta ainda que a especificidade dos 

Programas Especiais traz à tona a problemática relação entre teoria e prática há 

tempos discutida na literatura: 

 

Essa contraposição entre teoria e prática não é meramente 
semântica, pois se traduz em espaços desiguais de poder na 
estrutura curricular, atribuindo-se menor importância à carga horária 
denominada prática. Nos cursos especiais de formação de 
professores realizados em convênios entre secretarias de educação 
e universidades, observa-se essa desvalorização traduzida em 
contenção de despesas: aí as decisões têm sido reduzir a carga 
horária ou transformá-lo em “estágio a distância” atestado 
burocraticamente, dando margem a burlas (PIMENTA, 2010, p. 34). 

 

Desse modo, Pimenta (2010) defende que o estágio para professores 

experientes adquire um caráter de formação continuada e, portanto, precisa ser 

abordado como possibilidade de ressignificação profissional, tendo como base a 

ideia de emancipação humana. Que permitiu o contato do aluno-professor com a 

integração da teoria e da pratica em seu futuro campo de atuação. 

Para que permite o primeiro contato que o aluno-professor terá com a 

integração da teoria e da pratica em seu futuro campo de atuação. E por meio das 

observações, da participação e da regência, que o licenciando irá refletir sobre 

futuras ações pedagógicas. Portanto, sua formação torna-se mais significativa. 

Sendo assim, o estágio a parte mais integradora do currículo, a parte em que o 

licenciando vai assumir pela primeira vez a sua identidade profissional. 

E sentir-se compromissado com trabalho, aluno, 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 ao fazer bem o que lhe compete. Desse 

modo, a prática investigativa no estágio precisa fazer a aproximação entre teoria e 

prática. Pimenta e Lima (2007) sinaliza que o desenvolvimento do estágio como 

atividade investigativa estimula a reflexão e a intervenção no cotidiano escolar, na 

vida dos professores e na vida dos alunos. Tendo a Teoria como Referência e a 

prática como ferramenta, o professor deve procurar o real que se apresenta 

diferente a cada dia. 
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Mas, muitas vezes, esse real não é acessível, mesmo quando se tenciona 

que seja se revela mais como momento de formação pela crítica e pela reivindicação 

do que de formação pela prática profissional. Segundo Pimenta (1997), a sociedade 

exige uma educação capaz de preparar o cidadão social, técnica e cientificamente.    

Assim, o professor cabe a mediação entre a sociedade da informação e os alunos, 

visando, por meio da atividade reflexiva, construir um humano que seja produto da 

sabedoria exigida. Segundo Pimenta (2007), a formação envolve um duplo 

processo: o de autoformarão dos professores, a partir da reelaboração constante 

dos saberes que realizam em sua prática, confrontando suas experiências nos 

contextos escolares; e o de formação nas instituições escolares onde atuam. 

As escolas privadas não se interessam por estagiários supervisionados por 

agências formadoras, além disso, essas escolas não são o modelo para o qual 

formamos nossos alunos. As escolas públicas, embora seja a parte principal do 

mercado de trabalho do profissional de educação, não participam desse esforço de 

formação com uma política que defina, junto com as agências formadoras, o perfil do 

professor do ensino básico e que ofereça espaço para os estágios de formação. 

Por meio do estagio, o aluno-estagiário não entrara somente nas salas de 

aula. Entra, também, em seu futuro campo de atuação e é lá terá seu primeiro 

contato com os alunos, com a realidade da sala de aula, com o sistema educacional 

e, ainda, com os futuros colegas de profissão, queira ou não, algumas vezes, os 

tomará como referências, boas ou não, para a sua prática pedagógica. 

Porém, com o passar do tempo, os licenciados passam por transformações 

de sentimentos e começam a se ver enquanto professores. Essas mudanças 

começaram, possivelmente, a partir das conversas com os colegas, das leituras e 

discussões em sala de aula, sob a orientação dos professores. 

Logo, é nesse período que o aluno-estagiário desenvolve as atividades 

sugeridas pelo professor coordenador da disciplina e começa a planejar as ações 

pedagógicas que presencia e que poderão resultar em projetos de intervenções 

pedagógicas ou em pesquisas de Iniciação Científica, e tornarem-se agentes 

contribuidores e motivadores para a construção da identidade do futuro professor. 
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SEÇÃO III 
 
 O Confronto Teoria e Prática na Consolidação da Identidade Docente 

 

                           Também as estórias não desprendem apenas do narrador, 
“Sim o performam: narrar é resistir.” 

