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RESUMO 

 

Tendo por objetivo buscar indícios das representações sociais de Estágio 

Supervisionado elaboradas por professores e alunos de curso de Pedagogia, à luz da 

teoria Moscoviciana, e analisar a relação entre as representações encontradas e as 

práticas desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado, inicialmente empreendeu-se 

análise de conteúdo da produção sobre o tema no banco de teses e dissertações da 

CAPES e em artigos publicados no SCIELO, entre 2006 e 2011. Os resultados 

mostraram que o Estágio Supervisionado é importante para a formação por permitir 

contato com o cotidiano e as peculiaridades da profissão. Entretanto, necessita ser 

mais bem estruturado, articulando conteúdos desenvolvidos na graduação com a 

realidade escolar e ter efetivo acompanhamento. Posteriormente, a pesquisa foi 

realizada em duas etapas: na primeira foi aplicado um questionário contendo duas 

expressões: “o que é o Estágio Supervisionado” e “o que não é o Estágio 

Supervisionado” a 41 alunos de curso de Pedagogia de duas Instituições da rede 

privada do Rio de Janeiro. As respostas contribuíram para a elaboração dos 

instrumentos utilizados na segunda etapa, cujo campo de pesquisa foi uma IES da rede 

privada. Participaram 10 professores de Pedagogia e 52 graduandos em Pedagogia, 

subdivididos em três grupos: os que não fizeram o Estágio Supervisionado, os que o 

estavam fazendo e aqueles que já o fizeram. Como abordagem metodológica optou-se 

pela pesquisa qualitativa e multimetodológica, regidos pelo paradigma construtivista 

social. Os dados foram coletados por meio de análise documental, observação de aulas 

de Estágio Supervisionado, questionário, entrevista individual e em grupo. O 

tratamento do material coletado foi submetido à Análise do Conteúdo proposta por 

Bardin. Foi possível concluir que apesar de o Estágio Supervisionado ser um “estágio 

visual” ainda assim alunos e professores o classificam como importante para a 

formação docente, atribuindo-lhe a responsabilidade de aproximar o aluno da prática 

docente, promover a relação teoria e prática e possibilitar que o aluno vivencie o 

trabalho do professor na atualidade. A dificuldade em atingir a esses objetivos pode 

comprometer a contribuição do Estágio supervisionado para a formação e atuação 

docente. As representações sociais de Estágio Supervisionado elaboradas pelos 

professores parecem ancorar na concepção que ele é “a parte prática do curso”. Para os 

alunos, tais representações parecem se ancorar no relatório de estágio, onde a 

observação ocupa lugar destacado. Quanto à objetivação, os professores parecem 

distorcer a função da disciplina Estágio Supervisionado cabendo a ela (ao professor 

que a leciona) estabelecer a relação entre teoria e prática, subtraindo de suas próprias 

disciplinas e de si mesmos tal tarefa. Suplementam tanto a sua não participação na 

elaboração do programa do curso, quanto à falta de tempo e de trocas entre os pares 

para justificar o distanciamento entre a disciplina Estágio Supervisionado e suas 

disciplinas. Quanto aos alunos, o valor atribuído ao relatório do estágio é 

suplementado, sendo distorcida sua função, o que é justificado pela necessidade de 

aprovação na disciplina para poderem se formar. Assim, a observação que devem 

empreender é enfatizada, sendo as discussões realizadas em sala de aula no Estágio 

Supervisionado desvalorizadas.  

 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado – Pedagogia – Prática - Representações 

Sociais. 
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ABSTRACT 

This study aimed to find evidence of social representations based on  teachers and 

students Education´s trainee,  in light of the theory developed by Serge Moscovici, and 

analyze the relationship found between representations and practices developed during 

the Supervised trainee. First of all,  an analysis of writings on the topic in the database 

of theses and dissertations from CAPES and SCIELO articles published between 2006 

and 2011 was done. The results showed that the Supervised trainee is important for the 

formation by allowing contact with   the profession everyday particuliarities. 

However, it  needs to be more  structured, linking content developed in graduate 

school with reality and have effective monitoring. Considering regulatory changes, 

applied to the curriculum and pedagogy courses and Supervised numerous criticisms 

of it made in a second step was a questionnaire containing two expressions: "What is 

the supervised" and "what is not supervised". 52  Pedagogy students  from a  private 

institution in Rio de Janeiro answered it. The answers contributed to the development 

of instruments used in the third stage of this research, which was a field survey of 

private HEIs. It was attended by 10 teachers who teach in pedagogy courses and 41 

graduate students in education, divided into three groups: those who have not made the 

Supervised, who were doing it and those who have done so. As a methodological 

approach was chosen and a qualitative research approach multimethodological, 

governed by social constructivist paradigm. The information was collected through 

document analysis, observation of classes Supervised, questionnaires, individual 

interviews and group. The treatment of the material collected was based on analysis of 

the proposed Content by Laurence Bardin. It was concluded that although the 

Supervised be a "senior visual" students and teachers still classify it as important and 

fundamental for teacher training, assigning the responsibility to make the student 

teaching practice, promote the theory and practice and enable the student to experience 

the work of the teacher today. The social representations of Supervised prepared by 

teachers seem to be anchored in the conception that it is "the practical part of the 

course." For students, these representations seem to be anchored in the probation 

report, where the observation occupies a prominent place. As for objectivity, teachers 

seem to distort the function of discipline Supervised fitting to her (the teacher who 

teaches) to establish the relationship between theory and practice, by subtracting from 

their own disciplines and of themselves such a task. Supplement both their non-

participation in the program design of the course, the lack of time and exchanges 

among peers to justify the gap between discipline Supervised and its disciplines. As 

for students, the value assigned to the probation report is supplemented, and distorted 

its function, which is justified by the need for approval in the discipline in order to 

graduate. Thus, the observation that they must take is emphasized, and the discussions 

held in the classroom by the teacher Supervised devalued.  

 

Keywords: Supervised - Pedagogy - Practice - Social Representations
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INTRODUÇÃO 

 

 

O Estágio Supervisionado constitui componente curricular obrigatório, 

devendo ser entendido como o tempo de aprendizagem em que há a permanência do 

aluno estagiário no local onde exercerá sua atividade quando profissional. Esta prática 

consiste no exercício direto ou na presença participativa do futuro docente, 

proporcionando um conhecimento do real e permitindo o desenvolvimento de 

competências necessárias, principalmente para a Regência, sempre sob a supervisão de 

um profissional experiente, já habilitado, conforme consta no Parecer CNE/CP n.º 28 

(BRASIL, 2001). 

De acordo com as Diretrizes Curriculares do Curso de Pedagogia, Licenciatura 

(BRASIL, 2006) às 300 horas destinadas ao Estágio Supervisionado devem ser 

realizadas prioritariamente na Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. Têm por objetivo oportunizar ao aluno utilizar os conteúdos até então 

aprendidos e adquirir outros oriundos das diversas situações que ocorrem no espaço 

escolar, ao vivenciar o ser professor. Portanto, pensar o Estágio Supervisionado é 

pensar na totalidade em que se dá a formação de professores, tema alvo de inúmeras 

pesquisas (AZANHA, 2004; GATTI, 2009; GATTI; BARRETO, 2010; GATTI; 

NUNES, 2009; GHEDIN; ALMEIDA; LEITE, 2008; SCHEIBE, 2007, 2010, entre 

outras) e de alterações normativas, face às exigências acrescentadas ao trabalho 

docente na sociedade atual. 

Libâneo (2009, p. 7) afirma que “os educadores são unânimes em reconhecer o 

impacto das atuais transformações econômicas, sociais e culturais na educação e no 

ensino, levando a uma reavaliação do papel da escola e dos professores”, em um 

movimento que busca dar sentido e significado à aprendizagem. A explicação para 

esse olhar mais direcionado à atividade docente, no dizer de Pimenta e Lima (2010), se 

justifica pelo fato da profissão de educador não se realizar em um vazio, mas em um 

tempo e espaço histórico. Segundo Libâneo (2002), as mudanças necessárias na 

formação docente devem contemplar tanto uma base teórica mais aprofundada, quanto 

uma capacidade operativa em consonância com as exigências da profissão. Para tal, 

continua o autor, é necessária a adoção de um currículo e de metodologia que 

englobem os mesmos princípios e processos esperados para a formação geral dos 
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alunos. 

Neste sentido, Azanha (2004, p. 371) ao pensar a organização curricular para a 

formação de professores, considera que: 

 

Não se trata de discutir a necessidade teórica ou prática de conceitos 

gerais abstratos, mas a utilidade que eles possam ter para 
fundamentar e orientar práticas docentes que devem ocorrer em 

situações escolares concretas muito diferentes entre si. No atual 

quadro - histórico de ascensão das massas a uma educação cada vez 

mais ampliada - não há lugar para essa visão elitista e petrificada da 
relação pedagógica. 

 

Por isso, segundo Gatti (2010), o professor precisa de uma base sólida de 

conhecimentos, de formas de ação e conhecer essa escola real, caso contrário não 

conseguirá tomar atitudes que possibilitem a propositura de caminhos que contemplem 

a escola da atualidade. A escola de hoje é outra, ressalta Azanha (2004), e sua 

diversidade deve constituir o alvo da atenção da formação, pois é nela que se dá o 

exercício do magistério. Logo, concordando com Libâneo (2009, p. 43), na formação 

inicial, 

 

o professor precisa juntar a cultura geral, a especialização disciplinar 

e a busca de conhecimentos conexos com sua matéria, porque formar 
o cidadão hoje é, também, ajudá-lo a se capacitar para lidar 

praticamente com noções e problemas surgidos nas mais variadas 

situações, tanto do trabalho, quanto sociais, culturais, éticas. 

 

Diante das ponderações acerca da organização curricular da formação inicial de 

professores, parece-me oportuno pensar a afirmação trazida por Libâneo (2009), à luz 

da pesquisa realizada por Alves-Mazzotti; Maia e Magalhães (2005) sobre os 

significados atribuídos ao ser professor por docentes do 1° e 2º segmento
1
 do Ensino 

Fundamental que atuavam em escolas da rede pública do Rio de Janeiro. Fazendo uso 

da abordagem estrutural, proposta por Jean Claude Abric (1994) e decorrente da 

Teoria das Representações Sociais desenvolvida por Serge Moscovici (1978), as 

autoras concluíram que ao associar significados à expressão indutora “ser professor” 

pautados na dedicação, os docentes do 1º segmento relacionam seu trabalho à missão, 

ao sacerdócio, à vocação, à abnegação, o que está presente ao longo da história do 

                                                   
1 A partir da Lei n. 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, o Ensino Fundamental obrigatório passou a ter nove anos 
(art. 32). Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm. Acesso em 

21 de maio de 2012. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11274.htm
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magistério (MAIA; LIMA, 2010). No núcleo central da representação social de 

professores de 2º segmento foram encontrados os elementos “dificuldades e luta”
2
. 

 O não aparecimento da “formação” no núcleo central da representação social 

de identidade docente em professores de 1º segmento, Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, permite pensar se as críticas apontadas à formação, considerando-a 

distanciada da realidade da sala de aula, não estão contribuindo para que o professor 

entenda que ser dedicado e vocacionado são elementos mais necessários para a 

atuação profissional do que a própria “formação”.  

Talvez o fato de a formação vir se apresentando como um aglomerado de 

disciplinas desconectadas da realidade educacional possa não estar oferecendo 

subsídios para que o futuro professor faça a relação entre o que aprende e o que vai 

fazer na sala de aula, ocasionando a concepção de que ser dedicado e vocacionado são 

suficientes para ser professor. 

Fazenda e Piconez (2008) também são favoráveis a mudanças na formação de 

professores, mas sinalizam a falta de consenso sobre quais seriam as prioridades a 

serem tomadas para empreender mudanças neste sentido.  Para Pimenta (2010), uma 

mudança a ser empreendida está na relação entre as disciplinas oferecidas no curso de 

formação de professores e o Estágio Supervisionado, devendo este constituir 

preocupação de todas as disciplinas da grade curricular. A proposta de Pimenta (op cit) 

nos remete ao Parecer CNE/CP n. 28 de 2001, que estabelece caber ao Estágio 

Supervisionado consolidar a relação teoria e prática. Cumprir tal determinação só será 

possível se a teoria apresentada ao longo do curso estiver em articulação com o 

cotidiano escolar, o que pode ser viabilizado pela interlocução entre as demais 

disciplinas e o Estágio Supervisionado.  

 Entretanto, no contexto da formação de professores, o Estágio Supervisionado 

tem sido alvo de críticas por não estar atingindo o papel esperado para ele. Logo, não é 

mero acaso que tenha sido recolocado na pauta de discussões sobre a formação 

docente, recebendo novo tratamento por parte da legislação educacional e voltando a 

ser foco de estudos recentes sobre o tema (BARREIRO; GEBRAN, 2009).  

Em pesquisa no Banco de Dissertações e Teses da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) defendidas entre 2006 e 

                                                   
2 Núcleos centrais diferentes evidenciam que as representações sociais de determinado objeto são diferentes 

(FLAMENT, 1994). 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CIYBEBYwBw&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoordena%25C3%25A7%25C3%25A3o_de_Aperfei%25C3%25A7oamento_de_Pessoal_de_N%25C3%25ADvel_Superior&ei=8WG6T6a6CIyg8gTg0JmpCg&usg=AFQjCNEU5JoALhpDcTMVpJmxNBpkxA1rig
http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=8&ved=0CIYBEBYwBw&url=http%3A%2F%2Fpt.wikipedia.org%2Fwiki%2FCoordena%25C3%25A7%25C3%25A3o_de_Aperfei%25C3%25A7oamento_de_Pessoal_de_N%25C3%25ADvel_Superior&ei=8WG6T6a6CIyg8gTg0JmpCg&usg=AFQjCNEU5JoALhpDcTMVpJmxNBpkxA1rig
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2011, foi possível verificar que o tema Estágio Supervisionado é recorrente, embora 

não tenham sido encontrados estudos voltados às representações sociais de Estágio 

Supervisionado em curso de Pedagogia. 

Com relação à contribuição do Estágio para a formação docente na visão de 

alunos e professores de curso de Pedagogia, Magalhães e Araújo (2009), Santos 

(2008) e Stivani (2007) concluíram que ele contribui de maneira significativa para a 

ação docente devido a sua aproximação com o contexto escolar, ocasião em que é 

possível perceber como é a atuação do futuro professor no espaço de exercício 

profissional, bem como apreender características peculiares da profissão. 

Investigando os sentidos atribuídos ao Estágio Curricular por alunas de curso 

de Pedagogia, Stivani (2007, p. 6) identificou que a formação poderia oferecer 

melhores ferramentas para que o aprender a ser professor pudesse ocorrer de maneira 

gradativa, evitando o “choque com a realidade”. Na concepção das discentes, o 

Estágio Curricular, por tentar aproximar os futuros professores da realidade 

educacional, permite que eles tenham uma vivência do exercício profissional, 

oportunizando pensar com mais propriedade sobre sua atuação na docência. A 

pesquisadora destaca que é por meio dele que é possível ampliar e aprofundar os 

conhecimentos adquiridos na graduação, mas alerta para a necessidade de melhor 

organizar este momento da formação. De acordo com ela, o Estágio precisa ser 

planejado, executado, acompanhado e avaliado conforme previsto no currículo, 

sempre de maneira a aproximar Instituição formadora e realidade escolar “no sentido 

de contribuir para o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas dos professores 

formados, dos professores regentes e dos futuros professores” (STIVANI, 2007, p. 

50). 

Santos (2008), ao estudar o Estágio como espaço de elaboração de saberes 

docentes, a partir do discurso de egressos de curso de Pedagogia, afirma que as 

experiências vivenciadas no Estágio são um caminho para a melhor articulação entre 

teoria e prática, uma vez que nele saberes são construídos e reconstruídos. Ao interagir 

com o universo que compõe o local de trabalho do professor, a sala de aula e a escola, 

o futuro docente poderá preparar-se melhor para compreender e intervir nas dinâmicas 

que ali se apresentam. No que diz respeito à organização do Estágio, Santos (2008, p. 

144) afirma que: 
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De um modo geral, na opinião dos egressos, mesmo com falhas, os 

estágios oferecidos contribuíram de alguma forma para sua formação 
docente, tendo sido mais significativos para quem não exercia o 

magistério do que para quem já era professor. Consideram que a 

estrutura do curso ainda não contempla uma organização integrada e 

articulada entre teoria e prática, sendo necessário rever as práticas de 
estágio e buscar caminhos de superação. 

 

Os resultados encontrados por Magalhães (2009) também foram nesta direção. 

A autora destaca a necessidade de o Estágio Supervisionado passar por uma 

reestruturação para que forneça condições aos futuros professores de perceberem e 

compreenderem a função para a qual estão sendo formados. 

Perini (2006) ao investigar o papel do Estágio Supervisionado na formação 

inicial sob a ótica de professores e egressos de curso de Pedagogia identificou que ele 

deve ser mais bem estruturado, a fim de fornecer melhores condições para que os 

futuros professores compreendam o cotidiano escolar, pois o papel do Estágio 

Supervisionado é interligar teoria e prática à realidade do dia-a-dia das escolas. 

Ao buscar apreender os sentidos e significados atribuídos ao Estágio 

Supervisionado por alunas de curso de Pedagogia, o estudo de Silvestre (2008) revelou 

a necessária urgência de que a prática da docência constitua o elemento norteador da 

formação inicial. Sugere que uma efetiva supervisão deve ser conduzida durante a 

realização do Estágio, pois pôde perceber que nos encontros de supervisão, as 

ocorrências eram trazidas de forma genérica e abordadas de maneira descritiva, sem 

que reflexões aprofundadas fossem feitas quer pelos professores supervisores de 

Estágio, quer pelos alunos. 

Ao refletir sobre a dicotomia entre teoria e prática a partir da análise da 

proposta de Estágio Supervisionado contida em programas de curso de formação de 

professores para atuar nos anos iniciais e Educação Infantil, Vincensi (2007) concluiu 

que as experiências vivenciadas pelas alunas mostravam o caráter técnico do Estágio 

Supervisionado, realizado para cumprir exigência legal. Nele foram visíveis ações que 

reproduziam os modelos observados e a utilização de técnicas sem suporte teórico, 

expondo uma fragmentação entre prática e teoria. 

Objetivando identificar o espaço pedagógico do Estágio Supervisionado na 

formação de futuros professores, Barillari (2009) acabou descrendo deste momento da 

formação por verificar que, na visão dos egressos de Centro de Ensino Superior de 

Uberaba, o Estágio não foi considerado importante para sua formação. Segundo esses 
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alunos, a experiência do cotidiano é que pode consolidar a formação. Esta, aliás, foi 

caracterizada pelos futuros professores como dissociada do contexto educacional. 

Outros estudos mostram resultados contrários, como o de Araújo (2009), por 

exemplo. O autor concluiu que a proposta de Estágio Supervisionado desenvolvida 

pela instituição pesquisada proporcionava a articulação teoria e prática, permitindo que 

os futuros professores se aproximassem e analisassem o cotidiano escolar de maneira 

mais consciente.  

Wolf e Gomes (2009) ao analisarem os memoriais das acadêmicas de uma 

universidade estadual da região Centro-Oeste também perceberam haver diálogo entre 

a teoria apreendida no decorrer do curso e as questões que se apresentavam na 

realidade escolar, contribuindo para uma formação docente mais sólida. 

Com exceção de Araújo (2009), Wolf e Gomes (2009), o que chama a atenção 

nos estudos sobre o Estágio Supervisionado é a queixa sobre a sua indevida 

estruturação. Neste sentido, Barreiro e Gebran (2009, p. 26) apontam que, 

 

de modo geral, os estágios têm se constituído de forma burocrática, 
com preenchimento de fichas e valorização de atividades que 

envolvem observação, participação e regência, desprovidas de uma 

meta investigativa [...] sem privilegiar a análise crítica do contexto 

escolar, da formação de professores, dos processos constitutivos da 
aula. 

 

Tal constituição se reflete no processo de formação, pois na medida em que sua 

estrutura e desenvolvimento carecem de diretriz investigativa e crítica, inviabiliza a 

construção de conhecimentos técnico-práticos que promovam a aprendizagem como 

consequência da atividade de ensinar (PIMENTA, 2010), comprometendo a relevância 

do Estágio Supervisionado para a formação docente. 

Acreditar que melhorar a estrutura curricular teria o condão de, por si só, 

afastar o Estágio Supervisionado de uma concepção burocrática, direcionando-o para 

uma análise mais lúcida do contexto escolar, parece atribuir certa passividade a 

professores e alunos em sua relação com ele, desconsiderando-os enquanto seres 

“sócio-historicamente situados” (SOUSA, 2002, p. 286). Aproximar o currículo da 

realidade passa por entender o que ocorre no cotidiano e, nesse caso, professores e 

alunos possuem um bom repertório a revelar, fornecendo instrumentos para novas 

ações. Promover mudanças sem tomar os sujeitos nele envolvidos é relegar 
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perspectivas que ajudam a compreender o contexto no qual aqueles estão inseridos. 

Por essa razão, Sacristán (2002) é favorável que as pesquisas que focalizem o 

trabalho docente sejam marcadas pela realidade dos contextos, o que significa dizer 

que devem ser considerados opiniões, crenças, valores, informações, o universo 

consensual de futuros docentes e de professores formadores, cultura escolar e a 

sociedade em geral, se o que se deseja é que o estágio seja mais significativo para a 

formação e atuação profissional. 

Pimenta (2010) considera que o currículo da formação docente deve incluir a 

maneira como a profissão é representada e entendida pela sociedade. O mesmo 

raciocínio pode ser estendido ao Estágio Supervisionado, pois nele estão presentes 

concepções, crenças, valores, acordos travados no interior do grupo, contribuindo para 

compreender as relações que se passam em seu interior. 

Sob esta perspectiva, um aspecto a ser considerado é a interação que se 

estabelece entre professores, alunos e Estágio Supervisionado, um universo consensual 

de onde emergem representações sociais e das quais aqueles se valem para a adoção de 

comportamentos para com o Estágio Supervisionado. Segundo Alves-Mazzotti (2008, 

p. 524), 

 

nessas interações, vão sendo feitas negociações de sentidos que 

permitem estabelecer, no âmbito grupos, consensos sobre os objetos 

sociais que lhe parecem relevantes. Assim, vão sendo produzidas 

coletivamente as novas representações que passam a fazer parte do 
repertório desses grupos, não mais como simples opiniões, mas 

como verdadeiras ‘teorias’ do senso comum, construções 

esquemáticas que visam dar conta da complexidade do objeto, 
facilitar a comunicação e orientar e justificar condutas, bem como 

forjar a identidade grupal e sentimento de pertença do sujeito. 

 

Logo, se professores formadores e alunos são os sujeitos da relação com o 

Estágio Supervisionado, se a partir desta interação surgem representações que 

orientam condutas, conhecê-las implica em saber como estas foram geradas e a partir 

de que práticas, o que contribui para esclarecer os resultados até aqui encontrados 

sobre o Estágio Supervisionado em cursos de Pedagogia. 

Não há como negar que o Estágio Supervisionado é importante para a 

formação docente, mas que ainda não atende prontamente às demandas postas por esta 

formação. A docência é ação educativa que se realiza por meio de processo 

pedagógico metódico e intencional, construído nas relações sociais a partir da 
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articulação entre conhecimentos científicos, culturais e valores no âmbito do diálogo 

entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2006). 

Diante dos dados coletados na revisão de literatura sobre o tema, optou-se por 

investigar as representações sociais de Estágio Supervisionado elaboradas por 

professores e alunos de curso de Pedagogia, a fim de analisar a relação entre as 

representações sociais encontradas e as práticas desenvolvidas durante o Estágio 

Supervisionado. Para isto, foram construídas as seguintes questões norteadoras: 

 

 Como é organizado o Estágio Supervisionado após as Diretrizes Curriculares 

para o curso de Pedagogia, Licenciatura, na instituição pesquisada? 

 Quais as dificuldades encontradas por professores e alunos na realização do 

Estágio Supervisionado e como elas são tratadas? 

 Que valores, modelos e crenças orientam a prática de professores e de alunos 

de curso de Pedagogia no Estágio Supervisionado? 

 Até que ponto o Estágio Supervisionado tem contribuído para a atuação do 

futuro professor em sala de aula, na visão dos alunos e professores do curso de 

Pedagogia? 

 

Para responder a estas questões foram elaborados quatro capítulos. O primeiro 

capítulo intitulado A Teoria das Representações Sociais contempla o referencial 

teórico-metodológico adotado. Desenhada por Serge Moscovici em 1961, esta teoria 

tem nas representações sociais a maneira como os sujeitos encontram para 

compreender e lidar com o mundo a sua volta. 

O segundo capítulo, O Estágio Supervisionado, o objeto é apresentado 

visando mostrar como ele vem sendo posto pela legislação, na literatura e na 

organização curricular na formação de professores desde a Escola Normal até em 

curso de Ensino Superior. 

O terceiro capítulo, O Contexto e os Procedimentos Metodológicos, por meio 

de duas seções apresenta o local onde foi realizada a pesquisa, os sujeitos 

participantes, as técnicas de coleta e as de análise de dados, tanto no Estudo 

Exploratório, quanto na IES. 

O quarto capítulo, Análise e Discussão dos Dados Coletados mostra a análise 

efetuada e os resultados encontrados nas duas etapas da pesquisa.  
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Na Conclusão são apresentas considerações sobre o estudo empreendido, 

objetivando revelar as representações sociais de Estágio Supervisionado elaboradas 

por professores e alunos participantes da pesquisa e intentando contribuir para as 

decisões a serem tomadas por aqueles que decidem sobre o Estágio Supervisionado 

para que este possa fortalecer a formação inicial de professores. 
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CAPÍTULO 1 

 

A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

Como referencial teórico adotou-se a Teoria das Representações Sociais 

desenvolvida por Serge Moscovici, cuja obra inaugural foi publicada em 1961 na 

França. 

Revisitando a obra de Durkheim, Moscovici concluiu que a noção de 

representação coletiva cunhada por aquele sociólogo era apropriada para uma 

sociedade menos complexa, o que não é o caso das sociedades modernas, marcadas 

por pluralismo e mutabilidade. Nestas sociedades, 

 

o indivíduo sofre a pressão das representações dominantes na 

sociedade e nesse meio que pensa ou exprime seus sentimentos. 
Essas representações diferem de acordo com a sociedade em que 

nascem e são moldadas. Portanto, cada tipo de mentalidade é distinto 

e corresponde a um tipo de sociedade, às instituições e às práticas 
que lhe são próprias (MOSCOVICI, 2001, p. 49). 

 

Durkheim, expressando uma tendência dos teóricos anteriores à segunda guerra 

mundial, também efetuou a distinção entre o fenômeno individual e coletivo, 

entendendo que as representações individuais têm por substrato a consciência de cada 

um, ao passo que as representações coletivas expressam a sociedade em sua totalidade. 

Diante de tal convicção, deixou aos psicólogos os estudos sobre as representações 

individuais, concentrando seu interesse no estudo da sociedade, onde as representações 

coletivas seriam a “maneira pela qual esse ser especial, que é a sociedade, pensa as 

coisas de sua própria experiência” (DURKHEIM, 1968 apud MOSCOVICI, 2001, p. 

27). 

Segundo Alba (2011, p. 401), “a sociedade penetra na consciência do indivíduo 

por meio da educação e o regula, exercendo forte poder de coerção social. A existência 

do sujeito autônomo é praticamente uma ilusão”, estando esses membros determinados 

pela sociedade da qual fazem parte. No entanto, para Moscovici, embora a sociedade 

de fato exerça certa coerção sobre o indivíduo, este é marcado pelo livre-arbítrio, o 
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que o permite dialogar com o social e se apropriar de uma sorte de conhecimentos, a 

partir de seu marco cultural, de sua relação com o objeto. 

Em seu estudo junto à sociedade francesa, Moscovici (1978) buscou 

compreender de que maneira um novo conhecimento, a Psicanálise, era incorporado 

no pensamento popular. Interessado em como este saber científico se enraizava entre o 

público francês, empregou métodos convencionais como questionários 

semiestruturados, análise de informações de jornais e revistas (FARR, 2009) acerca 

daquele objeto. O resultado deste trabalho foi publicado em 1961, intitulado La 

Psycanalise: Son image et son public, e constituiu o marco inicial da Teoria das 

Representações Sociais. 

Para Moscovici (1978) as representações são sociais não apenas pela existência 

de um objeto comum ou pelo fato de serem compartilhadas, mas por serem produto da 

ideação coletiva. A intenção de Moscovici, segundo Duveen (2009), ao preferir o 

termo social foi destacar o caráter dinâmico que as representações possuem face ao 

caráter mais estável apresentado pelas representações durkheimiana. 

Enquanto para Durkheim, a sociedade exerce coerção sobre os indivíduos, via 

função normativa das representações coletivas, “a Teoria das Representações Sociais 

não concebe o sujeito como passivo diante dos ditames sociais” (POMBO-DE-

BARROS; ARRUDA, 2010, p. 354), sendo ele capaz de fazer escolhas, de efetuar 

combinações de imagens e recorrer a elas para tomar atitudes ou emitir opiniões. 

Assim, enquanto criação coletiva ligada aos processos sociais, as representações 

sociais podem ser diferentes se o objeto for submetido a condições sociais diferentes, 

em um esforço de criar sentidos que explique o mundo a nossa volta. 

Jodelet (2001), colaboradora de Moscovici, considera que as representações 

sociais assumem importância nesse processo, uma vez que servem de apoio para 

interagir com o cotidiano, compreendendo-o e até mesmo enfrentando-o. Por entender 

que quando um saber é gerado e comunicado, tornando-se parte da vida coletiva, 

Moscovici (1978) propôs modernizar os elementos utilizados por Durkheim e ao invés 

de inventariar crenças, religião e costumes, estes foram substituídos pela ciência, que 

para ele é fonte fecunda de representações a partir da concepção leiga de ciência. 

Moscovici buscava entender a construção do conhecimento cotidiano. 

 A Teoria das Representações Sociais não nasceu isolada, mas sob a égide de 

interrogações e dilemas que marcavam a complexa sociedade moderna. Arruda (2000) 
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considera que a obra seminal de Moscovici oferece condições para compreender como 

os sujeitos constroem sua visão de mundo e as compartilham com o grupo em que 

estão inseridos, produzindo uma construção social da realidade. 

Embora seja lugar comum caracterizar as representações como representações 

socialmente compartilhadas, Jesuíno (2011) destaca que não é o quantitativo de 

sujeitos que as compartilham que conferem a elas essa especificidade, mas a função 

que as representações desempenham para “os processos de formação de condutas e de 

orientação das comunicações sociais” (MOSCOVICI, 1961 apud JESUÍNO, 2011, p. 

45), pois é a partir delas que ocorre a tomada de decisões nos mais variados aspectos 

da vida cotidiana. 

Moscovici (1978, p. 13) define representações sociais como: 

 

Um sistema de valores, ideias e práticas, com uma dupla função: 

primeiro, estabelecer uma ordem que possibilitará às pessoas 
orientar-se em seu mundo material e social e controlá-lo; e, em 

segundo lugar, possibilitar que a comunicação seja possível entre 

membros de uma comunidade, fornecendo-lhes um código para 
nomear e classificar, sem ambiguidade, os vários aspectos de seu 

mundo e da sua história individual e social. 

 

Em sendo uma modalidade de pensamento prático orientada para a 

compreensão e o domínio do ambiente, a representação social é uma reconstrução do 

objeto, a serviço das necessidades e interesses do sujeito, o que, de acordo com Jodelet 

(2001), resulta em uma defasagem do objeto em relação a seu referente. A autora 

explicita três tipos de efeito desse processo nos conteúdos representados: as distorções, 

as suplementações e as subtrações. No esforço de compreender o novo, atributos do 

objeto são acentuados ou atenuados, ocorrendo uma distorção em relação ao objeto 

original. Os sujeitos também podem conferir atributos ao objeto sem que estes lhe 

sejam próprios, o que a autora chamou de suplementação. Na subtração, ao contrário 

da suplementação, ocorre a supressão de atributos do objeto. 

Segundo Moscovici (1978), a representação social é composta de figuras e 

expressões que, em conjunto, importa na organização de imagens e linguagem, que se 

refletem na consciência individual e coletiva, proporcionando um remanejamento das 

estruturas, reconstruindo dados e, por fim, produzindo e determinando 

comportamentos que têm a função de promover a comunicação e o comportamento 

entre indivíduos. As representações sociais são “sustentadas pelas influências sociais 
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da comunicação, constituem as realidades de nossas vidas cotidianas e servem como o 

principal meio para estabelecer as associações com as quais nós nos ligamos uns aos 

outros” (MOSCOVICI, 2009, p. 8). 

Enquanto resultado das interações, fruto de um conhecimento que circula no 

interior de determinado grupo, as representações sociais não comportam o 

questionamento sobre se está certa ou errada a maneira como determinado grupo 

representa o objeto, pois ela é a expressão do pensamento social que se encontra 

vinculado “a um sistema de valores, de noções e práticas que conferem aos indivíduos 

as formas de se orientarem no meio social e material e de o dominarem” 

(MOSCOVICI, 1978, p. 27). 

Tais considerações também podem ser encontradas na definição proposta por 

Loureiro (2003, p. 105): 

 

A expressão representações sociais designa uma forma de 

conhecimento que tem como fundamento a vida quotidiana, 

referindo-se, portanto, ao âmbito dessa vida. Seu critério de verdade 
é sua capacidade de dar conta das questões emanadas desse viver: 

quanto melhor responda aos problemas aí propostos, mais verdadeiro 

para os homens esse tipo de conhecimento é. Difere, pois, de outras 
formas de conhecimento, como a ciência, a filosofia, a religião, a 

arte, que, atendendo a objetivos alheios à cotidianidade, têm critérios 

de verdade diversos; às vezes até opostos a ela. 

 

A objetivação e ancoragem são os processos formadores das representações 

sociais, ou seja, através delas aquilo que era desconhecido, novo, vai sendo associado 

a elementos já conhecidos, adquirindo um tom familiar. Nascidos no processo de 

tornar o não familiar em familiar ou tornar familiar a própria não familiaridade e para 

explicar como se dá este fenômeno, os conceitos de objetivação e ancoragem, 

conforme explica Jodelet (1984 apud ALMEIDA; SANTOS; TINDADE, 2011, p. 

109) são “dois processos maiores que dão conta da forma pela qual o social transforma 

um conhecimento em representação e a forma pela qual esta representação transforma 

o social”. 

O princípio da transformação do não familiar em familiar pode ser aplicado a 

diversos objetos que se constituam como algo novo, estranho àquele grupo e que seja 

preciso representá-lo para toná-lo familiar. “A familiarização é sempre um processo 

construtivo de ancoragem e objetivação, através do qual o nãofamiliar passa a ocupar 

um lugar dentro do nosso mundo familiar” (DUVEEN, 2009, p. 20). 
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Elas permitem dar significado à realidade comum, servir de guia para as ações 

no interior dos grupos, determinar e explicar práticas sociais, a partir de informações 

que o sujeito recebe e repassa acerca de um objeto.  

Na ancoragem as ideias novas são reduzidas a imagens comuns, já presentes 

em nosso repertório, enquanto na objetivação ocorre a transformação de algo que 

existe em nossa mente em algo que exista no mundo. 

A ancoragem é o enraizamento social da representação social e de seu objeto 

(JODELET, 2001). Nela, o novo se naturaliza dentro das redes de categorização já 

existentes na sociedade e que estão relacionadas a valores e crenças do sujeito, 

promovendo uma ligação entre a função cognitiva da representação e a sua função 

social. De acordo com Santos (2005, p. 33) “o objeto novo é reajustado para que se 

enquadre na categoria conhecida”, tornando-o familiar, atribuindo-lhe um sentido na 

realidade social. 

Segundo Moscovici (2009, p. 61), “ancorar é, pois, classificar e dar nome a 

alguma coisa”, é um processo através do qual se busca ultrapassar a resistência a algo 

que causa estranheza, encontrando coerência para o que é desconhecido dentro das 

redes de categorização conhecida. Entende-se por categorização o ato de classificação 

e nomeação de algo, a partir de um conjunto de elementos que possuímos estocados 

em nossa memória, estabelecendo uma relação de aceitação ou rejeição dele. 

Classificar e nomear constituem, pois, os dois aspectos da ancoragem e visam facilitar 

a interpretação e compreensão de algo. 

Ao proceder dessa maneira, é possível falar, se comunicar sobre o que antes 

não era usual. Esta inserção do novo é possível a partir de um sistema preexistente, 

que faz com que este algo estranho seja reajustado e apropriado pelo sujeito, 

articulando-se com os elementos já existentes, permitindo uma interpretação da 

realidade. 

Segundo Jodelet (2001) três aspectos encontram-se presentes na ancoragem, 

sendo eles: 

1) a atribuição de sentidos ao objeto;  

b) como instrumentalização do saber, que permite classificar indivíduos e 

acontecimentos; e 

c) como enraizamento no sistema de pensamento, que ocorre a partir de algo 

que já foi pensado. 
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Objetivação é o processo pelo qual um conhecimento científico passa a 

constituir esquemas e imagens, materializando um objeto abstrato. Segundo Almeida, 

Santos e Trindade (2011, p. 110), o conceito científico é transformado em imagem, 

onde algumas informações são privilegiadas em detrimento de outras, transformando 

“o que é abstrato, complexo ou novo em imagem concreta e significativa, apoiando-se 

em concepções que nos são familiares”. 

As representações sociais têm como objetivo inserir o novo em uma dinâmica 

que permita ao sujeito condições de avaliar e tomar uma decisão, orientando sua 

conduta (MOLINER, 2000 apud SOUSA; VILLAS-BÔAS, 2011) e, de acordo com 

Casado e Calonge (2001 apud SOUSA; VILLAS-BÔAS, 2011, p. 36) “é por meio do 

processo de objetivação que o abstrato se transforma em concreto, os conceitos ou 

ideias se transformam em algo real, a imagem se materializa, se acoplam palavras às 

coisas”. 

Essa operação imaginante denominada objetivação, como explica Alves-

Mazzotti (1994), é um processo que se constitui em três fases, que se inicia pela 

apropriação das informações e saberes acerca de um objeto, sofrendo uma triagem que 

leva à retenção e ao abandono de alguns dos elementos que compõem o objeto, 

orientado pelos critérios culturais. Em seguida, passa-se à elaboração de uma estrutura 

imaginante ao corpo conceitual, onde uma imagem é produzida, tornando concreto o 

abstrato, permitindo sua utilização nas relações sociais. Em terceira e última etapa, o 

resultado dessa organização, o núcleo figurativo, permite tornar o não familiar em 

familiar, servindo de guia para a leitura da realidade, dando funcionalidade à 

representação, na medida em que permite ao sujeito dar sentido à sua conduta (idem, 

2008). Enquanto um conhecimento socialmente elaborado e partilhado, 

 

a atividade representativa constitui, portanto, um processo psíquico 

que nos permite tornar familiar e presente em nosso universo interior 

um objeto que está distante e, de certo modo, ausente. Nesse 
processo, o objeto entra em uma série de relacionamentos e de 

articulação com outros objetos que já se encontram nesse universo 

dos quais toma propriedades, ao mesmo tempo em que lhes 
acrescenta as suas. (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 63). 

 

Segundo Moscovici (2009, p. 71), “a materialização de uma abstração é uma 

das características mais misteriosas do pensamento e da fala”. Trata-se de uma arte de 

transformar uma coisa em palavra e vice versa, de “reproduzir um conceito em uma 
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imagem” (MOSCOVICI, 2009, p. 70-71). Então, primeiramente, continua o autor, 

objetivar significa dar uma imagem a uma ideia, implica em preencher um espaço que 

se encontrava vazio, de tornar-se visível em nossa mente. “A imagem do conceito 

deixa de ser um signo e torna-se a réplica da realidade” (MOSCOVICI, 2009, p. 74). 

Em seguida, o que era percebido se torna concebido e para a imagem passa a haver 

uma realidade correspondente, passa a ser o que significa. Assim, segundo Moscovici 

(2009, p. 78), 

 

ancoragem e objetivação são, pois, maneiras de lidar com a 

memória. A primeira mantém a memória em movimento e a 
memória é dirigida para o centro, está sempre colocando e tirando 

objetos, pessoas, acontecimentos, que ela classifica de acordo com 

um tipo e os rotula com um nome. A segunda, sendo mais ou menos 

direcionada para fora (para outros), tira daí conceitos e imagens para 
reproduzi-los no mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a 

partir do que já é conhecido. 

 

 Ao adotar a Teoria das Representações Sociais como referencial teórico-

metodológico neste estudo optou-se pela abordagem processual, que consiste em um 

dos três desdobramentos da Grande Teoria e que tem em Denise Jodelet a sua grande 

colaboradora. Nela, importa verificar como os sujeitos (no caso, professores e alunos 

de curso de Pedagogia) objetivam as representações sociais de determinado objeto (o 

estágio supervisionado) e onde as ancoram. 

Vale lembrar que as duas outras abordagens são as desenvolvidas pelo grupo 

de Genebra, comandado por Doise (1990, p. 125) com uma perspectiva mais 

sociológica e que entende que as “representações sociais são princípios geradores de 

tomada de posição ligados a inserções específicas em um conjunto de relações sociais 

e que organizam os processos simbólicos que intervêm nessas relações”; e a do grupo 

Midi, liderado por Abric (1994), que enfatiza uma dimensão mais cognitiva e 

estrutural das representações, por meio da Teoria do Núcleo Central. Conforme 

explica Sá (1998), não se trata de correntes incompatíveis, uma vez que a origem é a 

mesma, ressalvando a existência de alguns desacordos entre os desdobramentos. 

 Se na década de 60 foi na Psicologia que a Educação encontrou suporte teórico 

para compreender o comportamento humano e pensar a ação educativa, não se pode 

dizer o mesmo para os anos 70 e 80. Souza (2002) pondera que nessas décadas as 

construções teóricas da Sociologia e da Filosofia da Educação suplantaram a 
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Psicologia, a partir da compreensão dos processos que ocorriam no interior da escola, 

sinalizando 

 

como a ação pedagógica poderia produzir desigualdades de 
desempenho, que reproduziam diferenças sociais, que não poderiam 

ser explicadas por uma psicologia que reduzisse a compreensão do 

social às influências de contexto e das relações intergrupais 

(SOUZA, 2002, p. 285). 

 

Segundo esta autora, no final da década de 1980 e início dos anos 90, pensar a 

educação implicava em pensar os sujeitos envolvidos dos pontos de vista individual e 

social, ocasião em que a teoria das representações sociais foi descoberta pelos 

educadores pela possibilidade de compreender “um sujeito sócio-historicamente 

situado e, ao mesmo tempo, fornecer condições para a análise de dinâmicas 

subjetivas” (SOUZA, 2002, p. 286) inerentes ao processo educacional. 

 Na América Latina, os primeiros trabalhos que utilizaram a Teoria das 

Representações Sociais como referencial teórico surgiram nas décadas de 1980 e 1990 

e focalizavam questões psicológicas. Ao explicar a expansão da teoria no campo 

educacional, Alves-Mazzotti (2005, p. 141) entende que este fato se deve porque as 

representações sociais orientam e justificam práticas, ajudando a “compreender, e 

tentar modificar as práticas docentes que resultam em desigualdades de oportunidades 

educacionais”. 

Ao estudar as representações sociais aplicadas à educação, identificar como os 

objetos são representados pelos sujeitos nela envolvidos, abre espaço para a reflexão 

de seus componentes sobre suas práticas, “possibilitando a tomada de consciência que 

permita reorientar práticas educativas, tornando-as efetivamente comprometidas com o 

desenvolvimento do aluno” (SOUZA, 2002, p. 297). 