Guimarães Rosa 
 

Nesta seção busco descrever um memorial de estágios sobre minhas 

lembranças aqui colocadas, pois a estórias não desprendem apenas do narrador, 

mas também de momentos marcantes.   

 

3.1 Memorial de Estágios na Escola e no Entorno: a tênue linha que divide 
escolhas e acasos 

 

É possível que minhas lembranças aqui colocadas tenham sido tecidas há 

muito tempo atrás, precisamente quando conheci um casal jovem que me convidou 

para prestar serviços em sua residência. Aos poucos me acostumei com seus 

costumes, pois os mesmos são de fora; assim como eles também se adaptaram aos 

meus.  Assim nasceu uma grande amizade entre nós. 

Esse casal se formou na UNIR de Porto Velho/RO, Ela se formou em 

Psicologia e Ele é formado em Informática. Foram além de simples patrões, pois 

sempre me incentivam a prestar concurso, pois viam em mim à capacidade de 

crescer. Ela sempre me falava que eu precisava estudar; foi então que me matriculei 

na EJA e dei continuidade nos estudos, e sempre que ela sabia que iria ter concurso 

fazia minha inscrição. No final de 2008, engravidei e fiquei sem jeito de contar pra 

eles, pois temia a reação dos mesmos, à conta sobre a gravidez, tive uma surpresa 

Ela foi logo para a frente do computador  a procura de nomes e significados e 

sonhando como seria se fosse menina qual profissão seguiria, enfim o tempo foi 

passando fiz ultrassonografia e deu que seria menina sai da sala a procura de um 

telefone público pra avisa-la. 

Em Janeiro de 2009, veio ao mundo a tão esperada Ana Beatriz nome 

escolhido em conjunto entre eu, ela e o Bruno. Fiquei com eles ate julho de 2009, 

quando fui convocada a assumir meu lugar no quadro de funcionário público como 

merendeira escolar. Minha trajetória acadêmica fez-se paralela à minha vida 

cotidiana nos corredores e cozinha da escola que trabalho. 
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Tendo experiência de escola não como professora e sim como merendeira 

escolar e minha própria história tornou-se minha escola. Assim, a minha vontade de 

ser professora surgiu a partir do momento que ingressei na “Escola” (agosto de 

2009), antes meu mundo, e o meio social era somente familiar Sou funcionária 

pública com cargo de merendeira escolar. Tenho dois filhos: Bruno (22 Anos) e (Ana 

Beatriz 06 Anos). E ao me tornar funcionária pública em uma escola pública (12 de 

outubro) localizada na Zona Leste de Porto Velho/RO. Ficando exatamente durante 

um ano e meio, então, por acaso vi o Plano de Trabalho da nova direção e percebi 

que assumiria sozinha a cozinha e sabia que não daria conta por ser uma escola 

grande e tendo o programa “Mais Educação”. Fui pessoalmente pedir meu 

remanejamento para outra Escola (Semear), que também é localizada na Zona 

Leste de Porto Velho, onde trabalho até hoje com muita satisfação. 

Logo houve a troca de direção e na gestão democrática a comunidade e os 

funcionários escolhem seu gestor, como apoiei o projeto de escola da Diretora 

anterior e conhecia seu compromisso, não via necessidade de troca.   

No ano de 2011, começo uma nova vida, pois estava decidida a entrar em 

uma Universidade. Mesmo tendo que pagar o curso em uma instituição particular, eu 

cursaria um curso superior. Então, comecei fazendo inscrição no ENEM. Depois, 

preparei-me, fiz a prova e aguardei o resultado. 

Depois, como o resultado só saía no mês de janeiro, decidi logo fazer minha 

inscrição na FIMCA, no curso de Serviço Social, São Lucas para Educação Física, 

UNIRON e UNIR Pedagogia, e os resultados saíram todos de uma vez: passei em 

todos. 

Em 2012 meu mundo começou a se ampliar depois de muitas dúvidas sobre o 

curso a escolher, me matriculei e comecei o curso de Licenciatura em Pedagogia. 