 A escola é o espaço em que cotidianamente o professor - em razão de sua 

profissão - e os alunos lidam com o conhecimento e a sua transmissão está “mediada 

pela importância dele para os processos concretos de vida, tanto de uns quanto de 

outros, no interior dos grupos sociais em que concretamente produzem suas vidas” 

(LOUREIRO, 2005, p. 114). Na visão do autor, a Teoria das Representações Sociais 

provoca uma influência decisiva no modo de ver como os homens assimilam o 

conhecimento produzido nas esferas que transcendem a cotidianidade. 
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Desperta a atenção como as constantes reformulações sofridas pelo curso de 

Pedagogia foram acomodadas às representações sociais de Estágio Supervisionado 

existentes. A literatura produzida sobre o tema possibilita compreender não apenas 

como o ES se configura para alunos e professores, mas também como e por que tal 

configuração é construída e mantida, sendo partilhadas e enraizadas nestes grupos, a 

ponto de se tornar eixo propulsor de práticas cotidianas cristalizadas e de difíceis 

mudanças. 

A utilização da Teoria das Representações Sociais neste estudo se justifica por 

permitir estudar um objeto a partir de seu contexto social e histórico, sob a perspectiva 

do que afeta a realidade em que as representações sociais de Estágio Supervisionado 

são produzidas. Em outras palavras, o que é o Estágio Supervisionado e como a sua 

compreensão pelos sujeitos envolvidos influenciam condutas até então encontradas. 

Ao longo do curso de Pedagogia, de uma forma direta ou indireta, o tema 

Estágio Supervisionado se encontra presente na comunicação travada entre professores 

e alunos, organizando o diálogo e o modo como os alunos se conduzirão durante o 

Estágio Supervisionado. Assim o é porque a representação estrutura modos de vida e 

realidade e estabelece uma lógica que possibilita a um determinado grupo 

compreender a realidade que o rodeia e identificar de que maneira esta realidade foi 

produzida. 

Neste sentido, entender o Estágio Supervisionado à luz da Teoria das 

Representações Sociais é possibilitar o diálogo entre as afirmações hegemônicas de 

que ele é importante para a formação e atuação docente e de que ao mesmo tempo não 

vem atendendo a contento o fim para o qual foi instituído. É discutir sobre o Estágio 

Supervisionado, uma vez que professores e alunos vivenciam sua existência na grade 

curricular de curso de Pedagogia e seus afetos, sua história pessoal e sua posição na 

comunidade onde vivem estão engajados ao representá-lo, quer pelo fato de ser 

relevante para o grupo, quer em razão da representação se dar nas exigências de 

reconhecimento que o cotidiano nos proporciona (POMBO-DE-BARROS; ARRUDA, 

2010). As representações são portadoras de um interesse peculiar de um grupo, 

retratando a realidade de acordo com ele, constituindo, portanto, excelente matéria-

prima para pensar os aspectos que envolvem o Estágio Supervisionado, partindo do 

que as representações sociais expressam. 

Portanto, conhecer as representações de professores e alunos e relacioná-las 
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com suas práticas desenvolvidas no Estágio Supervisionado possibilitará mostrar 

como estes grupos têm se apropriado e lidado com a incompatibilidade “é importante e 

não serve”, oferecendo elementos que permitam tomar medidas que viabilizem sua 

melhor estruturação de forma a ser mais bem aproveitado no contexto da formação e 

atuação docente, pois “o estudo das representações sociais nos leva, em alguns 

aspectos, ao coração dos conflitos culturais e práticas importantes” (MOSCOVICI 

1976, p. 502, apud LAHLOU, 2011, p. 79). Identificar esses conflitos é abrir um 

caminho para pensar o ideal proposto pela legislação e as reais condições em que se 

efetiva o Estágio Supervisionado, de maneira que sua contribuição seja mais eficaz 

para a atuação docente. 
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CAPÍTULO 2 

 

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

 

 Objetivando identificar de que maneira o Estágio Supervisionado foi 

introduzido na formação de professores e o papel a ele designado, este capítulo será 

apresentado em duas seções. A primeira mostra sua presença em curso de formação de 

professores desde a primeira Escola Normal fundada em 1835, única instituição que 

formava docentes para o ensino primário
3
, até 1996, quando a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (BRASIL, 1996), quebrou o monopólio da formação de 

professores para o exercício no 1º segmento do Ensino Fundamental em nível médio. 

A segunda sessão, subdividida em duas partes, aborda a formação de professores em 

Instituição de Ensino Superior (IES) de 1996 a 2006 e posteriormente de 2006 aos dias 

atuais. 

 

2.1 - Estágio Supervisionado na Formação de Professores em Curso Normal 

Médio 

 A primeira Escola Normal brasileira, o Instituto de Educação Professor Ismael 

Coutinho, foi criada em 04 de abril 1835, na cidade de Niterói, através da Lei n. 10 de 

abril de 1835, no contexto da descentralização política proporcionada pelo Ato 

Adicional de 1834, que ao conceder autonomia política às Assembleias Provinciais, 

também permitiu que elas organizassem seu sistema de ensino. Objetivando formar 

professores para a docência no que hoje denominamos de Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, se estruturou sob a influência da Escola Normal francesa
4
, sendo um 

projeto das elites para a formação do povo (cf. VILLELA, 1990). 

                                                   
3 Termo como era conhecido o 1º ao 4º ano e que atualmente se denomina Ensino Fundamental 1º 

segmento, 1º ao 5ª ano. 
4 A primeira instituição com o nome de Escola Normal funcionou primeiramente na França inspirada no 

modelo alemão, em 1794. O nome de Escola Normal, dado aos diversos seminários de formação 

docente surgidos a partir da iniciativa de La Salle, se deve a uma influência Alemã. Segundo Maria 

Isabel Giner (1985), Frederico II da Prússia (Alemanha), depois da Guerra dos Sete Anos, decidiu 

compor um novo sistema educacional onde o ensino fosse obrigatório e houvesse "normas" para a 

formação de professores. Foi então que os seminários franceses destinados à formação docente foram 

designados com o nome de “Escolas Normais” (SCHAFFRATH, 2009, p. 147). 
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Para ingresso os candidatos deveriam ser brasileiros, maiores de 18 anos, 

possuir leitura e escrita suficientes, além de boa conduta atestada em documento 

expedido pelo Juiz de Paz. Para abertura de uma turma, era exigido o número mínimo 

de 10 alunos e diante da dificuldade em obter esta quantidade, os diretores estavam 

autorizados pelo governo a remunerar os alunos que não tivessem condições de custear 

o curso, em um número máximo de 10 alunos. Os professores em exercício também 

foram obrigados a frequentar as Escolas Normais e aqueles que se recusassem a fazê-

lo eram aposentados com metade de seu salário. 

Tanuri (1970) registra que o currículo da escola normal niteroiense não diferia 

muito daquele das escolas primárias, sendo-lhe acrescentado noções de Didática e 

Leitura. A formação dos professores, naquela época, era efetivada por meio do método 

lancasteriano, compreendendo ler, escrever, realizar as quatro operações e desenvolver 

algum conhecimento sobre proporções, língua nacional, elementos de Geografia e 

princípios morais da fé cristã, conforme reza o artigo 2º da Lei n. 10 (BRASIL, 1835): 

 

A mesma Escola será regida por hum Director, que ensinará. Primo: 
a ler e escrever pelo methodo Lancasteriano, cujos princípios 

theoricos e práticos explicará. Segundo: as quatro operações de 

Arithmetica, quebrados, decimaes e proporções. Tertio: noções 

geraes de Geometria theocrica e pratica. Quarto: Grammatica de 
Língua Nacional. Quinto: elementos de Geographia. Sexto: os 

princípios de Moral Christã, e da Religião do Estado. (sic) 

 

 Não havia menção ao Estágio Supervisionado e em razão da existência de 

legislação própria nas províncias e posteriormente nos estados brasileiros, de 1835 a 

1946, optou-se por focalizar o Estágio Supervisionado no período compreendido entre 

1946 e 2006, quando a formação de professores em Escola Normal passou a receber 

tratamento uniforme, o que facilita traçar a trajetória do Estágio Supervisionado no 

contexto da formação docente para o exercício do magistério no Ensino Fundamental. 

 De acordo com o artigo 8º do Decreto-Lei 8.530/46, conhecida como a Lei 

Orgânica do Ensino Normal, o currículo nacional para a formação de professores 

possuía a duração de três anos, compreendendo, pelo menos, as seguintes disciplinas, 

além daquelas que os estados julgassem pertinentes: 

 

Primeira série: 1) Português. 2) Matemática. 3) Física e química. 4) 

Anatomia e fisiologia humanas. 5) Música e canto. 6) Desenho e 

artes aplicadas. 7) Educação física, recreação, e jogos. 
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Segunda série: 1) Biologia educacional. 2) Psicologia educacional. 

3) Higiene e educação sanitária. 4) Metodologia do ensino primário. 
5) Desenho e artes aplicadas. 6) Música e canto. 7) Educação física, 

recreação e jogos. 

Terceira série: 1) Psicologia educacional. 2) Sociologia educacional. 

3) História e filosofia da educação. 4) Higiene e puericultura. 5) 
Metodologia do ensino primário. 6) Desenho e artes aplicadas. 7) 

Música e canto, 8) Prática do ensino. 9) Educação física, recreação 

e jogos (BRASIL, 1946, grifo nosso). 

 

 Como se infere do texto legal, somente ao final da 3ª série, o aluno cursava 

disciplina voltada para a prática do ensino, que era “feita em exercícios de observação 

e de participação real no trabalho docente, de tal modo que nela se integrem os 

conhecimentos teóricos e técnicos de todo o curso” (BRASIL, 1946). 

Segundo o artigo 47 do mesmo dispositivo legal, todos os estabelecimentos de 

Ensino Normal deveriam manter escolas primárias anexas para demonstração e prática 

de ensino, que consistia na “imitação de modelos teóricos existentes” para a 

preparação do futuro professor (PIMENTA, 2010, p. 29). Tratava-se, pois, de observar 

bons exemplos “considerados eficazes para ensinar aquelas crianças que possuíam os 

requisitos considerados adequados para aprenderem” (idem, p. 36) e depois reproduzi-

los no âmbito da atuação docente. 

 O corpo docente da escola primária na década de 50 e 60 era composto 

majoritariamente por mulheres e esta feminização foi reflexo da necessidade da 

mulher complementar a renda familiar, sendo uma ocupação conciliável com as 

atividades realizadas por ela no lar.  Segundo Maia (2008, p. 8), “a vocação para a 

maternidade é transferida para o magistério e as professoras deveriam atuar nas 

escolas como atuavam em seus lares, sendo aquelas extensão destes, o que evidencia 

um trânsito entre o habitus doméstico e o habitus escolar”. 

Tal extensão parece ter dispensado a necessidade de uma prática profissional 

proveniente de um estágio profissional, até porque nem sempre a conclusão do Ensino 

Normal tinha como destino o exercício do magistério, podendo também consistir em 

uma preparação para o bom desempenho da mulher como esposa e mãe de família. 

Assim, “a prática que se exigia para a formação da futura professora era tão somente 

aquela possibilitada por algumas disciplinas do currículo (prática curricular)” 

(PIMENTA, 2010, p. 35). 

As décadas de 50 e 60 se caracterizaram por questionamentos sobre a formação 

de professores na Escola Normal e sua respectiva atuação, nele incluindo a Prática de 
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Ensino, “considerando que prevalecia um distanciamento entre a formação teórica e a 

formação prática, ou seja, ainda permanecia a visão dicotômica entre método e 

conteúdo” e a concepção de prática era traduzida por imitar, observar e reproduzir 

modelos (BARREIRO; GEBRAN, 2009, p. 43). Neste cenário foi publicada a Lei 

4.024 (BRASIL, 1961) e uma série de pesquisas passaram a ter como alvo o ensino 

primário e o curso Normal, conforme registra Pimenta (2010). 

No início da década de 1960 entrou em vigor a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (BRASIL, 1961), anos depois de reiteradas análises sobre o tema. 

Segundo Romanelli (1989, p. 179), “a lei, que fora tão discutida e que poderia ter 

modificado substancialmente o sistema de ensino brasileiro”, acabou por deixar um 

vazio entre sua proposta e as necessidades reais. Em seus artigos 34 e 52 a 58 manteve 

a formação de professores para o primário no Ensino Médio, trazendo a novidade de 

não ter estabelecido um currículo fixo para todo o Brasil, art. 35 e 44, permitindo que 

os estados adicionassem disciplinas que lhes fossem convenientes. 

 Em 1961, pesquisa realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa 

(INEP) e Instituto de Educação do Rio de Janeiro analisou cursos de aperfeiçoamento 

de professores primários, concluindo que as aulas ministradas em Escolas Normais 

deveriam partir 

 

de problemas reais, que haja demonstrações práticas; que nas 
matérias relativas ao ensino se faça análise dos assuntos dos 

programas do primário tanto na parte de conteúdos quanto no que se 

refere aos recursos de ensino (...) e que haja maior oportunidade de 
observação de aulas de bons professores por parte das 

professorandas (PIMENTA 2010, p. 39-40). 

 

Não diferente é o resultado encontrado por Pinheiro (1966, apud PIMENTA, 

2010) em pesquisa realizada em escolas de oito estados brasileiros. A autora mostrou a 

necessidade de a Escola Normal possuir uma escola primária para os futuros 

professores estejam em contato constante com a prática. 

Segundo Pinheiro, a observação de aulas de bons professores de nada vale se 

ela ocorre sem que haja determinação de seu objetivo, direcionamento sobre o que 

observar, com posterior análise e discussão sob a orientação de professor apto a 

conduzir este debate. Assim, é necessário que o professor de Prática de Ensino possua 

larga experiência no ensino primário e que as demais disciplinas do curso contemplem 
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e vivenciem os métodos e os recursos utilizados na escola primária, caso contrário o 

aluno não irá desenvolver atitude adequada para lidar com situações reais. 

 Em 1971 entrou em vigor a Lei 5.692 (BRASIL, 1971), denominada de 

reforma, que fixou os objetivos da educação de 1º e 2º graus, exigindo como formação 

mínima para o exercício do magistério no 1º grau, a habilitação específica em nível de 

2º grau, conforme o artigo 30. A modificação da “estrutura do ensino primário, 

secundário e colegial para 1º e 2º graus, transformou o ensino Normal em uma das 

habilitações profissionais do 2º grau, agora obrigatoriamente profissional” 

(PIMENTA, 2010, p. 45). Segundo Oliveira (1994, apud BARREIRO; GEBRAN, 

2009), a formação em três anos capacitaria o aluno para o exercício da docência e esse 

aligeiramento deveria ser entendido como decorrente de uma política expansionista de 

profissionais para atender à expansão do ensino público. 

 Enquanto a 1ª e 2ª séries destinavam-se a formação integral do professor, 

somente no 3º ano é que ele cursava disciplinas pedagógicas, inclusive Prática de 

Ensino, promovendo a desarticulação entre as disciplinas do núcleo comum e as do 

profissionalizante. De acordo com o Parecer 349/72: 

  

A Prática de Ensino deverá ser realizada nas próprias escolas da 

comunidade, sob a forma de estágio supervisionado. Quando 

dizemos escolas da comunidade, estamos indicando o procedimento 
que nos parece o mais aconselhável, isto é, que o estágio seja 

realizado quer em escolas da rede oficial como da rede particular. 

Não deverão ser selecionadas somente escolas que não representam 
a realidade educacional do Estado, pois só assim o professorado 

conhecerá as possibilidades e as limitações de uma escola real. 

Sempre que possível, as escolas escolhidas deverão apresentar 

verdadeiro, mas positivo campo de estágio, para que o futuro 

mestre receba os exemplos salutares que lhe servirão de modelo 

e inspiração na sua atividade docente. Ressalte-se a extrema 

importância do papel do professor que supervisionará o estágio. 
Para que a Prática de Ensino alcance rentabilidade ótima, será 

necessário que os encarregados de supervisionar o estágio e os 

alunos-mestres melhor avaliem o trabalho realização (BRASIL, 

1972, grifo nosso). 

 

A proposta implica em fazer da escola campo um espaço onde o futuro docente 

possa não só conhecer a organização e funcionamento do lugar onde exercerá a 

docência, mas também adquirir técnicas que permitam compreender, identificar e 

dimensionar sua futura habilitação. Por isso o Estágio Supervisionado deve ocorrer 
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concomitante ao o estudo da Didática
5
, cuja vantagem consiste em aprender o que se 

deve fazer e fazê-lo efetivamente na escola campo sob a supervisão de um profissional 

experiente. 

A preocupação com a prática vai adquirindo espaço no contexto da formação 

profissional e em 1977 é publicada a primeira lei regulamentando o estágio curricular 

para estudantes do ensino superior e 2º grau, inclusive os que cursavam a habilitação 

específica para o magistério. Na concepção da Lei 6.494, o estágio curricular deveria 

complementar o ensino e a aprendizagem, devendo ser planejado, executado e 

avaliado em consonância com a organização curricular da instituição formadora, 

constituindo um treinamento prático e que poderia ser realizado somente em unidades 

que oferecessem ao estagiário o exercício da prática em sua área de formação, 

conforme o artigo 1º. 

Em 1982, a Lei de 1977 (BRASIL, 1977) foi regulamentada pelo Decreto 

87.497, destacando a explícita determinação de que o ensino tivesse como foco o 

mundo do trabalho e que no 2º grau isso ocorresse através do ensino 

profissionalizante. Neste sentido, o estágio curricular passa a ser compreendido como 

atividades proporcionadas ao estudante em situações reais de vida e trabalho sob a 

responsabilidade e a coordenação da instituição formadora. Enquanto procedimento 

didático-pedagógico cabia à instituição de ensino decidir sobre a matéria, regulando 

como seria a ida do aluno ao campo de estágio, sua duração, sistemática de 

organização, orientação, supervisão e avaliação. No que se refere à habilitação para o 

magistério, a Prática de Ensino passou a ser exigência, devendo ser realizada na 

escola. 

A Lei de 1971 produziu efeitos até o ano de 1996, quando a LBD 9.394 

(BRASIL, 1996) trouxe as novas diretrizes e bases da educação nacional, mantendo a 

formação de professores dos anos iniciais no Ensino Médio, como formação mínima 

exigida, mas com o precedente da formação ocorrer em nível superior, conforme seu 

                                                   
5
 A Didática compreenderá estudos relativos à Metodologia do Ensino, sob os aspectos de 

planejamento, de execução do ato docente-discente e de verificação da aprendizagem, 
conduzindo à Prática de Ensino. Os três procedimentos não são apenas interdependentes, 

como não raro indissociáveis, pois, enquanto o planejamento implica em previsão da 

execução, esta já é o planejamento em ação; e a verificação é inseparável do ato docente, razão 

por que o antigo exame separado da vivência escolar é algo que não mais se aconselha. O ato 
de verificação deve levar não só ao julgamento do aluno, mas a uma autoavaliação do 

professor e da própria escola (BRASIL, 1972). 
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artigo 62: 

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação 
infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a 

oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

 

Encerra-se aqui o monopólio da formação de professores em curso Normal, 

que passa a ser realizada também em IES, mudança inserida no conjunto das 

transformações por que passa a educação, na tentativa de se adequar às demandas 

decorrentes da “transição dos referenciais do nacional-desenvolvimentismo para o 

globalismo” (OLIVEIRA, 2003, p. 1129). Para Scheibe (2007, p. 280), 

 

a LDB/96, portanto, ao indicar formação de nível superior para todos 

os professores da educação básica, criou os Institutos Superiores de 

Educação como local preferencial para esta formação, e os Cursos 
Normais Superiores como formadores exclusivos dos professores 

para a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental. Com 

isto estabeleceu um modelo de formação dos profissionais para a 
área da educação com forte apelo a uma qualificação técnica, 

desvinculado da produção da pesquisa e consequentemente da 

produção do conhecimento. 

 

Como a formação mínima exigida para professores ficou a cargo do curso 

Normal, antes de passar à análise do Estágio Supervisionado em IES, cabe ainda dizer 

que a Resolução CEB 2/99 (BRASIL, 1999) estabeleceu as diretrizes curriculares para 

a formação na modalidade Normal, trazendo como proposta pedagógica a preparação 

dos professores para investigar problemas que compõem o cotidiano escolar, pensar e 

elaborar soluções por meio de práticas que contemplem a inserção do futuro professor 

no mundo da escola. A duração do curso passa a ser de 3.200 horas, no mínimo, 

distribuídas em quatro anos letivos. A Prática, conforme artigo 7º, 

 

área curricular circunscrita ao processo de investigação e à 

participação dos alunos no conjunto das atividades que se 
desenvolvem na escola campo de estudo, deve cumprir o que 

determinam especialmente os artigos 1° e 61 da Lei 9.394/96 

antecipando, em função da sua natureza, situações que são próprias 
da atividade dos professores no exercício da docência, nos termos do 

disposto no artigo 13 da citada Lei. 
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§ 1º A parte prática da formação, instituída desde o início do curso, 

com duração mínima de 800 (oitocentas) horas, contextualiza e 
transversaliza as demais áreas curriculares, associando teoria e 

prática.  

§ 2º O efetivo exercício da docência na educação infantil e nos anos 

iniciais do ensino fundamental, pelos alunos em formação, é parte 
integrante e significativa dessa área curricular (BRASIL, 1999) 

 

A prática ganha respaldo legal para que seja implementada desde o início do 

curso, mantendo íntima relação com demais disciplinas da grade curricular e 

associando teoria e prática. Em 2004, o CNE/CEB editou a Resolução n. 1 de 2004 

esmiuçando o estágio na formação em nível médio. Em comparação com o 

estabelecido pelas Diretrizes para o curso de Pedagogia, a quantidade de horas da 

duração dos cursos é idêntica, mas há significativa diferença quanto às horas 

destinadas à prática: a formação em curso Normal possui o dobro de horas daquelas 

dispostas pela Resolução 1/2006. 

 

2.2 - Estágio Supervisionado na Formação de Professores em Curso Normal 

Superior. 

A LDB 9.394 (BRASIL, 1996), ao dispor sobre a formação de professores para 

a atuação na educação básica, estabelece que ela se dê em nível superior, ministrada 

em institutos superiores de educação; universidades, centros universitários e outras 

IES legalmente credenciadas. Foi mantida como formação mínima aquela adquirida 

em nível médio, na modalidade Normal. 

Sobre a exigibilidade de formação em curso superior
6
 para o exercício da 

docência nos anos iniciais, a prática de ensino e o estágio passaram a ser objeto de 

reiteradas consultas que buscaram esclarecer o tema à luz da LDB, resultando em uma 

série de resoluções e pareceres.  

Se em primeiro momento prática de ensino e estágio foram apresentados como 

sinônimos, num segundo momento a distinção entre ambos fica estabelecida no art. 65 

da LDB, que versa sobre a prática, e no artigo 82 do mesmo dispositivo legal, que 

aborda o estágio, e marca o discurso oficial. O que se percebe é uma tentativa de 

desconstruir a concepção de que o estágio é a parte prática do curso e para isso 

                                                   
6 Com o Decreto 3.276/1999, art. 3º, § 2º, a formação em nível superior de professores para a atuação 

multidisciplinar, destinada ao magistério na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental, 

passou a ser de competência exclusiva do curso normal superior. 
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esclarecimentos vão sendo elaborados buscando identificar o papel da prática de 

ensino, do estágio e do estágio supervisionado na formação de professores. 

Objetivando dar orientações para cumprimento do artigo 65 da LDB, que 

estabelece que a formação docente inclua a prática de ensino, o Conselho Nacional de 

Educação/Câmara Plena elaborou o Parecer CES/CNE 744 de 1997 (BRASIL, 1997a). 

Segundo este Parecer, a prática de ensino constitui um espaço de excelência para a 

vinculação entre formação teórica e vivência profissional, consistindo na oportunidade 

para que o futuro professor se defronte com a realidade que envolve o processo 

ensino-aprendizagem, sendo a ela destinada uma carga horária mínima de 300 horas. 

Visando orientar o cumprimento das 300 horas, a Câmara de Educação 

Superior (CES) formulou uma proposta de Resolução, que integrou o texto do Parecer 

744. De acordo com a proposta formulada, a prática de ensino é a atividade a ser 

desenvolvida com alunos e professores na escola campo e as 300 horas destinadas à 

prática de ensino deverão ser acompanhadas e supervisionadas pela instituição 

formadora, que deve destinar até um total de 25% destas horas para que a supervisão 

ocorra na própria instituição formadora, obrigatoriamente. A prática de ensino, de 

acordo com a sugestão do relator, deverá: 

 

constituir o elemento articular entre formação teórica e prática 

pedagógica com vistas à reorganização do exercício docente em 

curso (Art. 2º); 

concluir, além das atividades de observação e regência de classe, 
ações relativas a planejamento, análise e avaliação do processo 

pedagógico (Art. 3º); 

envolver ainda as diversas dimensões da dinâmica escolar: gestão, 
interação de professores, relacionamento escola/ comunidade, 

relações com a família (Art. 4°) (BRASIL, 1997b). 

 

 A proposta reforça a articulação entre teoria e prática e enfatiza o exercício da 

docência, incluindo a regência de classe, incentivando que, durante o curso, o aluno 

possa ir desenvolvendo o ser professor. Aqui a forma como a prática de ensino é 

apresentada, suscita a compreensão de que é sinônimo de estágio, previsto no artigo 82 

da LDB, o que não condiz com o estabelecido pela LDB. 

 Em consulta formulada por uma IES de Cruzeiro, sobre a exigibilidade das 300 

horas de prática de ensino já para o ano letivo de 1997, foi aprovado o Parecer 

CNE/CES 518 de 1998 (BRASIL, 1998), que utilizando a expressão Estágio 

Supervisionado para se referir à prática de ensino, esclarece que em razão de a LDB 
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ter sido publicada em dezembro de 1996, somente no ano letivo de 1998 é que essa 

exigência seria feita, permitindo que as adaptações necessárias possam se acolhidas na 

matriz curricular das IES. 

 Em 1999, o CNE/CP, por meio da Resolução n. 1(BRASIL, 1999), dispondo 

sobre os Institutos Superiores de Educação, regulamentou os artigos 62 e 63 da LDB, 

estabelecendo que a formação de professores para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental se daria em curso de Normal Superior, cuja duração é de no mínimo 

3.200 horas, nelas computadas as partes teóricas e práticas da formação. Com duração 

mínima de 800 horas, a parte prática da formação deveria ser oferecida ao longo dos 

estudos, tendo como lócus escola de educação básica, cabendo ao graduando a sua 

participação na preparação de aulas, nos trabalhos que envolvam a turma, bem como 

acompanhamento do projeto pedagógico da escola, a relação com a família e a 

comunidade em que estão inseridos. 

Caso o aluno seja oriundo de curso Normal de nível médio com carga horária 

de pelo menos 3.200 horas e exerça comprovadamente a atividade profissional regular 

na educação básica, lhe é assegurada a incorporação dessas horas para fins de 

satisfação das 800 horas de parte prática da formação. 

A Resolução expressamente proíbe que esta prática seja ofertada ao aluno 

somente no final da formação, como se infere in verbis de seu artigo 9º: 

 

O curso normal superior e os demais cursos de licenciatura incluirão 

obrigatoriamente parte prática de formação, com duração mínima de 
800 horas, oferecida ao longo dos estudos, vedada a sua oferta 

exclusivamente ao final do curso. 

§ 1º - A parte prática da formação será desenvolvida em escolas de 
educação básica e compreenderá a participação do estudante na 

preparação de aulas e no trabalho de classe em geral e o 

acompanhamento da proposta pedagógica da escola, incluindo a 

relação com a família dos alunos e a comunidade (BRASIL, 1999). 

 

 Ao que tudo indica, a prática aqui mencionada é o estágio previsto no art. 82 da 

LDB e será acompanhado de um professor orientador no campo de estágio e por um 

professor supervisor na IES, conforme se infere da leitura dos artigos art. 4º, §4º e 10º, 

que estabelecem respectivamente que: a) esta prática será orientada por professor, 

inclusive com previsão do tempo que será dedicado à orientação da prática de ensino e 

participação no projeto pedagógico; (b) ao tratar da competência da instituição 

formadora, sugere que a supervisão se dê preferencialmente por meio de seminários 
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multidisciplinares. 

Assim, é possível concluir que a prática conta com dois momentos distintos no 

curso de formação: um que ocorre na escola campo e que conta com a presença de um 

professor orientador, e outro que ocorre na IES, sendo supervisionado por um 

professor, preferencialmente apor meio de seminários multidisciplinares. Embora haja 

menção expressa para que no curso seja observada a articulação entre teoria e prática, 

ao que tudo indica a formatação conferida à prática a transformou em momento 

paralelo à formação, deixando a este momento a interlocução entre teoria e prática. 

Quanto à supervisão, apesar de sua obrigatoriedade, não há especificação 

quanto ao seu papel na relação com essa prática, ficando vago o que se deseja alcançar 

com a apresentação de seminários multidisciplinares diante da proposta de que a 

prática de ensino (BRASIL, 1997c) seja o elemento articulador entre teoria e prática. 

Por fim, compete à instituição formadora organizar esta prática de acordo com 

o projeto pedagógico da escola campo e a avaliação do desempenho do graduando se 

dará de maneira integrada com a escola que o acolheu com este fim. 

 Em maio de 2000 o Ministério da Educação (MEC) enviou ao CNE proposta 

de diretrizes para a formação de professores para a educação básica em curso superior. 

Após várias reuniões do Conselho Pleno, a proposta do MEC foi submetida à 

apreciação da comunidade educacional, em cinco audiências públicas regionais e os 

resultados do debate serviram de base para a elaboração do Parecer CNE/CP n 9/2001, 

de 8 de maio de 2001, que apresentou projeto de Resolução instituindo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior. 

Mostrando preocupação com a relação que se estabelece entre sala de aula-

estágio, estudos teóricos-prática e com a supervalorização de um em detrimento do 

outro, enquanto concepção dominante na formação de professores, o Parecer de 2001 

ao abordar as questões a serem enfrentadas por esta formação no campo curricular, 

pondera haver uma concepção restrita de prática, pois se acredita que ela está presente 

só no momento do estágio (supervisionado), quando deve ser uma preocupação de 

todas as disciplinas, pois a elas é inerente. Conforme este Parecer: 

 

Uma concepção de prática mais como componente curricular 
implica vê-la como uma dimensão do conhecimento que tanto está 

presente nos cursos de formação, nos momentos em que se trabalha 
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na reflexão sobre a atividade profissional, como durante o estágio, 

nos momentos em que se exercita a atividade profissional. O 
planejamento e a execução das práticas no estágio devem estar 

apoiados nas reflexões desenvolvidas nos cursos de formação. A 

avaliação da prática, por outro lado, constitui momento privilegiado 

para uma visão crítica da teoria e da estrutura curricular do curso. 
Trata-se, assim, de tarefa para toda a equipe de formadores e não, 

apenas, para o “supervisor de estágio” (BRASIL, 2001a, p. 23). 
 

Explicitamente há um redirecionamento à concepção de prática, estando ela 

presente em todas as disciplinas da formação, razão pela qual todas devem ser 

ministradas de maneira a propiciar reflexão sobre a atuação docente, inserindo o aluno, 

ao longo do curso, nas ações que constituirão seu ofício. Dessa forma é possível 

fornecer subsídios para que o aluno possa, ao realizar o estágio, conforme art. 82 da 

Lei 9.394, executar ações típicas do professor e em seguida repensar tais ações sob a 

supervisão de um professor experiente. 

Neste sentido, o Parecer n. 9 tece críticas à estruturação do estágio, tanto pelo 

pouco tempo a ele destinado, quanto por inviabilizar a ida do professor à escola 

campo, o que compromete que seu objetivo seja alcançado. 

Ao tratar da duração e da carga horária do curso, o CP aprovou o Parecer 

CNE/CES n. 28 de outubro de 2001 (BRASIL, 2001b), cujo teor se refere aos artigos 

65 e 82 da LDB, relativos à prática de ensino e ao estágio, respectivamente. 

O Parecer n. 28 esclarece que a prática de ensino a ser desenvolvida é de no 

mínimo 300 horas e constitui componente obrigatório, cuja duração é o tempo 

necessário para a integralização das atividades acadêmicas próprias da formação 

docente. Entretanto, entende que a carga horária mínima estabelecida não é suficiente 

para contemplar as exigências contidas na LDB, principalmente na associação entre 

teoria e prática, porque, diferente da prática de ensino, a prática a estar indissociável 

da teoria é a prática enquanto componente curricular, presente em todas as disciplinas 

e que: 

 

não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo daquela. A prática 

é o próprio modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo é 
atravessado por uma teoria. Assim a realidade é um movimento 

constituído pela prática e pela teoria como momentos de um dever 

mais amplo, consistindo a prática no momento pelo qual se busca 
fazer algo, produzir alguma coisa e que a teoria procura conceituar, 

significar e com isto administrar o campo e o sentido desta atuação 

(BRASIL, 2001b, p. 9). 
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Como se verifica, há uma tentativa de definir fronteiras entre prática e prática 

de ensino, o que também será estendido ao estágio e ao Estagio Supervisionado, que 

embora guardem ligação entre si, consistem em institutos diferentes. Neste sentido, foi 

elaborado o Parecer CNE/CES n. 15 de 2005, que buscou definir essas fronteiras, sem 

que tenha logrado êxito, uma vez que deixou de fora o que é a prática de ensino, 

essência da consulta formulada ao CNE pela Universidade Estadual da Bahia. 

Em resposta à solicitação para esclarecer a diferença entre prática componente 

curricular e prática de ensino, o Parecer esclareceu que a prática componente 

curricular permeia o curso, devendo estar articulada as atividades de trabalho 

acadêmico e ao estágio supervisionado, sendo este entendido como 

 

o tempo de aprendizagem que, através de um período de 

permanência, alguém se demora  em algum lugar ou  ofício para 
aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão 

ou ofício. Assim o estágio curricular supervisionado supõe uma 

relação pedagógica entre alguém que já é um profissional 
reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno 

estagiário. Por isso é que este momento se chama estágio curricular 

supervisionado. (BRASIL, 2001, b, p. 10) 

 

 Assim, conforme o Parecer, cabe tanto à prática componente curricular, quanto 

ao estágio curricular supervisionado articular teoria e prática sob a supervisão de um 

profissional experiente em situação real de trabalho, assumindo o estagiário o papel de 

professor, vivenciando aspectos que constituem momentos específicos dentro da 

escola, como elaboração do projeto pedagógico, por exemplo. Sua ocorrência deve se 

dar a partir da segunda metade do curso, “como coroamento formativo da relação 

teoria-prática e sob a forma de dedicação concentrada” (BRASIL, 2001b, p. 11). 

 O Parecer ressalta que o Estágio Supervisionado é um componente curricular 

obrigatório, inclusive para a obtenção de licença para o exercício do magistério. Logo, 

é uma relação pedagógica, não coadunando com a utilização do estudante como mão 

de obra barata e disfarçada, como “bucha de canhão” (ALVES-MAZZOTTI et al, 

2008), nem com o aligeiramento e a precariedade na sua realização. 

O debate em torno da formação de professores suscitou a elaboração da 

Resolução CNE/CP 1/02 (BRASIL, 2002a), que instituiu as Diretrizes Curriculares 

para a formação de professores da educação básica em nível superior, curso de 
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Licenciatura, de graduação plena, deixando claro que a prática exigida na matriz 

curricular do curso não poderá estar adstrita ao estágio, mas perpassando todo o 

itinerário formativo oferecido pelo curso. A Resolução visava a impedir que o estágio 

fosse um espaço isolado, desarticulado do restante do curso, e que o conteúdo de cada 

disciplina, pedagógica ou não, tivesse, obrigatoriamente, a sua dimensão prática. 

Conforme esta Resolução, a dimensão prática presente em todas as disciplinas 

se efetivaria por meio de observação e registro, a fim de que em seguida houvesse 

reflexão sobre os dados levantados, objetivando não só a atuação em situação 

contextualizada, mas também a propositura de resolução de situações problema, 

devendo estar presente desde o início do curso. 

A partir da segunda metade do curso, o Estágio Supervisionado seria realizado 

em escola de educação básica, sendo o aluno estagiário avaliado conjuntamente pela 

instituição formadora e a instituição campo de estágio. Ao articular a participação da 

escola campo de estágio ao processo avaliativo do futuro professor, a Resolução de 

2002 promoveu uma nova dinâmica na realização do Estágio Supervisionado que 

transcende a uma mera disponibilização para que os sistemas de ensino abrissem suas 

escolas para sua realização. É necessário que as instituições formadoras construam 

projetos pedagógicos que integrem as unidades campos de estágio em seu horizonte e 

vice-versa, o que representa um ganho para ambos os lados. Para a instituição 

formadora, o rompimento com um estágio burocrático, passivo, contribuiria para a 

efetivação do processo de aprendizagem; para a instituição campo de estágio esta 

articulação implicaria em uma formação continuada de seu pessoal, na medida em que 

se integrariam ao estabelecido no projeto pedagógico e grade curricular do curso. 

O ano de 2002 também viu nascer mais um estatuto normativo, a Resolução 

CNE/CP n. 2 (BRASIL, 2002b), cuja função foi regulamentar a carga horária para os 

cursos de graduação plena, destinando-se ao Estágio Supervisionado um mínimo de 

400 horas, a partir da segunda metade do curso. Para os que já exercem a docência nos 

anos iniciais, em razão de formação em curso Normal, a exigência da carga horária 

mínima é de 200 horas. A prática curricular será vivenciada ao longo do curso, 

destinando-se a ela um total mínimo de 400 horas. O prazo para essa implementação 

foi estendido até 15 de outubro de 2005. 

De 2002 a 2005 não houve por parte do MEC a elaboração de normas que 

alterassem o estágio na formação de professores. Porém, em 2005 foi elaborado 
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Parecer instituindo as diretrizes para o curso de Pedagogia, resultando na aprovação da 

Resolução CNE/CP n. 1/06. Esta Resolução, que incluiu entre as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, Licenciatura, a 

formação de professores para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, manteve o 

Estágio Supervisionado, porém reduzindo sua carga horária e introduzindo a figura do 

estágio curricular a ser realizado ao longo do curso. 

 

2.3 - Estágio Supervisionado na Formação de Professores em Curso de Pedagogia 

O curso de Pedagogia surgiu na década de 1930, período em que o país traçava 

metas para superar o modelo agroexportador e ao mesmo tempo implementar a 

industrialização, vista como sinônimo de modernidade. Para atender às demandas 

deste novo setor, se fazia necessário pessoal qualificado, pois a defasagem entre 

educação e desenvolvimento se fez sentir. Novas exigências foram impostas ao setor 

educacional, como por exemplo, a formação de pessoal para o exercício do magistério 

e atuação em áreas não docentes. É neste contexto, segundo Fonseca (1998), que surge 

o curso de Pedagogia, cuja primeira regulamentação se deu através do Decreto-lei n 

1.190, de 04 de abril de 1939, que instituiu a Faculdade Nacional de Filosofia, 

integrante da Universidade do Brasil. 

Nela se formavam pedagogos aptos ao exercício de cargos técnicos na 

educação, após três anos de estudos no Bacharelado em Pedagogia. Aos que 

desejassem a habilitação no magistério, seria possível acrescentar mais um ano de 

estudo dedicados à Didática, conforme programa correspondente ao Bacharelado 

concluído, mantendo-se a dicotomia entre teoria e prática já encontrada na formação 

de professores nas escolas normais. Tal afirmação encontra fundamento no disposto 

nos artigos 40 e 44 do Decreto que cria o curso de Pedagogia. Neles é possível inferir 

que, embora em cada série os alunos fossem obrigados a no mínimo 18 horas de aulas 

teóricas e práticas por semana, teoria e prática eram protagonistas de momentos 

distintos na formação, sendo as aulas teóricas exposições sistemáticas da disciplina, 

enquanto as práticas eram realizadas em laboratórios, gabinetes ou museus, visando à 

aplicação dos conhecimentos desenvolvidos nas aulas teóricas. 

Quanto à prática de ensino ou outra denominação que promova o contato com 

o ambiente escolar e as funções típicas do professor, não é possível encontrar naquele 

Decreto a existência de uma disciplina com essa finalidade, podendo-se concluir que 
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cabia à Didática fornecer os conhecimentos necessários para formar o Licenciado, ou 

seja, o professor. 

Contudo, ainda que não se possa dimensionar a preocupação com o papel da 

prática na formação, é provável que ela tenha sido alvo de questionamentos, tanto é 

que em 1946 as Faculdades de Filosofia federais foram obrigadas a manter um ginásio 

de aplicação destinado à prática docente dos alunos matriculados nos cursos de 

Didática (BRASIL, 1946), devendo seguir a regulamentação tal e qual estabelecida 

pela Lei Orgânica do Ensino Secundário. 

A década de 1950 foi palco de intensos debates em torno da LDB, que somente 

se materializou em 1961, na Lei n. 4.024 (BRASIL, 1961). Sob sua orientação vários 

cursos de graduação passaram a ter seus currículos mínimos definidos pelo CNE, 

estando o curso de Pedagogia regulamentado pelos Pareceres n. 251 e n. 292, ambos 

de 1962. 

Mantido o esquema 3 + 1
7
 que remonta aos tempos da criação do curso, coube 

ao Parecer 292/62 apresentar projeto de resolução para fixar a parte pedagógica dos 

currículos mínimos relativos aos cursos de Licenciatura, incluindo na formação as 

disciplinas Psicologia da Educação, Didática, Elementos da Administração Escolar e 

Prática de Ensino, esta sob a forma de estágio supervisionado. Entretanto, para o curso 

de Pedagogia somente esta última seria aplicada, conforme determinado no parágrafo 

único do projeto de resolução. 

 Em 1968 foi publicada a Lei n. 5.540 (BRASIL, 1968), a Reforma 

Universitária, que fixou normas de organização para o ensino superior e a Lei 

5.692/71(BRASIL, 1971), que traçou as diretrizes e bases da educação de 1º e 2º 

graus. Sob esta diretriz, em 1969 foi elaborado o Parecer CFE n. 252 (BRASIL, 1969) 

propondo acabar com a divisão do curso em bacharéis e licenciados e instituindo as 

habilitações em supervisão escolar, orientação educacional, administração escolar, 

inspetoria escolar e a habilitação para formação de professores para o ensino normal. 

Na habilitação para professor seriam incluídas as disciplinas de Estrutura e 

Funcionamento do Ensino de 1º Grau e Metodologia e Prática de Ensino de 1º Grau, 

                                                   
7“Modelo que ficou conhecido como “esquema 3+1” adotado na organização dos Cursos de 

Licenciatura e de Pedagogia. Os primeiros formavam os professores para ministrar as várias disciplinas 

que compunham os currículos das escolas secundárias. Os segundos formavam os professores para 

exercer a docência nas escolas normais. Em ambos os casos vigorava o mesmo esquema, isto é, três 

anos para o estudo das disciplinas específicas, vale dizer, os conteúdos cognitivos ou os cursos de 

matérias, na expressão de Anísio Teixeira; e um ano para a formação didática” (SAVIANI, 2006, p. 7). 
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obrigatórias, o que, na visão de Oliveira (2010), significou um olhar da Pedagogia para 

nela incluir a formação de professores para os anos iniciais. 

Conforme determinação do Parecer, o Estágio Supervisionado passou a ter o 

tempo mínimo de 5% da carga horária do curso e sua realização deveria ser 

comprovada mediante documentação expedida pela instituição formadora. 