Começaram novos questionamentos: será que vou dar conta? Como vai ser?  Com 

quem vou deixar minha filha? 

  Já trabalhando na escola, mais antes de tudo fui empregada doméstica e 

babá, quando ingressei na universidade. Estas vivências – convívio com outras 

pessoas e um universo rico em leituras – foram marcantes para minha escolha 

profissional. 

Fiz minha matrícula e comecei a procura de alguém pra deixar minha filha, 

então conversei com a vizinha que permitiu que sua filha cuidasse para mim na 

presença dela e assim comecei o curso, mas logo comecei a trazê-la comigo para a 
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Universidade, pois a baba da minha filha arrumou outro emprego, procurei outras 

pessoas, mais queriam além do que eu poderia pagar. Assim, foram passando os 

anos eu sabia que não iria ser fácil mais que seria preciso conciliar meu papel de 

Mãe, esposa, faculdade e trabalho. 

 Mas, os dias se passavam quando levantava às cinco horas da manhã e via 

o quanto era árduo acordar minha filha de um sono profundo para poder ir à 

faculdade: dava-me um desânimo, uma vontade de desistir, mais quando chegava à 

universidade a convivência com as leituras e mais leituras, trabalho em grupos, 

vários trabalhos em escolas, entre outros, tudo foi se encaixando ate mesmo pelo 

fato de meu trabalho ser em uma escola. Isso facilitou muito os novos horizontes a 

serem percorridos: os acessos com professoras e ate mesmo com a gestão escolar 

foi muito mais fácil. As observações sobre as rotinas e necessidades de mudança 

iniciaram muito antes dos estágios supervisionados. E permitiu que assumisse uma 

postura critica em relação à transição de merendeira para professora. 

Esse momento foi muito marcante para mim, no início meu esposo ajudava 

muito; ate nos trabalhos domésticos. Quando iniciaram os estágios a situação foi 

mudando: meu esposo começou a ver coisas que nunca existiram pelo fato de eu 

estudar de manhã e depois ir direto trabalhar só chegar a noite em casa os conflitos 

se avolumaram. Meu filho saiu de casa por conta das grosserias do pai. Pois 

acredito que meu ex- marido acreditava ter sido trocado pela universidade. 

Até que no dia 27 de setembro de 2014 não deu mais pra continuarmos juntos 

e tomei a decisão de ir embora de casa levando apenas minha filha Ana Beatriz, que 

durante esses quatros anos de graduação foi minha fonte motivadora para continuar 

na caminhada. 

Hoje moramos na casa de uma amiga de trabalho, a quem sou muito grata. 

Mas, a escola é o lugar que mais passamos o tempo: depois do meu horário de 

trabalho, quando todos vão embora termino minhas obrigações como funcionária e 

começa minha busca por tentar entender o que era reproduzido e o que eu 

vivenciava na universidade tentando relacionar com a escola. 

Uma das minhas preocupações, desde quando iniciei o curso de docência na 

formação de professores, há quatro anos, foi de como vou contribuir para a 

formação de pessoas para exercerem ao menos seus direitos como cidadãos. Por 

esse motivo, sempre procurei participar de tudo durante a formação acadêmica de 
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modo que, ao iniciar minha carreira na educação, como professora possa me sentir 

em condições de atuar em sala de aula. 

Essa preocupação levou-me a buscar um novo caminho: ingressar no (PIBID) 

Programa Institucional de Iniciação a Docência; nosso encontro acontecia toda 

segunda- feira junto com minhas companheiras de grupo, a quem sempre terei em 

um lugar especial. 

O PIBID foi ofertado pela Universidade Federal de Rondônia em parceria com 

a CAPES, com o objetivo de alcançar as contribuições de uma espécie de “Internato 

Pedagógico” entre os alunos das licenciaturas. As temáticas tratadas durante o 

percurso se articulavam as grandes discussões desenvolvidas no fortalecimento do 

arcabouço teórico: formação inicial e continuada, como abordar os temas 

transversais no desenvolvimento das rotinas. No Projeto os acadêmicos e os 

professores trabalham em parceria e há um crescimento mútuo. Acredito que nós, 

acadêmicas, fortalecemos a percepção sobre a prática e os dilemas que envolvem o 

fazer docente. As professoras retomam seu contato com a teoria e fortalecem os 

saberes desenvolvidos em sua prática. 