Ainda sob as influências do contexto histórico da década de 70, foi publicada a 

primeira norma para regular o estágio lato senso, Lei 6.494/77 (BRASIL, 1977). Nela, 

o estágio era visto como atividade complementar da aprendizagem, onde se obtinha 

experiência prática na área de formação. Tal orientação foi reforçada pelo decreto que 

regulamentou a Lei de Estágio em 1982, ao conceituar o estágio como procedimento 

didático-pedagógico, como aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionada 

em condições reais de trabalho. A formação passava a ser pensada em seus meandros 

práticos, com nítida preocupação com a atuação do profissional a ser colocado no 

mercado. Embora a Lei de 1977 se tratasse de uma lei geral, ela produzia reflexos no 

campo educacional ao trazer o estágio também para o ensino superior. 

Em 1985, o curso de Pedagogia e o estágio foram incluídos nas reflexões 

acerca da formação do professor, temática, aliás, que tomou conta dos anos de 1990, 

produziu reformas, culminando na elaboração da LDB n. 9.394/96, que, dentre outras 

medidas, incluiu a formação de professores em IES. 

Com o advento da Resolução CNE/CP n. 1/2006, o curso de Pedagogia incluiu 

entre suas diretrizes a formação do professor para a Educação Infantil e Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental, traçando os rumos do Estágio Supervisionado em curso de 

Pedagogia. Abraçando a demanda de formar o docente que atuará nos Anos Iniciais, o 

Estágio Supervisionado em curso de Pedagogia se tornou alvo de estudos, em razão da 

preocupação com a formação desse professor. A exigibilidade do Estágio 

Supervisionado no curso de Pedagogia é expressa e está contida no artigo 7º das 

Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2006), ao estabelecer que 

 

o curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 

3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, assim distribuídas: [...] 
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. 
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A Resolução n. 1 manteve o Estágio Supervisionado enquanto componente 

curricular do curso de Pedagogia, porém rompeu com o quantitativo de horas 

estabelecido pela Resolução n.2/2002, e seguiu o proposto pelo Parecer CNE/CP 

n.5/2005, a ele destinando um total de 300 horas, com a recomendação de que elas 

fossem destinadas prioritariamente à Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental. 

Quanto à prática prevista na Resolução CNE/CP n. 2 de 2002 de 400 horas 

para os cursos de Licenciatura plena, parece que no curso de Pedagogia esta recebeu 

outro tratamento e, ao que tudo indica, está inserida nas 100 horas de atividade teórica-

prática previstas no artigo 7º, inciso III, e no estágio curricular a ser realizado ao longo 

do curso, segundo o artigo 8º, inciso IV. Ambos devem assegurar aos graduandos 

experiência de exercício profissional, principalmente na Educação Infantil e nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental. 

A Lei 9.394/96, art. 61, inciso II, estabelece que a formação dos profissionais 

da educação tem como fundamento “a associação entre teoria e prática, mediante o 

estágio supervisionado”, destacando o papel do Estágio Supervisionado na formação. 

É relevante chamar a atenção para o fato de que a redação original do art. 61 não 

constava qualquer menção ao Estágio Supervisionado ao abordar a associação entre a 

teoria e a prática. Coube à Lei 12.014/09 alterar o referido artigo, conferindo ao 

Estágio Supervisionado tal incumbência de maneira explícita. 

Refletindo uma concepção que ainda traduz a racionalidade técnica, se 

caracterizando como um “espaço de observação, coparticipação e regência” (SOUZA, 

2006, p. 18), e distanciado do cotidiano escolar, o Estágio Supervisionado pouco tem 

contribuído para o futuro exercício da docência, na expressão de muitos. Na 

concepção de Pimenta (2010, p. 15) o estágio consiste em uma aproximação com a 

realidade sendo a “atividade teórica, preparadora de uma práxis” e não simplesmente a 

união da teoria e da prática e nem o “polo prático do curso”, afirma a autora (op.cit., p. 

14).  

A realização do Estágio Supervisionado não é por si só o responsável pela 

completa preparação do professor, mas através dele questões essenciais ao exercício 

do magistério são vividas e pensadas, auxiliando na construção da identidade do 

professor. Por isso, ele precisa ser compreendido como um campo de conhecimento 

necessário ao processo formativo, assim como as demais disciplinas do curso, a partir 
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do momento em que elas “tiverem como ponto de partida a realidade escolar 

brasileira” (PIMENTA; GONÇALVES, 1990 apud PIMENTA, 2010, p. 14). 

Dessa forma, a organização curricular deve constituir um projeto integrado, em 

que cada disciplina reflita o dinamismo social, a realidade escolar e possibilite pensar 

intervenções que se afinem com anseios sociais para a prática educativa. Para Piconez 

(2005), a dissociação entre ensino e realidade tem feito o Estágio Supervisionado 

inadequado no preparo dos professores da Educação Básica, sendo alvo de inúmeras 

críticas. O entendimento da autora vem sendo ratificado por inúmeras pesquisas 

realizadas e pode ser compreendido pelo fato dele ser um reflexo do projeto 

pedagógico do curso, que traz consigo a tendência pedagógica a qual a instituição 

formadora se filia, suas concepções, conceitos, valores e crenças sobre o que é a 

educação, relação ensino-aprendizagem, atores escolares e que vão construindo os 

parâmetros em que se dará a formação docente. 

Souza (2006) entende que a formação ainda está centrada em um racionalismo 

técnico, que se encontra marcado pela representação do estágio como espaço de 

aplicação descontextualizada de processos de ensino. Para ela,  

 

a superação da compreensão do estágio como um momento de 

confronto entre teoria e prática ou como um praticismo voltado para 
o treino ou experimentação de atividades de ensino revela-se numa 

outra perspectiva sobre o processo de formação, o qual assume o 

estágio como uma prática de iniciação ao trabalho pedagógico 

(SOUZA, 2006, p. 142). 

 

Ao se constituir como um lócus propiciador de debates sobre o que acontece na 

sala de aula, o Estágio Supervisionado abre caminho para que o futuro professor tenha 

“compreensão dos problemas e necessidades, dando sentido às teorias e ideias” 

(BARREIRO; GEBRAN, 2009, p. 20). Para isto, a formação não pode ter como 

consequência um profissional apto a repetir modelos, mas sim capaz de compreender o 

contexto histórico, social, cultural, organizacional que marcam as ações dos 

professores. Logo, concluem as autoras, teoria e prática são indissociáveis para que a 

realidade escolar seja pensada de maneira consciente e permita a inserção profissional. 

Nessa perspectiva, continuam, o Estágio Supervisionado é teórico-prático e não 

teórico ou prático, “devendo possibilitar, aos estagiários, melhor compreensão das 

práticas institucionais e das ações praticadas pelos profissionais, como maneira de 

preparar os futuros profissionais” (BARREIRO; GEBRAN, 2009, p. 28). 
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O Estágio Supervisionado não tem por finalidade denunciar falhas e 

insuficiências observadas no ambiente escolar, mas constituir um momento de contato 

com a sala de aula, espaço que reflete as transformações ocorridas na sociedade e 

requer do futuro professor desenvoltura para atuar em “situações pedagógicas 

inusitadas, desafiadoras, pois a realidade não é estática nem orientada por um manual. 

Ao contrário ela é bastante dinâmica e imprevisível” (BORGES, 2010, p. 36) e o 

professor precisa estar apto a lidar com elas. 

Coube à Lei 11.788/08 (Lei de Estágio) trazer novas diretrizes para disciplinar 

o estágio, revogando a Lei 6.404/77, que atribuía ao estágio curricular um caráter de 

atividade complementar à aprendizagem. A partir de 2008, o estágio é um ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho e deve ter 

acompanhamento efetivo do professor orientador da instituição de ensino e por 

supervisor da parte concedente. 

A Lei de Estágio estabelece que este seja realizado acompanhado de um 

professor orientador da instituição formadora e tem como propósito estabelecer o 

aprendizado de competências próprias da atividade profissional, desenvolvendo o 

educando para a vida cidadã e para o trabalho. Entretanto, nas Diretrizes estabelecidas 

para o curso de Pedagogia esse estágio acompanhado de um professor orientador é 

denominado de Estágio Supervisionado, sendo chamada a inserção do aluno na escola 

campo, por meio dos conteúdos trabalhados nas diversas disciplinas da matriz 

curricular ao longo do curso, de “estágio”. 

O estágio a que se refere o art. 8º, inciso IV das Diretrizes (BRASIL, 2006) é 

resultado da articulação entre as disciplinas e delas com a realidade escolar, por meio 

da inserção do aluno na escola para que observe teoria e prática em conjunto, a partir 

de um conteúdo formativo. É preciso dissociar a experiência do aluno ao longo de sua 

vida escolar, com a experiência de estar na escola na condição de professor, pois é por 

meio dessa que se fará o exercício profissional. Neste sentido, 

 

O conceito de simetria invertida ajuda a descrever um aspecto da 

profissão e da prática de professor, que se refere ao fato de que a 
experiência como aluno, não apenas nos cursos de formação 

docente, mas ao longo de toda a sua trajetória escolar, é constitutiva 

do papel que exercerá futuramente como docente. A compreensão 
desse fato evidencia a necessidade de que o futuro professor 

experiencie, como aluno, durante todo o processo de formação, as 

atitudes, modelos didáticos, capacidades e modos de organização 
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que se pretende venham a ser concretizados nas suas práticas 

pedagógicas. Nesta perspectiva, destaca-se a importância do projeto 
pedagógico do curso de formação na criação do ambiente 

indispensável para que o futuro professor aprenda as práticas de 

construção coletiva da proposta pedagógica da escola onde virá a 

atuar. (BRASIL, 2001, p. 30-31) 

 

Assim, ao chegar à segunda metade do curso, o espaço escola não é um 

elemento surpresa, embora sua dinâmica propicie situações inusitadas. Munido de um 

repertório construído no estágio, art. 82 (BRASIL, 2006), ao longo do curso, cabe ao 

aluno no Estágio Supervisionado utilizá-lo em ambiente escolar real na condição de 

professor, pois ainda que os futuros docentes tenham passado anos dentro da escola, a 

posição a ser ocupada é inversa à condição de aluno e requer uma habilidade de 

pensamento e ações neste sentido. 
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CAPÍTULO 3 

 

O CONTEXTO E OS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como abordagem metodológica optou-se pela pesquisa qualitativa, onde 

ambiente, realidade social, momento histórico são levados em consideração, quando o 

que se objetiva é compreender o comportamento, a experiência humana e entender o 

processo pelo qual as pessoas constroem significados e descrevem o que são esses 

significados (BOGDAN, BIKLEN, 1998). 

As pesquisas qualitativas, segundo Alves-Mazzotti (2001, p. 163) se 

caracterizam por “uma grande variedade de procedimentos e instrumentos de coleta de 

dados” e como a Teoria das Representações não está vinculada a uma única espécie de 

técnica de coleta de dados (SÁ, 1998), foi utilizada abordagem multimetodológica, 

que permite ao pesquisador fazer uso do método que melhor atenda ao propósito da 

pesquisa.  

Optou-se pelo paradigma construtivista social pela possibilidade de explicar os 

mecanismos utilizados pelas pessoas para descrever, explicar e dar conta do mundo em 

que vivem (GERGEN, 2009). 

A pesquisa foi realizada em duas etapas: (a) a primeira, denominada Estudo 

Exploratório, consistiu na presença da pesquisadora em dois eventos ligados à área da 

Educação, ocasião em que foram coletados dados sobre o tema Estagio 

Supervisionado entre alunos de curso de Pedagogia; (b) a segunda etapa foi realizada 

em uma IES da rede privada, localizada na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde foram 

coletados dados sobre Estágio Supervisionados entre professores e alunos de curso de 

Pedagogia. 

Para apresentar os procedimentos metodológicos, o capítulo foi organizado em 

duas seções: (1) Estudo Exploratório e (2) IES. Em cada uma destas seções serão 

apresentados: Local de pesquisa; Sujeitos; Técnicas de Coleta de Dados e Técnica de 

Análise de Dados. 

 

3.1 - Estudo Exploratório 

3.1.1 - Local de Pesquisa 
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 O Estudo Exploratório, primeira etapa da pesquisa, foi realizado no primeiro 

semestre de 2011, tendo como lócus um Centro Universitário situado na Baixada 

Fluminense (Instituição A) e uma Universidade localizada na Zona Norte do 

município do Rio de Janeiro (Instituição B), durante eventos voltados para a formação 

de professores com destaque para o Estágio Supervisionado. 

O evento realizado na Instituição A é um encontro promovido anualmente 

pelas Licenciaturas e tem por objetivo debater questões que envolvem a docência no 

século XXI. São realizados painéis, mesa redonda, minicursos a partir de trabalhos 

apresentados pelo corpo discente e docente da Instituição e professores convidados. 

Na Instituição B, a ideia de realizar um evento sobre Estágio Supervisionado 

surgiu a partir das queixas apresentadas pelos professores da disciplina nos demais 

campus sobre a não produtividade do estágio. A fim de destacar exemplos positivos, 

as dificuldades encontradas, as aprendizagens alcançadas, os alunos apresentaram 

slides mostrando suas experiências e descobertas no campo de estágio. 

 

3.1.2 - Perfil dos respondentes 

Utilizou-se como critério de seleção dos sujeitos o fato de o aluno estar 

cursando ou já ter cursado a disciplina Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais. 

Assim, constituíram sujeitos nessa primeira etapa da pesquisa um total de 41 alunos, 

distribuídos da seguinte forma: 10 alunos da Instituição A; 31 alunos da Instituição B. 

A letra “A” e a letra “B” foram utilizadas para identificar os alunos/Instituição que 

participaram dessa etapa do estudo seguida de um número, que corresponde à ordem 

de contato estabelecida. 

Optou-se por apresentar a caracterização dos sujeitos em uma mesma tabela, o 

que permitirá analisar os dados referentes à faixa etária, sexo, formação de nível 

médio, formação e atuação no magistério em separado e em conjunto (Ver Apêndice 

1). 

A Tabela 1, apresentada a seguir, mostra a distribuição dos alunos segundo a 

faixa etária, distribuídos nas Instituições A e B. 

É possível identificar que o maior quantitativo de alunos se encontra na faixa 

etária entre 20 e 25 anos, seguida pelo grupo que possui entre 26 e 35 anos. De acordo 

com o Censo 2010, realizado pelo INEP, a metade dos alunos que ingressam no ensino 

superior possuem 24 anos, sendo a média da dispersão da idade de 26 anos. 
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Tabela 1 - Distribuição dos alunos de acordo com a faixa etária. 

Faixa etária 

(anos) 

Instituição A Instituição B Quantidade 

Menos de 20 0 1 1 

20 a 25 3 16 19 

26 a 35 4 10 14 

36 a 45 3 2 5 

46 a 50 0 0 0 

Mais de 51 0 2 2 

Total 10 31 41 

 

 Levando em consideração que os alunos participantes estavam entre o quarto e 

sexto períodos do curso de Pedagogia, o que se pode perceber é que nesses cursos o 

grupo de alunos ao ingressar no Ensino Superior se encontrava na faixa etária 

apontada pelo Censo 2010. 

 A Tabela 2 ao apresentar a distribuição dos alunos por sexo ratifica a presença 

majoritária do público feminino em curso de Pedagogia. 

 

Tabela 2 - Distribuição dos alunos de acordo com o sexo. 

Faixa etária 

(anos) 

Instituição A Instituição B Quantidade 

Feminino 10 30 40 

Masculino 0 1 1 

Total  10 31 41 

 

 De um total de 41 participantes, somente um era representante do sexo 

masculino. 

A Tabela 3, abaixo, mostra a formação dos participantes em Curso Normal em 

nível médio: de um total de 41 participantes, 13 fizeram este curso. 

 

Tabela 3 - Distribuição dos alunos de acordo com a formação. 

Formação em 

Nível Médio 

Instituição A Instituição B Quantidade 

Curso Normal 6 7 13 

Outras 4 24 28 

Total  10 31 41 

 

É possível deduzir que a formação de professores para a Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental em nível superior atraiu para a sala de aula de 

curso de Pedagogia um público que não possui experiência no exercício da docência. 
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Ou seja, a formação no Ensino Médio não se efetivou por meio de um curso Normal, 

levando a crer que grande parte dos futuros professores ingressará na docência após a 

conclusão da graduação em Pedagogia. 

Verifica-se, ainda que a relação entre os que fizeram e que não fizeram curso 

Normal em nível médio é maior na Instituição B. 

A Tabela 4 tem relação com os dados da Tabela 3, indicando que aqueles que 

concluíram o curso Normal se encontram no exercício profissional do magistério. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos alunos de acordo com o tempo de atuação no magistério. 

 

Tempo de atuação Instituição A Instituição B Quantidade 

Menos de 5 anos 2 4 6 

5 a 10  2 3 5 

Total             4 7 11 

 

Dos 13 alunos que se formaram em curso Normal, conforme Tabela 3, somente 

dois não atuam na área, contando a maior parte do grupo com tempo de atuação 

inferior a cinco anos. 

 

3.1.3 - Técnica de Coleta de Dados 

a) Questionário 

O Estudo Exploratório tem por objetivo permitir que o pesquisador se 

familiarize com seu objeto de estudo. Por meio dele foi possível coletar dados que 

permitiram elaborar os instrumentos aplicados na segunda etapa da pesquisa. 

Durante dois eventos de Educação ligados a curso de Pedagogia, realizados em 

duas IES da rede privada, foi aplicado um questionário contendo duas partes: uma com 

perguntas relacionadas ao perfil dos respondentes (Ver Apêndice 1) e a outra contendo 

duas perguntas: “O que é o Estágio Supervisionado” e “O que não é o Estágio 

Supervisionado” (Ver Apêndice 2). O instrumento dirigia-se a alunos do curso de 

Pedagogia e a eles foi solicitado que escrevessem as três primeiras palavras que lhes 

viessem à cabeça ao ouvir as expressões mencionadas. Em seguida, foram orientados a 

numerar as palavras escritas por ordem de importância, sendo atribuído número um 

para a mais importante, dois para a segunda mais importante e três para a terceira mais 

importante. Pediu-se também que escrevessem uma justificava, um pequeno texto, 

para cada uma das palavras associadas.  
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A análise dos dados coletados por esse instrumento auxiliou na construção dos 

instrumentos aplicados na segunda etapa. 

 

3.1.4 - Técnica de Análise de Dados 

A análise dos dados coletados foi realizada de acordo com a Análise do 

Conteúdo proposta por Bardin (1979, p. 36) e que é definida como “uma técnica de 

investigação que através de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do 

conteúdo manifesto das comunicações, tem por finalidade a interpretação destas 

mesmas comunicações”. 

Enquanto um conjunto de técnicas, este tipo de análise tem por objetivo 

conhecer o que está por detrás das palavras, seus aspectos psicológicos, sociológicos e 

históricos, dentre outros, encontrando-se organizada em três momentos: a pré-análise, 

exploração do material e tratamento dos resultados. 

A pré-análise do material é a etapa em que o pesquisador escolhe os 

documentos que vão compor a análise, formulando hipóteses e objetivos a partir deles 

e, por fim, elaborar indicadores que fundamentam a interpretação final. 

Objetivando organizar a documentação, a leitura flutuante “consiste em 

estabelecer contato com os documentos a analisar e conhecer o texto deixando-se 

invadir por impressões e orientações” (BARDIN, 1979, p. 96). Dentro do universo de 

documentos é preciso constituir o corpus, que é o conjunto de documentos que serão 

submetidos à análise. Após a definição do corpus aplica-se a regra da exaustividade, 

onde é preciso levar em conta todos os documentos que compõem o corpus, para em 

seguida reduzir esse universo, retendo os documentos que sejam homogêneos e 

adequados à análise do objeto. 

Durante a fase de exploração do material ocorre a administração das técnicas 

sobre o corpus, de acordo com as regras estabelecidas na fase anterior. Por fim, de um 

resultado bruto inicia-se um processo de confrontação com o material e as inferências 

construídas em direção a um resultado significativo e válido. 

Segundo Bardin (1979, p. 39) a leitura feita pelo pesquisador não é ao pé da 

letra, sendo necessário em um primeiro momento descrever o que se levantou do texto 

produzido pelos emissores e em seguida efetuar as inferências, “uma operação lógica 

pela qual se admite uma proposição em virtude de sua ligação com outras proposições 

já aceitas como verdadeiras”. Tratar o texto é codificá-lo, é proceder aos recortes 
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necessários para que se possam esclarecer suas características. Em uma análise 

qualitativa e categorial, como no caso desta pesquisa, sua organização compreende três 

escolhas: da unidade de registro e de contexto; da regra de contagem e da categoria. 

A unidade de registro corresponde ao conteúdo que será utilizado como base 

para a categorização e a contagem frequencial e a unidade de contexto serve para 

compreender a unidade de registro e se refere ao contexto em que a mensagem foi 

emitida, permitindo captar melhor o seu significado. Segundo Oliveira (2008), ao 

escolher o tipo de unidade de registro que será adotada para a análise, não é possível 

usar vários tipos para uma mesma análise. Dentre as unidades possíveis, optou-se pela 

utilização da noção temática, que é uma regra de recorte que consiste em encontrar os 

sentidos que estão presentes na comunicação, permitindo “estudar motivações de 

opiniões, de atitudes, de valores, crenças, de tendências, etc” (BARDIN, 1979, p.106). 

O modo de contagem escolhido dentre as possíveis na regra de enumeração é a 

medida frequencial, que normalmente também é a mais utilizada. Por meio dela é 

possível verificar a quantidade de vezes que um elemento se encontra repetido no 

texto, o que corresponde à sua importância dentro da análise. 

Não diferente da maioria dos estudos que usam a análise de conteúdo, também 

se procedeu a um processo de categorização das mensagens analisadas, reunindo em 

grupo as unidades de registro com características comuns. O texto é desmembrado, 

seus elementos são isolados e em seguida as mensagens são organizadas procurando 

agrupá-las por semelhança, reagrupado-as em categorias. O critério de categorização 

utilizado foi o semântico, onde os elementos são agrupados em um título, em razão de 

apresentarem um significado comum. 

Para que uma categoria seja considerada boa, Bardin (1990, p. 120) considera 

que ela deve apresentar as seguintes características: a) exclusão mútua, “as categorias 

deveriam ser construídas de maneira tal que um elemento não pudesse ter dois ou 

vários aspectos” cabendo em outra categoria; b) homogeneidade, onde “um único 

princípio de classificação deve governar a sua organização”; c) pertinência, “uma 

categoria é considerada pertinente quando está adaptada ao material de análise 

escolhido”; d) objetividade e a fidelidade, “as diferentes partes de um material, ao qual 

se aplica a mesma grelha categorial, devem ser codificadas da mesma maneira, mesmo 

quando submetida a várias análises”; e) e, produtividade, “um conjunto de categorias é 

produtivo se fornece resultados férteis”. 
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Por fim, chega-se à interpretação, destacando o sentido contido nas categorias. 

A inferência funciona como procedimento de passagem da descrição à interpretação, 

permitindo responder o que gerou determinado enunciado e as possíveis 

consequências das mensagens emitidas.  

Da análise dos dados coletados foi possível construir as seguintes categorias: 

Aprendizagem e Experiência/prática. 

 

3.2 – IES 

3.2.1 – Local da Pesquisa 

Na segunda etapa, como a proposta deste estudo exige olhar o Estágio 

Supervisionado a partir das variáveis que o compõem, o campo de pesquisa não 

poderia ser um espaço que restringisse o acesso a informações documentais, o contato 

com os sujeitos, a proximidade com o objeto. Assim, para a escolha do campo o 

critério adotado foi a maior acessibilidade aos dados, que pode ser traduzido pela 

excelente acolhida que o projeto de pesquisa teve em evento realizado na IES situada 

na Zona Norte do Rio de Janeiro. 

Em ocasião do contato com a coordenação do curso Pedagogia, prontamente 

fui encaminhada à coordenadora de Estágio Supervisionado, recebendo de ambas livre 

acesso aos alunos e aos professores do curso, bem como à documentação necessária. 

Durante toda a coleta de dados, tomou-se o cuidado de não provocar interferências que 

atrapalhassem a rotina de trabalho dos participantes. 

De acordo com o material disponibilizado pela IES, esta integra um grupo 

educacional que tem hoje Universidades, Centros Universitários e Faculdades, 

distribuídos em 76 unidades, em 16 estados do país e América Latina, com uma 

história que teve início em 1970. 

Tendo como missão contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico, 

cultural e social do país, comprometida com a ética e a responsabilidade social, a IES 

se conduz a proporcionar o acesso ao ensino de qualidade, articulado à pesquisa, à 

extensão e à formação continuada e buscando a construção de uma sociedade mais 

justa, mais humana e mais igual. 

Motivados pelas novas demandas sociais ligadas a atuação do Pedagogo, de 

como enfrentar os desafios educacionais em uma sociedade plural, contraditória, 

desigual e em constante transformação, foi elaborado o Projeto Pedagógico do Curso 
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de Pedagogia desta IES, cuja formação oferecida engloba a docência, a participação na 

gestão e avaliação de sistemas e instituições de ensino em geral, a elaboração, a 

execução, o acompanhamento de programas e as atividades educativas. 

Neste sentido, o Curso de Pedagogia visa contribuir para a construção de uma 

sociedade mais justa, includente, sem discriminações, na qual sejam garantidos os 

direitos dos diferentes e onde prevalece a tolerância, a ética, a pluralidade de 

pensamento, os valores democráticos e da cidadania. 

No campus onde se deu a pesquisa, o curso de Pedagogia foi implantado em 

2001 e já incluía nesta formação a habilitação para o magistério na Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, tanto no turno da manhã, quanto no turno da 

noite. Atualmente é permitido ao aluno cursar disciplinas em turno diferente daquele 

em que está matriculado, bem como nos demais campos, de acordo com a 

conveniência e oportunidade. 

De acordo com a estrutura curricular do Curso de Pedagogia, a disciplina 

Estágio Supervisionado é oferecida no 4º e 5º períodos, dedicados à Docência na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais, respectivamente, conforme consta em três 

edições diferentes de currículos
8
. O cumprimento do Estágio Supervisionado na 

Educação Infantil constitui pré-requisito para realizar o Estágio Supervisionado nos 

Anos Iniciais. 

Ao oferecer o Estágio Supervisionado ao futuro Pedagogo, a IES objetiva 

possibilitar a integração de conhecimentos teóricos e práticos, a partir da atuação em 

espaços educacionais escolares e não escolares, o conhecimento do real em situação de 

trabalho, promover a verificação e a prova da realização das competências exigidas na 

prática profissional do pedagogo em espaços educativos, escolares e não escolares. 

 

3.2.2 - Perfil dos Respondentes 

 Respeitados o interesse e a disponibilidade para participar no presente estudo, 

constituíram-se sujeitos desta pesquisa professores e alunos do curso de Pedagogia da 

IES campo de pesquisa.  

Foi possível contar com um total de 10 professores de disciplinas da grade 

curricular do curso e 52 alunos, sendo 41 que responderam ao questionário ou foram 

                                                   
8 Após as Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia, foram elaboradas três estruturas 

curriculares, cujas vigências iniciaram respectivamente em dezembro de 2007, janeiro de 2008 e janeiro 

de 2011. 
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entrevistados e 11 que disponibilizaram seus relatórios de estágio para análise. 

Todos os participantes assinaram o termo de consentimento e foram 

identificados com as letras NF, não fizeram o Estágio Supervisionado, EF, para os 

alunos que o estavam fazendo, JF, para os alunos que já o fizeram, todas seguidas de 

um número. 

 

a) Professores 

A seleção do grupo de professores seguiu o critério de atuação em curso de 

Pedagogia, independente de sua formação. 

O primeiro contato foi efetuado por meio da coordenação do curso, que 

encaminhou e-mail apresentando a pesquisadora, a pesquisa e fazendo convite para 

que participassem como sujeitos, em setembro de 2011. Em um segundo momento, a 

comunicação passou a ser direta entre a pesquisadora e o professor, quer através de e-

mail, quer através de contato pessoal. Em seguida foram agendados horários, 

respeitando a disponibilidade oferecida, uma vez que são professores horistas, estando 

no campus em dia e hora fixos. 

Foi possível contar com a participação efetiva de 10 professores, dentre os 20 

que compõem o curso. Sete outros professores responderam ao e-mail e informaram 

que não seria possível participar da pesquisa, pois não possuíam disponibilidade de 

horário para serem entrevistados. Os demais não retornaram os inúmeros contatos, 

inviabilizando sua participação na pesquisa. 

 Os dados abaixo são decorrentes da primeira parte do roteiro de entrevista (Ver 

Apêndice 3) e serão apresentados por meio de tabelas. 

 A Tabela 5 mostra a faixa etária dos professores. 

 

Tabela 5 - Distribuição dos professores de acordo com a faixa etária. 

 

Faixa etária 

(anos) 

Quantidade 

36 a 45 1 

46 a 50 6 

Mais de 51 3 

Total 10 

 

Mais da metade do grupo possui entre 46 e 50 anos de idade, três estão na faixa 

etária acima dos 50 anos e um se encontra com menos de 46 anos. 
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Na Tabela 6 pode-se verificar que dentre os participantes o sexo feminino é 

predominante. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos professores de acordo com o sexo. 

 

Sexo Quantitativo 

Feminino 8 

Masculino 2 

Total 10 

 

 A distribuição dos professores pelo sexo foi utilizada como referencial para 

organizar as tabelas indicativas da formação, atuação e tempo de exercício na 

docência, conforme as Tabelas 7, 8 e 9, respectivamente. 

 Na Tabela 7 os professores foram distribuídos segundo a formação, utilizando-

se como referência a formação em curso Normal em nível médio, formação em 

Pedagogia em nível superior e pós-graduação lato sensu e stricto sensu (Mestrado e 

Doutorado). 

 

Tabela 7 - Distribuição dos professores de acordo com a formação. 

 

Sexo 

 

Quantitativo 

 

Formação 

Normal Médio 

Formação 

Pedagogia 

Lato 

Sensu Mestrado Doutorado 

Feminino 8 4 4 1 6 1 

Masculino 2 0 0 0 0 2 

Total 10 4 4 0 6 3 

 

Quatro professoras ingressaram no magistério anterior aos demais professores 

devido a formação em nível médio, que as habilitou para a docência. Dentre estas 

professoras duas fizeram graduação em Pedagogia, optando pela habilitação em 

Supervisão Escolar e Orientação Educacional. Atualmente, nenhuma das duas exerce a 

docência na Educação Infantil ou Ensino Fundamental 1º segmento, atuando somente 

no Ensino Superior. Duas outras optaram por cursar Licenciatura em Matemática e 

pelo Bacharelado em Psicologia. Somente a que fez Licenciatura acumulou o 

magistério no 1º segmento e no 2º segmento do Ensino Fundamental, se aposentando 

como professora na rede municipal de ensino. 

Das quatro professoras formadas em Pedagogia, duas são as professoras 

mencionadas acima. As outras duas podem ser caracterizados da seguinte forma: para 
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uma foi a primeira e única formação em nível superior. Fez Mestrado em Educação e 

em seguida ingressou na docência em curso de Pedagogia, onde atua até hoje. Para a 

outra, a primeira formação foi em curso de Licenciatura em Matemática, tendo 

ingressado em curso de Pedagogia após 2006, constituindo esta sua segunda 

graduação, concluída há menos de dois anos. Não atuou nem na Educação Infantil, 

nem nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. Portanto, ao ingressar no magistério 

superior, somente uma professora continuou atuando nos Anos Iniciais. 

Os outros seis professores, dois do sexo masculino e quatro do sexo feminino, 

ingressaram no magistério após a conclusão da graduação que os habilitou para o 

magistério, iniciando sua atuação no 2º segmento do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio. Somente mais tarde passaram a exercer a docência no Ensino Superior, 

dedicando-se a este segmento de ensino. Atualmente, somente três professores, dois 

professores e uma professora, lecionam concomitantemente no 2º segmento do Ensino 

Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. 

A titulação do grupo está assim distribuída: três professores são doutores (dois 

homens e uma mulher), dois na área de educação e um em outra área; seis são mestres, 

todas as mulheres, sendo quatro com mestrado em educação e duas na respectiva área 

da formação superior. Apenas uma professora no grupo entrevistado não possui pós-

graduação stricto senso, sendo especialista na área de Educação. 

 A queda do percentual de professores especialista nas IES foi mostrada pelo 

Censo do Ensino Superior 2010, revelando um movimento crescente em direção ao 

aumento da titulação docente. Embora possa ser percebido um aumento gradativo do 

número de doutores nas instituições privadas, a predominância é de docentes com 

mestrado, o que também se verificou entre os participantes desta pesquisa. 

 A Tabela 7 mostra que a IES está em conformidade com a LDB (BRASIL, 

1996), que estabelece em ser artigo 52, inciso II, que as universidades se caracterizam 

por apresentar um corpo docente composto por no mínimo 1/3 de mestres ou doutores, 

bem como com o art. 1º da Resolução CNE/CP n. 1 (BRASIL, 1999), que registra que 

os Institutos Superiores
9
 contarão com 10% de seu corpo docente com titulação de 

                                                   
9 Art. 1º Os institutos superiores de educação, de caráter profissional, visam à formação inicial, 

continuada e complementar para o magistério da educação básica, podendo incluir os seguintes cursos e 

programas:  

I  - curso normal superior, para licenciatura de profissionais em educação infantil e de professores para 

os anos iniciais do ensino fundamental;  



62 

 

mestre ou doutor. 

 Por outro lado, ao se analisar a Tabela 8, apresentada a seguir, à luz do artigo 

4º, §1º, inciso III, da Resolução de 1999, é possível concluir que metade do corpo 

docente parece não corresponder à exigência de que os professores tenham 

comprovada experiência na Educação Básica, o que para a atuação no Normal 

Superior e Pedagogia deve ser entendido como experiência na Educação Infantil e 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

 

Tabela 8 - Distribuição dos professores de acordo com a atuação profissional. 

 

Sexo 

 

Quantitativo 

 

Já atuou na EI e/ou 

Anos Iniciais 

Atua atualmente na EI 

e/ou Anos Iniciais 

Feminino 8 4 0 

Masculino 2 1 0 

Total 10 5 0 

 

  

É preciso levar em consideração os dados da Tabela 7 ao examinar a Tabela 8. 

O representante do sexo masculino que informou já ter atuado na Educação Infantil 

e/ou Anos Iniciais, o fez decorrente de sua formação em curso superior em Educação 

Física. 

 Esta tabela remete às Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia 

(BRASIL, 2006). Embora não tenham feito qualquer menção à atuação profissional 

nos termos do artigo 4º, §1º, inciso III da Resolução CP n. 1 (BRASIL, 1999), é 

possível inferir pela razoabilidade da intenção contida na Resolução, uma vez que 

também consta nas diretrizes do curso de Pedagogia (BRASIL, 2006), a determinação 

para que a realidade escolar seja abordada, articulando teoria e prática. Neste sentido 

Gatti e Barreiro (2011, p. 122) alertam para o fato de que os professores que 

respondem pela formação, em sua maioria não possuem experiência e desconhecem a 

realidade escolar e, “às vezes, têm dificuldade para perceber a diferença entre ensinar 

para adolescentes e ensinar para professores já experientes”. 

 Levando em consideração que dos professores participantes nove lecionam 

disciplinas que compõem a primeira metade do curso de Pedagogia, ou seja, estão 

                                                                                                                                                   
II  - cursos de licenciatura destinados à formação de docentes  dos anos finais do ensino fundamental e 

do ensino médio;  

III - programas de formação continuada, destinados à atualização de profissionais da educação básica 

nos diversos níveis. (BRASIL, 1999) 
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ligados diretamente à formação para o magistério, chamando a atenção o pouco 

contato com a escola atual para qual estão formando profissionais. Esta falta de 

experiência ligada ao cotidiano da sala de aula é sentida pelos graduandos, como se 

infere da fala de uma das alunas que está fazendo o Estágio Supervisionado (EF), 

durante a entrevista em grupo: 

 

Eu acho que tem muitos professores no curso de Pedagogia que 
nunca entraram numa sala de aula, pra dar aula pra EI ou EF. Eu 

acredito muito nisso, muitos professores, eu acredito que não tem a 

menor noção do que está lá na frente falando. Então, como é que 
você vai falar de uma coisa que você não sabe? Eu acho que todos os 

professores que escolhem ser professores do curso de Pedagogia, 

deveriam ter começado lá no Normal, entendeu, feito estágio, 
entrado em sala de aula mesmo, porque você pode fazer mestrado e 

dar aula em disciplinas pedagógicas. Então, o professor que faz o 

mestrado em educação e é psicólogo, nunca entrou numa sala de 

aula e entra lá para falar o que acha. Então eu acho muito 
complicado (EF18). 

 

 Também é possível sentir os reflexos do distanciamento da realidade escolar, 

quando a maior parte do corpo discente revelou, por meio do questionário e das 

entrevistas, que os professores não abordam as situações do dia a dia da escola nos 

conteúdos ministrados: 

 

Não [abordam situações cotidianas da escola] muito, só quando 

algum aluno que já dá aula ou faz estágio comenta algo é que os 

professores fazem comentários. (NF6) 

 
Alguns falam uma coisa, e na hora da prática é outra. Acontece isso 

muito...Por exemplo, tem professores que, ah, não, que o sistema de 

avaliação tem que ser assim, tem que ser assado, e o nosso mesmo 
aqui na prática é totalmente diferente... sabe, ele diz, é, como é que 

diz, zelam ... eles lutam por uma coisa, mas agem... Eu acho, assim, 

que tinham que rever mesmo o curso. (EF17) 
 

Uma vez ou outra que alguém comentava muito. [situações 

cotidianas da escola]. Parece que eles não trabalham na educação 

infantil e anos iniciais (JF27) 

 

Dentre os professores entrevistados, somente um possui menos de seis anos de 

atuação no magistério em curso de Pedagogia, conforme mostrado na Tabela 9, ou 

seja, a maioria já estava atuando antes da Resolução CNE/CP n. 1 (BRASIL, 2006). 

Cabe lembrar que na IES o curso de Pedagogia formava para o magistério desde 2001. 
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Tabela 9 - Distribuição dos professores por tempo de atuação profissional. 

 

Tempo 

(em anos) 

Atuação em curso 

de Pedagogia 

(em anos) 

Atuação Profissional 

no Magistério 

(em anos) 

Menos de 5 1 0 

6 a 10 6 1 

11 a 15 3 1 

16 a 20 0 2 

21 a 30 0 4 

31 a 40 0 1 

41 a 45 0 1 

Total 10 10 

 

O magistério em curso de Pedagogia constitui atividade profissional principal, 

quando não a única atividade para a maioria deste grupo de professores. Somente uma 

professora informou exercer atividade fora da área de educação, concomitante à 

docência. 

Quanto ao tempo de atuação no magistério, a maior concentração se encontra 

na faixa etária de 21 a 30 anos: dois professores do 2º segmento do EF e/ou EM e dois 

professor com experiência no 1º segmento do EF, na Educação Especial e em turma 

regular. Na faixa entre 6 e 10 anos, um professor cujo ingresso no magistério foi por 

meio da atuação em curso de Pedagogia; a faixa entre 11 e 15 anos é representado por 

um professor com experiência no 2º segmento do EF e/ou EM; entre 16 e 20 anos 

estão dois representantes com experiência no 2º segmento do EF e/ou EM; na faixa 

entre 31 e 40 anos, um professor com experiência no 2º segmento do EF e/ou EM; e 

entre 41 a 45 anos um professor que atuou nos anos iniciais e manteve-se ligado ao 

magistério em razão das funções de supervisão e administração escolar. 

 

b) Aluno 

A proposta inicial era a de trabalhar com os alunos de 1º, 5º e 8º períodos, pelo 

fato de no início do curso eles não terem feito o Estágio Supervisionado, na metade 

estarem fazendo e no final os alunos concluintes já o fizeram. Entretanto, verificou-se 

que em virtude de adequação de horário e oferta de disciplina as turmas acabavam por 

receber um público bastante variado, integrando alunos de períodos posteriores ou 

anteriores, mas que por alguma razão não cursaram a disciplina no período 

correspondente à grade curricular. Assim, o critério de seleção dos sujeitos não levou 

mais em conta o período cursado, somente a disciplina, dando origem a três subgrupos 
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de alunos: não fez o Estágio Supervisionado (NF); está fazendo o Estágio 

Supervisionado (EF); já fez o Estágio Supervisionado (JF). 

A fim de promover uma aproximação entre os alunos e a pesquisadora, 

recorreu-se, inicialmente, a aplicação do questionário utilizado na fase exploratória 

(Ver Apêndice 2), contribuindo para quebrar a estranheza provocada pela sua presença 

e inseri-los no debate sobre o tema de estudo. 

Aplicados durante uma aula, além de contribuir para aprimorar os instrumentos 

a serem utilizados, permitiu tornar familiar a presença da pesquisadora na Instituição, 

colaborando para a receptividade e participação de outros alunos, na medida em que 

ao chegar a uma turma, antes ou após a aula de algum professor, sempre encontrava 

alguém que havia participado da aplicação daquele questionário e que rapidamente se 

prontificava a auxiliar no contato, apresentar o grupo, o que foi importante para a 

coleta de dados com os alunos. 

Por uma questão de adequação de horário, os contatos com os alunos 

ocorreram, em sua maioria, em aulas cedidas por professores do curso, com 

autorização da respectiva coordenação, pois muitos discentes trabalham e não 

conseguem chegar mais cedo na Instituição ou não podem ficar após o término das 

aulas. 

Quanto à faixa etária (Ver apêndice 4), a Tabela 10, apresentada a seguir 

mostra a distribuição dos discentes de acordo com os três subgrupos de pertença. 

 

Tabela 10 - Distribuição dos alunos de acordo com a faixa etária e subgrupo de pertença. 

 

Faixa etária 

(em anos) 

Não fez o ES Está fazendo o 

ES 

Já fez o ES Quantidade 

Menos de 20 1 0  0 1 

20 a 25 9 10 6 25 

26 a 35 3 4 10 17 

36 a 45 2 1 4 7 

46 a 50 0 0 1 1 

Mais de 51 0 1 0 1 

Total 15 16 21 52 

 

Verifica-se que a maior concentração se encontra na faixa dos 20 aos 25 anos, 

sendo seguido pelos que possuem entre 26 e 35 anos. Sendo a idade de 26 anos a 

média encontrada para ingresso em cursos presenciais de graduação, os participantes 
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se encontram dentro dos padrões nacionais, conforme dados do Censo da Educação 

Superior (PORTAL DO MEC, 2010). 

Outra inferência que pode ser feita, também com base no Censo 2010, é a de 

que a proporção de docentes que ingressará no magistério ainda jovem será pequena, 

se tivermos como base a média de idade para a conclusão do ensino médio aos 17 

anos. Sarti (2011) pondera que a elevação da faixa etária para ingresso na docência 

pode estar relacionada à oferta da formação inicial, que antes era somente no nível 

médio e agora está presente também no nível superior, onde já é sentido este reflexo 

com o aumento do número de professores formados em curso de Pedagogia. 

Os dados coletados mostram a predominância feminina nesses grupos de 

alunos, o que se encontra em consonância com o predomínio das mulheres no 

magistério dos Anos Iniciais. 

 

Tabela 11 - Distribuição dos alunos de acordo com o sexo. 

 

Subgrupo  Feminino Masculino 

Não fez o ES 15 0 

Está fazendo o ES 16 0 

Já fez o ES 21 0 

Total 52 0 

 

 A presença do sexo feminino em curso de formação de professores para os 

anos iniciais não é uma característica particular ao Brasil, podendo este quadro 

também ser encontrado em outros países (cf. APPLE, 1988; CHAMON, 2006). Não se 

pode perder de vista que esta feminização é resultado de uma construção histórica 

sobre o papel que homens e mulheres devem desempenhar na sociedade e na cultura e 

que, no Brasil tem seus primórdios no Período Colonial. O magistério no século XX se 

mostrou como uma alternativa às mulheres que necessitavam trabalhar, já que o 

trabalho ocorria em um turno, restando tempo para cuidar da vida pessoal (VEIGA, 

2007), sendo possível encontrar igual panorama ainda no século XXI. 