Nesta perspectiva, o Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia - 

Licenciatura na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para a 

formação do pedagogo tornou-se mais uma oportunidade de fortalecimento da 

identidade de professora, mas não a única. Consciente de que serei tanto 

profissional quanto um ser humano em processo de formação, inacabado, penso 

que as mudanças em mim geradas pelo Estágio ocorreram por meio da minha 

vontade de aprender, de crescer e fazer a diferença. Diante disso, dou concretude 

às palavras de Pimenta: 

  

Assim, penso que a grande mudança operada no início da minha 
carreira até agora é que hoje tenho muito mais certeza de que nós 
não temos certeza. Precisamos aprender com os professores, pois 
eles são capazes de ter uma posição crítica em relação ao seu 
trabalho (2007, p. 153). 
 

Por fim, observamos que as oportunidades de ter experiência e prática em 

sala de aula nos leva refletir sobre a realidade do sistema de educação nacional, o 

que contribui para repensarmos principalmente nas teorias aprendidas durante toda 

a graduação. Portanto tivemos a oportunidade de nos confrontar com as nossas 

fragilidades, e de analisarmos se a teoria condiz com a prática, e quais linhas de 
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pensamento poderão seguir. Diante dessas medidas em que as dificuldades da vida 

cotidiana forem aumentando, a educação em nossos dias, é fundamental para a 

reflexão sobre a realidade e, ao mesmo tempo para a atuação responsável na 

sociedade. 

Portanto espera-se que esta experiência possa contribuir para os futuros 

profissionais, e que estes escritos sirvam para transformar, varias dúvidas em ser ou 

não um educador em certezas, que este é um importante caminho a ser seguido. 

O início de um novo tempo: finalmente seria resgatado o direito de caminhar 

“sem lenço e sem documento” em direção aos novos sonhos. 

Nesse sentido, esse trabalho busca apontar alguns desafios  analisados durante o 

estágio de observação em salas de aula nas Escolas Municipais do município de 

Porto Velho/RO. Olhando para a história da E.I (Pré) e E. F. I é fácil perceber a 

herança marcante para o sistema educacional atual, sobretudo que a mesma não se 

restringe apenas ao campo educacional, mas abarca também todos os domínios da 

vida social. Acredita se que a E. I (Pré) e o E. F é antes de tudo um caminho de 

socialização e conscientização do ser, enquanto sujeito inserido e agindo na 

sociedade, que constrói o mesmo a partir da realidade cotidiana e do conhecimento 

por meio de suas propostas pedagógicas, curriculares, metodológicas. 

O Estágio Supervisionado contribuiu como forma de estudo de reflexão sobre 

a prática exercida na formação acadêmica. Este que nos possibilita enxergar a 

realidade da escola e como se dá o desenvolvimento e o comportamento dos 

alunos. Em sala de aula verificamos que a teoria nos permite ter subsidio para a 

nossa atuação como professores, porém sem a prática ficamos as margens do 

campo de atuação. 

Neste sentido, podemos contemplar a importância dos estágios 

supervisionados para a área de atuação. Nesses estágios desenvolvidos em forma 

de observações e regência podemos adquirir contribuições significativas para o 

nosso aprendizado que os possibilitou a perceber o que deu certo, o que precisamos 

melhorar e o que não podemos tomar como exemplos nas nossas práticas docentes 

em salas de aulas. Cabendo ao professor responsável pela prática do estágio, 

realizar esse elo entre a escola, o estudante e o debate sobre a formação 

pedagógica do novo professor. Que auxiliara o discente a colocar em pratica tudo 

que aprendeu no exercício do estágio permitindo refletir sobre sua própria prática 

objetivando aprender a interpretar a realidade do contexto social das escolas, 
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pensamos que precisamos ser flexível para sermos capazes em relação teoria-

prática-teoria, ou seja, reflexão-ação-reflexão. 

Percebe se a importância do estágio, pois nos proporcionou um imediato 

contato com ambientes escolares e fora da escola que, diante desses 

conhecimentos adquiridos podemos fazer um bom trabalho que envolva tudo o que 

já aprendemos e o que podemos utilizar dentro e fora da escola. 