A organização da Tabela 12, apresentada em seguida, teve por objetivo tanto 

identificar quem já exerce a docência, em razão de formação em curso Normal, quanto 

apurar a diretriz profissional a ser tomada ao final do curso de Pedagogia, a partir do 

critério exercício no magistério. 

Dos 52 alunos participantes, 30 exercem atividade profissional atual fora do 

magistério, 10 exercem a docência e 12 são estudantes, como se vê a seguir. 
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Tabela 12 - Distribuição dos alunos por formação e atuação no magistério. 

 

Subgrupo Quantidade 
Formação em 

curso Normal 

Atuação 

profissional 

atual na 

docência 

Atuação no 

magistério após a 

conclusão do 

curso de 

Pedagogia 

Não fez o ES 15 3 2 13 

Está fazendo 

o ES 

16 6 4 15 

Já fez o ES 21 6 4 8 

Total 52 15 10 36 

 

Por mais que não seja possível afirmar o porquê de terem efetivado matrícula 

em curso de Pedagogia, a escolha de um curso segue um conjunto de atributos 

pertinentes ao sujeito, ainda que esta não corresponda à opção profissional principal. 

Analisando os dados da Tabela 12 é possível encontrar indícios de que o ingresso em 

curso de Pedagogia se fez pela possibilidade da habilitação para a atuação no 

magistério da Educação Infantil e/ou Anos Iniciais, em razão do quantitativo que 

manifestou a intenção de atuar no magistério após a conclusão do curso. 

Outro panorama pode ser desenhado a partir dos dados da mesma tabela, 

quando verificamos que dos 52 participantes, 36 manifestam a intenção de atuar no 

magistério após a conclusão do curso e que dentre eles um pequeno número de alunos 

é oriundo de curso Normal. Neste sentido, o curso de Pedagogia vem ganhando espaço 

ao fornecer professores para a docência na Educação Infantil e do 1º ao 5º ano do 

Ensino Fundamental. 

 Ainda tomando como referência o quantitativo de alunos que desejam atuar na 

docência, a maior concentração está entre aqueles que não fizeram (NF) e os que estão 

fazendo o Estágio Supervisionado (EF), isto é, 28 discentes num total de 31, revelando 

que a busca pelo curso se direciona para a atuação no magistério. Este número se torna 

mais expressivo quando comparado ao pequeno número de manifestações para o 

exercício da docência entre aqueles que já fizeram o ES (JF). Neste subgrupo, nove 

alunos manifestaram interesse em atuar na área empresarial e quatro em cargos de 

gestão. Assim, dos 21 participantes neste subgrupo, 13 não pretendem atuar na 

docência, representando a maioria. 

 Embora não seja possível afirmar que os alunos que já fizeram o Estágio 

Supervisionado já possuíssem a opção majoritária de atuar fora do magistério desde o 

início do curso de Pedagogia, o desequilíbrio entre os que desejam o magistério e os 
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que atuarão fora dele chama a atenção e pode sinalizar eventuais problemas na 

formação de professores.  

Em levantamento realizado pelo Censo 2010, o curso de Pedagogia, 

Licenciatura, está em terceiro lugar em número de matrículas, correspondente a 9,6% 

das matrículas efetivadas em curso de graduação. Entretanto, a evasão nesses cursos é 

grande, cerca de 30% em relação aos ingressantes, o que suscita, de acordo com Gatti, 

Barreto e André (2011), a necessidade de um melhor acompanhamento pelos órgãos 

competentes, mas também uma análise sobre a atratividade da profissão. 

Embora estas autoras se refiram à evasão enquanto abandono, saída do curso, é 

possível usar o termo por analogia e aplicá-lo ao baixo número de alunos que 

concluem o curso e vão atuar no magistério. Sarti (2011), em entrevista concedida ao 

“Todos pela Educação”, revela que muitos alunos que ingressam na Licenciatura não 

têm a intenção de se tornar professor, razão pela qual se posiciona pela necessidade de 

tornar o magistério atraente, não somente em termos financeiros, mas também a partir 

das condições de trabalho na escola, que, segundo ela, é um lócus com uma dimensão 

fascinante representada pelo contato com os alunos e as situações de ensino. 

Neste sentido, Gatti, Barreiro e André (2011, p. 138) ressaltam a necessidade 

do reconhecimento desses profissionais na essencialidade que é a educação, que pode 

ser traduzido “pela oferta de carreira digna e remuneração condizente com a formação 

deles exigida e ao trabalho deles esperado”. 

 Quanto aos dados relativos aos pais dos alunos participantes, optou-se por 

apresentar na Tabela 13, a formação em separado, havendo uma coluna indicativa para 

formação do pai e outra para a mãe, o que permitirá empreender uma comparação ente 

eles, além de observá-los de maneira geral. 

 

Tabela 13 - Distribuição dos pais quanto à formação. 

 

Formação Pai Mãe Quantitativo 

EF incompleto 15 16 31 

EF completo 9 11 20 

EM incompleto 6 3 9 

EM completo 19 21 40 

ES incompleto 3 1 4 

ES completo 0 0 0 

Total 52 52 104 
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A maioria das mães concluiu tanto o Ensino Fundamental, quanto o Ensino 

Médio, o que não ocorre com os pais. Três pais ingressaram, mas não concluíram 

curso no Ensino Superior. 

Em outra variável, considerando a formação do pai e da mãe em conjunto, a 

maior parte concluiu o Ensino Médio, representando o dobro dos que concluíram o 

Ensino Fundamental. Entretanto, se o critério for o acesso, o ingresso ao Ensino Médio 

foi menor, 49 sujeitos, em comparação ao Ensino Fundamental, 51, revelando uma 

precariedade na formação. 

Assim, quer sob uma análise individual, quer em conjunto, é possível concluir 

que dentre os alunos participantes, a formação em curso superior não deriva de 

herança da formação familiar, podendo o aluno representar o primeiro da família a 

possuir um diploma em curso superior. 

 Em relação à renda familiar, a Tabela 14, mostra o levantamento realizado, 

tendo como ponto de partida o salário mínimo vigente em 2012: 622 reais. 

 

Tabela 14 Distribuição dos alunos quanto à renda familiar. 

 

Renda familiar 

(em reais) 

Não fez ES Está fazendo ES Já fez ES Quantidade 

622,00 a 1.000,00 0 1 4 5 

1.001,00 a 2.000,00 4 3 4 11 

2.001,00 a 3.000,00 5 9 7 21 

3.001,00 a 4.000,00 4 3 1 8 

4.001,00 a 5.000,00 0 0 0 0 

Acima de 5.000,00 0 0 2 2 

Não indicou 2 0 3 5 

 

 Quanto à renda familiar, o panorama econômico se coaduna com os dados 

encontrados por Gatti e Barreto (2009) em análise aos dados do Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) em 2005. Segundo as pesquisadoras, os alunos 

de cursos de formação de professores possuem renda familiar média de três a dez 

salários mínimos, sendo uma variável que pode vir a comprometer a aquisição de 

capital cultural necessário ao exercício profissional, que também não é oferecido pelos 

cursos de formação, conforme Parecer CNE/CP n. 9 de 2001. 

 

3.2.3 - Técnica de Coleta de Dados 

a) Análise Documental 
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 Segundo Alves-Mazzotti (2003, p. 169), “documento é qualquer registro 

escrito que possa ser usado como fonte de informação”. Sua utilização requer o 

conhecimento sobre quem o criou, a qual instituição está vinculada, como foi 

elaborado, qual o seu objetivo, por exemplo. 

Tendo o presente estudo sido realizado no campo da educação, foram 

analisados documentos pertinentes ao curso de Pedagogia e à disciplina Estágio 

Supervisionado: (a) projeto pedagógico do curso; (b) regulamento do estágio; (c) 

organização curricular pós 2006 e disciplina Estágio Supervisionado anos iniciais (d) 

plano de ensino da disciplina Estágio Supervisionado; e (e) relatórios do estágio. 

 

b) Observação 

A observação é uma técnica muito utilizada na pesquisa qualitativa e foi 

empregada junto aos alunos que estavam cursando a disciplina no segundo semestre de 

2011 e primeiro semestre de 2012, no turno da noite. Segundo Rizzini, Castro e Sartor 

(1999, p. 70), “uma observação cuidadosa de fatos e comportamentos proporciona 

dados não verbais relacionados com o tema de estudo”, permitindo, como 

complementa Alves-Mazzotti (2003, p. 164), “checar, na prática, a sinceridade de 

certas respostas que, às vezes, são dadas só para causar boa impressão”. 

Optou-se pela observação não estruturada (RIZZINI, CASTRO, SARTOR, 

1999) registrando-se as ocorrências, os relatos na forma como eles ocorriam, pois os 

encontros eram distribuídos entre as aulas propriamente ditas, havendo a presença de 

todos os alunos e atendimento individual. 

A observação ocorreu durante a aula da disciplina Estágio Supervisionado, 

ministrada uma vez por semana no período de setembro a dezembro de 2011 e de 

março a abril de 2012. Nos dois momentos a observação ocorreu no turno da noite, 

pois na IES não houve a formação de turma no período da manhã. Este fato impediu 

que todas as aulas fossem observadas, optando-se por estar presente aos encontros que 

se destinassem ao atendimento coletivo em 2011. 

No primeiro semestre de 2012 as aulas começaram tardiamente, no final de 

março, e nas datas em que foi possível estar presente, estas foram reservadas para 

atendimento individual e entrega da primeira etapa do relatório. 

Como no segundo semestre de 2011 foram observados encontros em grupo e 

no primeiro semestre de 2012 encontros para atendimento individual, os resultados 
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serão apresentado separadamente. 

As observações foram precedidas de contatos com a professora de Estágio 

Supervisionado, que orientou quanto à disposição das aulas, encontros em grupos e 

atendimentos individuais, permitindo a presença da pesquisadora em todas as aulas. 

Apesar da dificuldade provocada pela não abertura de turma no turno da 

manhã, foi possível estar presente a oito dias de aula no segundo semestre de 2011, 

dispostos da seguinte forma: (1) quatro encontros em grupo; (2) entrega da primeira 

etapa do relatório e entrega do relatório final; e (3) arrumação da brinquedoteca. 

 

c) Questionário 

 Este instrumento consiste em um conjunto de perguntas dirigidas ao 

entrevistado, podendo ser preenchida pelo entrevistador ou diretamente pelo 

entrevistado (RIZZINI, CASTRO, SARTOR, 1999). Sua estruturação admite 

perguntas fechadas, cujas respostas serão sim ou não; de múltipla escolha, cabendo ao 

entrevistado dar a sua resposta dentre as opções oferecidas; e perguntas abertas, onde 

as respostas são construídas pelo entrevistado, porém direcionadas pelo entrevistador a 

partir de determinado tema. 

 Composto de duas etapas, a primeira a respeito do perfil dos alunos (Ver 

Apêndice 4) e a segunda, contendo onze perguntas sobre o Estágio Supervisionado 

(Ver Apêndice 5), foi aplicado a  oito alunos que não o fizeram e a 21 alunos que já o 

tinham feito. 

 

d) Entrevista 

A entrevista é uma técnica “utilizada quando existem poucas situações a serem 

observadas ou quantificadas, e ainda quando se deseja aprofundar uma questão” 

(RIZZINI, CASTRO, SARTOR, 1999, p. 62) e consiste em uma conversa intencional, 

aplicada a partir de um pequeno número de perguntas onde algumas questões são 

determinadas previamente. 

Esta pesquisa fez a opção pela entrevista do tipo semiestruturada, contendo 

tópicos pré-determinados e precedida pelo preenchimento de questões pertinentes ao 

perfil do entrevistado (Ver Apêndices 4). Foi realizada com professores (Ver Apêndice 

3) e  alunos do curso de Pedagogia da IES (Ver Apêndice 6).  
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Com professores a entrevista foi realizada individualmente com 10 docentes, 

pois além de serem horistas e terem disponibilizado um tempo antes ou após o início 

das aulas, era preciso observar as peculiaridades de cada disciplina e sua relação como 

ES. 

Entre os alunos a realização da entrevista foi em grupo, uma vez que esta 

técnica se mostrou a mais adequada para atender a indisponibilidade de tempo do 

aluno para agendar horário antes ou após o término da aula. Foi possível contar com a 

participação de doze alunos: sete que não fizeram o ES (NF); cinco que estavam 

fazendo o Estágio Supervisionado (EF). 

 

3.2.4- Análise dos Dados 

 Assim como na primeira etapa, foi realizada análise de conteúdo conforme 

proposto por Bardin (1979). Desta análise coletados foi possível construir as seguintes 

categorias: 

Para professores: Currículo e Prática; 

Para alunos respondentes ao instrumento questionário: Aprendizagem, 

Experiência-prática e Orientação;  

Para os alunos entrevistados: Aprendizagem e Orientação. 

As categorias encontradas sintetizam o conteúdo explícito e implícito nas falas 

dos sujeitos participantes e permitem compreender e interpretar o conteúdo contido 

nas mensagens. 
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CAPÍTULO 4 

 

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 Os resultados alcançados em cada etapa da pesquisa serão apresentados 

separadamente, organizados em duas seções: Estudo Exploratório e IES. 

 

4.1. – Estudo Exploratório 

a) Questionários 

O estudo exploratório foi realizado no primeiro semestre de 2011 a alunos de 

curso de Pedagogia da Instituição A e da Instituição B, durante evento voltado para a 

formação de professores, com destaque para o estágio, conforme já dito anteriormente. 

Da análise de conteúdo (BARDIN, 1979) das respostas às indagações “o que é 

o Estágio Supervisionado” e “o que não é o Estágio Supervisionado”, emergiram duas 

categorias que correspondem a dois temas pregnantes (1) Aprendizagem; (2) 

Experiência-prática;  

 

I- Categoria Aprendizagem 

 A visão predominante de que o Estágio Supervisionado é, enquanto 

aprendizado, a possibilidade de conhecer a dinâmica da escola, momento em que a 

supervisão teria o condão de estabelecer toda a relação que entre teoria e prática. Este 

significado encontra correspondência quando se verifica que ele não é teoria, mas a 

oportunidade de o aluno identificar, na teoria estudada, os fenômenos que constituem 

o cotidiano escolar a partir da intervenção do professor supervisor de estágio, como se 

observa em: 

O estágio promove grande aprendizagem. Através do estágio 

supervisionado se aprende a articular a teoria com a prática. (B1) 

 

O estágio é meio de aprendizagem, onde podemos aprender 
vivenciar tudo aquilo que aprendemos na teoria. (A1) 

 

É um aprendizado, de maneira que se vincula a teoria e a prática. 
(A2) 
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Através do estágio supervisionado se aprende a articular a teoria 

com a prática. (A3) 

 

 Ainda que o Estágio Supervisionado se apresente como o momento em que o 

aluno está na escola vivenciando e experimentando a realidade que cerca o ambiente 

educacional(Parecer CNE/CP n. 28/2001), aprender a ser professor deve ocorrer ao 

longo da formação, conforme defende Souza (2006). A teoria ensinada no início do 

curso e a prática ao seu final, como alertam Fazenda e Piconez (2008), confere ao 

Estágio supervisionado certo “ar” complementar à formação, quando na realidade ele é 

parte integrante da formação. 

 Entretanto, para que ele possa materializar o objetivo traçado para a disciplina, 

é necessária a aquisição de determinados repertórios que devem ser proporcionados ao 

longo do curso, como, por exemplo, a relação entre a teoria estudada na sala de aula da 

graduação e o cotidiano escolar. Ao fazer esta relação, é possível proporcionar ao 

aluno a reflexão a partir de situações reais e que integram o cenário educacional 

brasileira, lócus de sua futura atuação profissional. 

 

II- Categoria Experiência-prática 

Os discentes responsabilizam o Estágio Supervisionado pelo “tornar-se 

professor”, momento em que a supervisão teria o condão de ensinar o aluno a ser 

professor, conforme ilustram as seguintes falas: 

 
Acredito que no estágio você coloca em prática certas teorias 
aprendidas em sala de aula, para que a partir das experiências cada 

um passe a criar a sua teoria e o seu modo de trabalhar. (A6) 

 
O estágio é de grande importância para que possamos adquirir 

experiência. (A10) 

 
No estágio você entra em contato com o universo da sala de aula e 

pode ter uma noção de como se comportar ou não [dar aula]. (B23) 

 

Porque é a entrada para a profissão. Na prática você aprende a teoria 
de verdade. (B27) 

 

 Ao que tudo indica o Estágio Supervisionado é como se fosse luz que ilumina e 

possibilita a passagem do aluno à condição de professor, este entendido como um 

profissional pronto e acabado, apto a atuar sem se deixar sucumbir pelas dificuldades 

que o exercício do magistério encontra nos dias atuais. 
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 O Estágio Supervisionado em curso de Pedagogia é importante para a 

formação docente, mas tanto ele quanto o currículo da formação precisam ser revistos, 

pois ensinar é um ato complexo e formar um profissional capaz de lidar com a 

realidade educacional é imperativo, diante dos problemas e questionamentos acerca da 

educação no Brasil. Assim, relembrando Pimenta (2010), o Estágio Supervisionado 

deve constituir preocupação de todas as disciplinas, pois isto permitiria ao aluno 

tornar-se professor desde os períodos iniciais do curso, uma vez que o caminho 

percorrido contemplaria ao mesmo tempo uma base teórico-prática e daria suporte 

para que o aluno realize o Estágio Supervisionado de maneira mais proveitosa à sua 

formação e atuação.  

 

4.2. - IES 

4.2.1 - Análise Documental 

Foram analisados em seu conteúdo (cf. BARDIN, 1979) documentos 

pertinentes ao curso de Pedagogia, enfocando o Estágio Supervisionado: (1) Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC); (2) Regulamento do estágio; (3) Organização Curricular 

pós 2006 e a Disciplina Estágio Supervisionado Anos Iniciais; (3) Plano de Ensino da 

Disciplina Estágio Supervisionado Anos Iniciais; e (5) Relatórios do estágio. 

 

a) Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 

A análise do PPC focalizou os itens relacionados ao Estágio Supervisionado, 

uma vez que os aspectos gerais do curso de Pedagogia foram apresentados no capítulo 

dos procedimentos metodológico, no item campo de pesquisa. 

Nas informações apresentadas a seguir, o termo estágio será acompanhado da 

adjetivação correspondente à redação aposta no PPC. 

Foi encontrada a orientação para que as disciplinas contemplem em seus 

conteúdos a parte prática que lhe é correspondente, como se observa abaixo: 

 

Além das horas teóricas, as disciplinas comuns, bem como outras 

disciplinas que implicam metodologias de ensino, possuem horas de 
campo, que no espírito da Resolução CNE/CP2, de 19/02/2002, são 

consideradas horas de prática como componente curricular que 

devem ser vivenciadas ao longo do Curso. Estas atividades práticas 
visam ao enriquecimento da formação do aluno e são decorrentes e 

articuladas às disciplinas, sendo orientadas pelos seus respectivos 

professores. O campo se destina a realização de um conjunto de 
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atividades que fortalecem o conhecimento da disciplina e visam a 

observação e reflexão sobre a aplicação dos conhecimentos 
estudados nos diferentes cenários da realidade. As atividades de 

campo se constituem como componente curricular obrigatório para 

os cursos de graduação. Tais atividades de campo são desenvolvidas 

em diferentes contextos de atuação da futura prática profissional do 
egresso, sem que se confundam com estágio curricular 

supervisionado e com as atividades acadêmicas complementares 

(PPC, 2007, p. 44). 

 

Embora o PPC reflita o espírito da legislação referente ao estágio e ao Estágio 

Supervisionado (BRASIL, 2006), quando esse documento é analisado a partir da fala 

das alunas participantes na pesquisa, é possível identificar que o contato com a 

realidade escolar fica limitado ao Estágio Supervisionado. Durante as aulas das demais 

disciplinas do curso, este contato é pouco ou não explorado, como expresso pelas 

alunas que já fizeram o Estágio Supervisionado: 

 

Não que eu me lembre. Às vezes em sociologia a professora falava 

alguma coisa. (JF24) 

 
Só lembro do professor falar alguma coisa, quando algum aluno 

comentava algo que aconteceu com ele, onde trabalha. (JF25) 

 
Não, a não ser que alguém fizesse algum comentário, mas 

normalmente não faziam essa relação. (JF31) 

 

Ao que tudo indica as considerações das alunas não são resultado de 

imaturidade, falta de atenção ao que fora dito em sala, porque em entrevista realizada 

com professores é possível inferir de suas respostas que enxergam o Estágio 

Supervisionado como o lócus de vinculação teoria e prática, que proporciona a 

vivência, que permite a prática, desconsiderando ou desconhecendo que esta inserção 

no ambiente escolar é de responsabilidade de todas as disciplinas do curso. Vejamos:  

 

Percebo que no estágio os alunos podem fazer a relação entre a 
teoria e prática. (P1) 

 

O estágio possibilita essa vivência ao aluno (P10) 

 
Eu vejo como essencial o estágio (Estágio Supervisionado), pra que 

ele (o aluno) possa colocar em prática todo o seu conhecimento 

acumulado e mais ainda dele poder perceber as contradições entre o 
que ele recebeu dentro da sala das universidades do currículo para as 

dinâmicas do cotidiano do trabalho, eu acho interessante. (P8) 
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É possível concluir que, embora a prática relacionada ao espaço escolar esteja 

presente no PPC, sua efetivação se restringe ao Estágio Supervisionado. Falar de 

situações ligadas à escola parece não ser resultado de um planejamento, mas de um 

acaso, de uma circunstância, esperando-se que o Estágio Supervisionado contemple 

toda a prática que deveria ocorrer ao longo do curso, além das atribuições que lhes são 

próprias, sobrecarregando essa disciplina, no contexto da formação.  