 Mesmo sabendo que apenas os estágios não suprem as necessidades da 

formação do professor. Acreditamos que nos sentimos preparadas não somente 

como acadêmicas mais como profissionais para assumir uma nova postura de 

pedagogo. Assim, desembarco na intensidade dos primeiros anos do novo século 

que a mim trouxe novos sonhos, um título acadêmico, um novo momento pessoal e 

profissional a identidade de professora, novos desafios e intensos caminhos: fim da 

trajetória da vida acadêmica. Mudança, adaptação, novos desafios, descobertas e 

reflexões. 

Preciso reinventar minha história, viabilizar meu sonho, escrever novos 

capítulos para a história que quero deixar marcada. A identidade docente fortaleceu-

se por meio do PIBID e o Estágio Supervisionado foi só mais uma etapa. 

Precisamos de outros momentos como os vivenciados no PIBID sobre a tutela de 

um professor da Universidade e uma Professora da Educação Básica. Durante muito 

tempo tive de caminhar buscando forças nestas mulheres, professoras quase 

colegas que não me deixavam desistir. O caminho foi árduo e solitário em quase 

todos os momentos.  Por vezes, a companhia de Ana Beatriz no seu sono de 

esperança e fantasia. Que sempre me trouxe força e coragem para continuar a 

trajetória. 
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CONCLUIR O TEXTO E INICIAR O DEBATE 

 

Não sou nada. Nunca serei nada, não posso querer ser nada. 
A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. 

Álvaro Campos 

 

            Esse trabalho realizou-se através de estudos bibliográficas, com intuito de 

verificar se o Estágio Supervisionado corresponde às demandas do currículo. 

Sabemos que não é fácil discutir sobre questões que tratam do trabalho pedagógico 

das instituições de ensino superior, que aponta para as varias dificuldades do 

acadêmico no processo de formação que é participar dos estágios supervisionados. 

Entretanto percebemos que o Currículo do Curso de Pedagogia não esta 

organizado para propiciar o convívio no contexto escolar, pois o estágio se da de 

maneira aligeirada, necessitando de mais tempo para desenvolver a prática 

educativa. Por inúmeros motivos, ou pelas políticas públicas ou até mesmo por 

conta dos acadêmicos, pois se percebe que as maiorias dos alunos dos cursos de 

licenciatura necessitam de trabalhar no outro horário. Outra questão é o fato de que 

a Universidade envia os acadêmicos para o estágio, mas não garante nenhum 

retorno para instituição escolar e a pergunta que surge: O que o estagiário muda na 

escola? Na maioria das vezes os estagiários acabam focando nos pontos negativos, 

como na prática desenvolvida pela professora. 

 O Estágio Supervisionado tem colaborado e impactado a formação inicial do 

professor sim, pois, a consolidação desta  prática pedagógica passa então a ser 

parte integrante de ensino na Universidade e requer um aprofundamento de como 

seria a qualidade da formação de professores para atuarem na escola. 

O estudo evidenciou que o Estágio Supervisionado é considerado como 

prática que vem a ser uma possibilidade para superar a distancia entre a teoria e a 

prática do profissional em formação.  Vivenciar as práticas das professoras da 

escola e os saberes desenvolvidos pelas mesmas, com apoio de um professor da 

Universidade para criar atividades que articulem verdadeiramente teoria e prática, 

com proposta de utilização de metodologias diferenciadas e linguagens que 

considerem as múltiplas maneiras como o conhecimento manifesta como no PIBID, 

nos parece uma possibilidade. 

 O entendimento que emerge do estudo é que a superação deste status quo 

(o distanciamento entre os saberes acadêmicos e saberes docentes) é um grande 
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desafio que os cursos de formação de professores e seu projeto de cursos com 

propostas reducionistas de estágio evidenciam. Iniciativas como o PIBID comprovam 

que vontade política e investimento na Educação retornam a sociedade em forma de 

escolas efetivamente emancipadoras, promotoras de cidadania e professores 

conscientes de sua função de agente social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daí a importância de uma educação que, em lugar de procurar negar o risco, 
Estimule mulheres e homens a assumi-lo. 

É assumindo o risco, sua inevitabilidade, que me preparo ou me torno apto; 
A que me desafia agora e a que devo responder. 

Paulo Freire 
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