A maneira como os instrumentos normativos estabelecem a inserção dos alunos 

no cotidiano escolar na forma de estágio ao longo do curso, pode estar se constituindo 

em impedimento para que este deixe de ter uma posição complementar na formação, 

onde a teoria é ministrada no início do curso e a prática ao final (SANTOS, 2006; 

FAZENDA; PICONEZ, 2008). Ao desconsiderar as condições socioeconômicas, a 

realidade dos alunos de curso de Pedagogia, que conciliam trabalho e estudo, esses 

instrumentos parecem atribuir a esses sujeitos uma exigência da qual não conseguem 

dar conta, nem mesmo no momento em que vão cursar a disciplina Estágio 

Supervisionado, em virtude da não disponibilidade de tempo, como se observa na fala 

da aluna que está fazendo (EF) o Estágio Supervisionado: 

 

Então, eu tô fazendo a disciplina né, eu vou ter a assinatura do 

estágio, mas ele não vai acontecer verdadeiramente. Foi o que eu 

conversei com a professora, trabalhando o dia todo e fazendo 
faculdade à noite, você não tem um horário disponível pra fazer esse 

estágio. Então o horário que eu trabalho, é o horário que eu deveria 

estar fazendo o estágio. Atualmente eu trabalho em uma escola que 
só tem a educação infantil. Então é assim, a professora vai me passar 

as atividades que ela dá, ela vai tá me passando as características da 

turma, mas eu não vou tá presente, não vou estar atuando dentro do 

estágio de forma formal. (EF 16) 
 

Eu trabalho num colégio, tem EF e EI. Eu tô dando aula pra 

educação infantil, mas a minha colega do lado, do lado da minha 
sala, ela leciona no EF. Então, o que eu vou tá fazendo é observando, 

né, é, os conteúdos que ela tá lançando, como ela faz pra lançar os 

conteúdos, de que forma ela está fazendo, entendeu, observando a 
prática, a teoria com a prática, relacionando as duas,  se o que ela tá 

fazendo em sala com os alunos, entendeu, é,  tá coerente com o que 

eu venho aprendendo aqui, porque desde que eu entrei na faculdade, 

gente,  eu revi tanto assim os meus conceitos, é, eu era assim uma 
professora meio louca, entendeu, então, eu revi tanto os meus 

conceitos, e vi que tinha tanta coisa errada, que a gente vai se 

acostumando né? (EF17) 
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É preciso criar mecanismos que atendam as exigências legais, mas que leve em 

conta a realidade do corpo discente. O formato atual parece estar contribuindo para 

que a disciplina adquira mais um caráter burocrático do que pedagógico, pois o que 

poderá ser alvo da preocupação do aluno é o seu cumprimento, traduzido como 

preenchimento da carga horária estipulada e da documentação por ele exigida, para 

que se obtenha a aprovação na disciplina, colocando em segundo plano os 

conhecimentos advindos do Estágio Supervisionado. 

O Estágio Supervisionado no PPC é composto de atividades pedagógicas a 

serem desenvolvidas no ambiente institucional de trabalho e “se concretiza na relação 

interinstitucional, estabelecida entre um docente experiente e o aluno estagiário, com a 

mediação de um professor supervisor acadêmico” (PPC, 2007, p. 87), visando 

proporcionar ao estagiário uma reflexão contextualizada e conferindo-lhe condições 

para que se forme como autor de sua prática. 

Por relação interinstitucional, segundo o documento em análise, entende-se a 

interação entre o professor responsável pelo Estágio Supervisionado e a escola, 

devendo a presença do aluno no campo de estágio ocorrer de maneira intencional, 

sistematizada a partir do projeto pedagógico do Curso de Pedagogia e da unidade 

campo de estágio, onde este será sempre acompanhado por um professor da IES e um 

professor da Instituição que acolhe o estagiário. 

Os alunos podem realizar o estágio em qualquer escola, desde que 

regularizada, o que resulta em tantas escolas campo quantos alunos em Estágio 

Supervisionado. As escolas conveniadas são da rede pública de ensino, mas como 

estão abertas a todas as IES não há disponibilidade de vaga para todos, sendo o setor 

privado opção iminente. Dessa forma, o que se tem de fato é um grande número de 

escolas campo de estágio e uma professora de Estágio Supervisionado para formular 

ações a partir de cada projeto pedagógico.  

Tornar a estrutura descrita no PPC em ação requer uma pluralidade de 

professores orientadores, em virtude da existência de várias escolas acolhendo os 

alunos no estágio dos Anos Iniciais. Durante a coleta de dados, foi possível verificar 

que os alunos não possuíam acompanhamento de profissional fornecido pela IES na 

escola campo de estágio.  

Na IES pesquisada, a organização contida no PPC se encontra em harmonia 

com o estabelecido no Parecer CNE/CP n. 28 (BRASIL, 2001), tanto no que se refere 
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à articulação entre o estágio e o projeto pedagógico da escola campo, quanto na 

presença de um professor orientador na escola onde se realiza o estágio. Entretanto, 

esta afirmação vai de encontro ao exposto pelos alunos, quando revelam não haver o 

acompanhamento de profissional da IES no estágio realizado na escola: 

 

A orientação tinha que ter um professor acompanhando o aluno. 

(JF28) 

 
Acho que orientaria mais o aluno lá na escola, a gente fica meio 

solto, sem saber direito o que fazer. (JF29) 

 
Orientaria mais o aluno no estágio. (JF30) 

 

Segundo Gatti et al (2008), para que um aluno  participe nas atividades de 

ensino ocorridas na escola campo, ele precisará contar com a disponibilização da 

escola que o acolhe neste sentido, pois a maior parte dos cursos não possuem projetos 

onde haja a articulação entre o estágio e a escola campo. Outra dificuldade é a de ter 

professores supervisionando as atividades que ocorrem nos espaços de estágio. 

Analisando a afirmativa da autora e a situação fática encontrada no Estágio 

Supervisionado na IES em questão, é possível concluir que inúmeros são os desafios a 

serem enfrentados para que as críticas apontadas ao Estágio Supervisionado sejam 

ultrapassadas. É necessário que se estabeleça o diálogo entre os sujeitos da formação, 

Instituições formadoras e órgãos responsáveis pela normatização da educação no 

Brasil, a fim de que se chegue a uma formatação que possa agregar mais 

significativamente à formação. 

Conforme o PPC, a partir do quarto período letivo os alunos iniciam os 

Estágios Supervisionados, que até janeiro de 2008 eram em número de três: ES I, ES 

II e ES III. O ES I contemplava a Educação Infantil e Anos Iniciais e ocorriam em um 

mesmo semestre. A partir dessa data, e vigorando até os dias atuais, o Estágio 

Supervisionado na Educação Infantil e o Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais 

constituem disciplinas separadas e são oferecidas no 4º e 5º períodos respectivamente. 

O curso possui atualmente mais dois Estágios Supervisionados que são: ES 

Disciplinas Pedagógicas da Educação Profissional e ES na Gestão na Educação 

Escolar e Empresa. 

Quanto à supervisão de estágio que ocorre na IES, devido a sua política atual, 

há um único professor para cada um dos quatro estágios existentes na organização 
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curricular do curso de Pedagogia. Isso faz com que o Professor de ES tenha para si a 

responsabilidade de todos os alunos que estão cursando a disciplina. 

O distanciamento entre a escola que recebe o aluno e a instituição formadora 

também aparece na fala dos professores das demais disciplinas, como se observa 

abaixo: 

 

Você sabe que eu nunca tive contato com as professoras que 
recebem nossos alunos nas escolas de educação básica, eu não tive 

essa possibilidade. Acho que ai, não sei, penso que, não sei, nas 

reuniões futuras, encontros de coordenação, eu sinto muita falta de 
encontros de equipe de professores com a coordenação, eu acho que, 

de repente, a gente poderia estruturar alguma coisa entre a professora 

de estágio da faculdade, pudesse ir né, enfim, tá entendendo? (P2) 

 

A professora se ressente da falta de contato com as professoras que recebem 

os alunos no campo, mas é para o Estágio Supervisionado que ela redireciona sua fala, 

como se coubesse somente à professora de Estágio Supervisionado pensar o espaço 

escolar. 

Essa afirmação ganha destaque se levarmos em conta a atuação profissional 

dos professores participantes.  A maioria dos docentes do curso já não atua nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental e o que se fala não faz mais parte da realidade que os 

alunos encontram na escola campo. Isto pode contribuir para inviabilizar a 

apresentação de um conteúdo entrelaçado à realidade do ambiente escolar atual, 

ocasião em que ao inserir o aluno na escola, pela própria natureza do ES, esta sua 

peculiaridade se acentue e amplie o papel do Estágio Supervisionado na formação. 

Organizado em encontros semanais entre os alunos e o professor-supervisor, 

o Estágio Supervisionado deve servir para o enriquecimento por meio da socialização 

das experiências e toda prática deve estar relacionada com a formação acadêmica, 

sendo estruturados da seguinte forma: 

 

Orientação coletiva em sala de aula pelo professor/a através de 
leituras sistematizadas, visando ao desenvolvimento dos saberes 

adquiridos e/ou superando os conhecimentos até então construídos. 

Supervisão individual pelo professor/a responsável através de: 
Análise de documentos comprobatórios: formulários e relatórios que 

permitem a troca de experiências em sala de aula e a construção de 

conhecimentos referenciados pela prática pedagógica; Visitas in 
loco, quando necessárias, onde o professor observa como está se 

processando a prática pedagógica no ambiente educativo da 



81 

 

instituição parceira, tomando como parâmetro a legislação vigente 

(PPC, 2007, p. 88). 

 

Considerando que os encontros ocorrem em dois tempos de aula, divididos 

entre orientação coletiva e individual, proporcionar a relação da prática com a teoria, 

levando-se em conta que cada aluno trará para o encontro em grupo situação singular, 

além de constituir um tempo insuficiente, implica em ter um profissional com domínio 

de todos os conteúdos que contemplam a diversidade curricular. Eis algumas 

demandas trazidas pelos alunos, a partir de suas respostas quando instalados a falar 

sobre o Estágio Supervisionado: 

 

O meu medo na realidade é o plano de ensino diário e mensal. (NF2) 
 

Que eles dessem mais orientações ou que fosse mais discutido aquilo 

que a gente trouxe lá de fora aqui pra dentro, porque não tem essa 
parte. (EF20) 

 

O que me chamava a atenção era o fato de terem alunos de níveis 

diferente em uma mesma sala, então sempre procurava a professora 
para orientação. (JF29) 

 

Se é possível afirmar que o PPC reflete no plano documental o estabelecido 

pela legislação para o Estágio Supervisionado, o mesmo não se pode dizer quando da 

sua execução. Parece que a dificuldade de colocar em prática o que está nos 

documentos institucionais tem contribuído para que o aluno não deixe esta condição e 

se torne professor. 

Ao deslocar, aparentemente, unicamente para o Estágio Supervisionado a 

responsabilidade de viabilizar o contato com a realidade escolar, com o fazer docente, 

não apenas sobrecarrega a disciplina como também pode transformá-lo em um 

momento de frustração para o futuro professor, uma vez que não consegue atender 

satisfatoriamente nem o fim a que se destina, nem às expectativas construídas pelos 

alunos quanto ao desenvolvimento de competências necessárias à futura atuação 

docente. 

 

b) Regulamento do Estágio 

O Documento elaborado em 2007, e ainda vigente, tem por objetivo regular o 

Estágio Supervisionado na IES, conforme as Diretrizes Curriculares para o Curso de 
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Pedagogia. 

Tendo como finalidade proporcionar ao aluno experiência prática, que leve ao 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias à sua formação, para 

desenvolver as atividades dos Estágios Curriculares Supervisionados do Curso, o 

aluno estagiário deverá estar matriculado na disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado. Para o aluno cursar o Estágio Supervisionado Anos Iniciais ele terá 

que ter sido aprovado no Estágio Supervisionado na Educação Infantil. 

Cabe a IES identificar as instituições que ofereçam condições acadêmico-

científicas para a realização das atividades de Estágio Supervisionado, orientar o aluno 

estagiário no planejamento das atividades de estágio que serão desenvolvidas na 

instituição de estágio e realizar visitas periódicas às unidades escolares, a fim de 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento pelo aluno das atividades de Estágio 

Curricular Supervisionado de Ensino. Serão consideradas como campos de estágio as 

Instituições de Ensino públicas e privadas e instituições não escolares, que atendam às 

propostas definidas para cada um dos estágios curriculares do Curso. 

Segundo o documento, a avaliação para apreciar o desempenho do aluno, 

diante das propostas formuladas pelo regulamento do estágio, deve ser realizada em 

parceria com a escola campo. 

Para melhor mostrar as atividades propostas para o Estágio Supervisionado nos 

Anos Iniciais, foram elaborados os quadros 1 e 2, cujo critério utilizado se refere ao 

tipo de participação a que o aluno estará submetido no campo de estágio. 

No Quadro 1 são apresentadas as atividades propostas que inserem o aluno 

estagiário no cotidiano escolar por meio de constatações de situações fáticas referentes 

mais à prática docente. 

Quadro 1 - Distribuição das atividades de constatação 

Proposta Direcionamento 

Observar  e analisar aspectos referentes às práticas docentes: planos de 

aula (objetivos, conteúdos programáticos, metodologia e avaliação), 

posturas e condutas docentes, disciplina escolar (manejo de turma); 

 e analisar as metodologias de ensino adotadas; 

Identificar  possíveis dificuldades de aprendizagem dos alunos; 

 possíveis inadequações nas ações propostas em sala de aula; 

Analisar/Verificar  a efetividade das atividades proposta discentes para a 

construção do conhecimento;  

 a compatibilidade e coerência do cotidiano escolar com os 

objetivos propostos no Projeto Pedagógico. 
Fonte: Proposta de Atividade de Estágio de acordo com o currículo iniciado em janeiro de 2008. 
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O que se verifica é o direcionamento do olhar do estagiário para os atos que 

antecedem ao dar aula. Conhecer a proposta contida no Projeto Pedagógico da escola é 

necessário para a que as condutas docentes não sejam observadas num vazio, sendo 

lançadas no relatório decorrentes de juízo de valor do estagiário, o que em nada 

contribuirão para a futura atuação profissional. 

O olhar acima corresponde ao previsto no item VI dos objetivos traçados para 

o Estágio Supervisionado, pois possibilita ao futuro pedagogo vivenciar e acompanhar 

as dimensões pedagógicas e administrativas que compõem a dinâmica dos espaços 

educativos, mostrando-se coerente com as propostas formuladas no regulamento de 

estágio. 

Em seguida, de acordo com as atribuições do aluno, ele deveria apresentar 

essas constatações ao professor de Estágio Supervisionado para que fossem analisadas 

e pensadas alternativas de solução para as eventuais contradições e dificuldades de 

compreensão encontradas. 

Porém, é possível inferir dos questionários e entrevistas com alunos, que para a 

grande maioria se as constatações foram feitas, elas eram guiadas pelo roteiro do 

relatório do estágio e acabavam por se limitar aos registros ali inseridos, não havendo 

um encontro com esta finalidade. Esta situação parece contribuir para que o aluno 

visse a constatação trazida pelo colega de turma e a intervenção da professora 

desprovida de sentido no contexto de sua formação, talvez porque a situação narrada 

não tenha coincidido com o que pode verificar em sua escola campo, como fica 

evidenciado nos registros a seguir: 

 

Não era aula como nas outras disciplinas. Não falava nada, ficava 
ouvindo. Era mais orientação para fazer o relatório e se tivesse 

alguma dúvida no estágio também podia falar com a professora. 

(JF26) 
 

Lembro que fazíamos o relatório para entregar no final do semestre. 

Quando surgia algum assunto do meu interesse ou que aconteceu 

comigo eu contava a minha experiência. (JF30) 
 

A professora explicava como fazer o relatório e trazia exemplos. 

Também alguns colegas comentavam o que acontecia na escola 
onde faziam o estágio. (A31) 

 

 Estas falas evidenciam que a análise, discussão e solução decorrentes de uma 

situação trazida para a aula de Estágio Supervisionado integram exclusivamente a 
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realidade escolar do aluno que a trouxe, cujo propósito é esclarecer para fins de 

elaboração do relatório. Parece não haver por parte dos alunos a compreensão de que o 

que acontece nas demais escolas é passível de ser encontrado também em outra 

instituição escolar, por se tratarem de relatos oriundos de um determinado ambiente 

escolar. 

 No Quadro 2  foram apresentadas propostas que consistem em uma atuação do 

aluno, na medida em que estará de alguma forma exercendo funções típicas de 

professor. 

 
Quadro 2 - Distribuição das atividades de atuação 

Proposta Direcionamento 

Auxiliar   nas atividades propostas em sala de aula, oferecendo suporte nas 

atividades individuais e grupais; 

 os alunos quanto às orientações para a realização das atividades 

propostas; 

 na organização das atividades em classe. na preparação de materiais 

pedagógicos necessários ao desenvolvimento das atividades propostas; 

 no planejamento e implementação de eventos escolares; 

 o professor regente na organização, planejamento, execução e avaliação 

dos objetivos de ensino; 

 e assessorar o professor regente nos trabalhos desenvolvidos em grupo, 

organizando e orientando os times de trabalho;  

 os alunos nas suas dificuldades quanto à realização das tarefas propostas; 

Propor  novas metodologias para a efetivação do processo de ensino-

aprendizagem, quando possível e necessário; 

 atividades que busquem desenvolver a criatividade dos alunos; 

Participa  da elaboração dos planos de aula, quando solicitado; 

 da programação e planejamento das brincadeiras e dos jogos recreativos 

propostos pelo professor regente.  

 colaborando no planejamento das atividades extraclasse e, quando 

possível, participar delas, auxiliando o professor na condução das mesmas; 
Fonte: Proposta de Atividade de Estágio de acordo com o currículo iniciado em janeiro de 2008. 

 

A proposta se direciona a possibilitar ao futuro pedagogo integrar os 

conhecimentos teóricos e práticos, mediante a atuação, ocasião em que poderá 

verificar as competências exigidas na prática profissional, além de contribuir para sua 

aprendizagem, por meio da realização de atividades práticas que envolvem situações 

reais de ensino-aprendizagem e da identificação de dificuldades teóricas. 

Entretanto, para que as ações contidas no regulamento do estágio se efetivem é 

primordial que a parceria Instituição formadora e Instituição campo de estágio esteja 

consolidada, caso contrário constituirá “elemento sorte” conseguir estágio em um local 
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que permita dar efetividade à proposta, como se observa nos estudos realizados por 

Gatti et al (2009), assim como nas falas apresentadas em seguida:  

 

É o meu foi, foi o que eu procurei né, particular, é diferente do dela, 
que o dela é escola pública, é outra visão. Né, então foi, encontrei o 

que pretendia mesmo. É, trabalho mesmo, porque é remunerado, 

então, eu trabalho mesmo. Você aprende tudo. Aprendi muito, o que 

eu aprendi eu devo ao estágio. (EF19) 
 

O estágio não é emprego, então não gostaria de ter a 

responsabilidade sobre a turma, porque ainda não sou professora. 
(NF6) 

 

Embora o regulamento do estágio preveja o acompanhamento do estágio, a fim 

de que distorções sejam detectadas e se proceda às correções necessárias, por meio de 

ação conjunta realizada pelo Coordenador dos Estágios Curriculares Supervisionados, 

pelo Professor-orientador da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado e pelo 

professor responsável pelo Estágio na instituição campo de estágio, é possível afirmar 

que este acompanhamento não ocorre dessa forma, conforme os comentários das 

alunas que estão fazendo o Estágio Supervisionado: 

 

Acho que a gente, como, como acontece, quando eu fiz o normal, né, 

a professora ela tá mais presente, dentro do estágio. Porque aqui, é, é 

um estágio, né, na faculdade é um estágio visual, você tá ali como 
expectadora, fazendo uma avaliação, de muitas das vezes, né, eu não 

porque eu já tive a vivência da sala de aula, mas, uma pessoa que tá 

fazendo só a Pedagogia, ela entra numa sala e ela vai avaliar o que 

ali se ela não sabe o que é o certo, o que que é o errado. (EF16) 
 

Supervisão é só ...papel. (EF19) 

 

Se o objetivo do Estágio Supervisionado nesta IES era proporcionar ao aluno 

vivenciar a docência, parece não estar conseguindo atingir a seu objetivo. Tal 

ponderação faz sentido se retomamos considerações quanto: (a) ao fato de a estrutura 

socioeconômica de alunos de curso de Pedagogia não ser levada em consideração no 

momento de organizar o Estágio Supervisionado; (b) a organização do Estágio 

Supervisionado no plano documental atender às determinações legais, mas no plano 

fático não ocorrer à inserção do aluno na escola desde o início do curso; (c) há uma 

pluralidade de escolas campo, mas somente um só professor de Estágio 

Supervisionado na Instituição formadora e não há a presença de um orientador na 
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escola campo. Este cenário parece dificultar que se alcance o objetivo proposto para o 

Estágio Supervisionado, satisfatoriamente. 

Dentro deste quadro, foi possível concluir que a participação do aluno na 

escola campo se dá muito mais na condição de expectador: ele observa o que o 

professor faz, não por comodismo, mas porque possa estar encontrando dificuldade de 

se comportar de outra forma nesse espaço. A falta de um professor que acompanhe o 

aluno na escola campo e a grande quantidade de discentes sob a supervisão de um 

único professor na Instituição formadora faz com que o aluno não saiba o que fazer 

quando ele realiza o estágio e tenha como referência as etapas do relatório do estágio. 

O ambiente escolar é composto por inúmeras situações relativas à docência e 

que correm ao mesmo tempo, em um curto espaço de tempo. A falta de proximidade 

com a realidade escolar, da articulação entre teoria e prática podem estar produzindo 

estranheza sobre o que ali se encontra, dificultando que cada aluno seja atendido em 

suas expectativas e anseios na relação com o campo de estágio. Talvez, por isso, a 

observação ganhe destaque na relação do aluno com o Estágio Supervisionado. 

 

c) Organização Curricular pós 2006 e a Disciplina Estágio Supervisionado Anos 

Iniciais 

 Durante o período em que a pesquisa se desenvolveu, três currículos estiveram 

vigentes no curso de Pedagogia da IES, regendo o Estágio Supervisionado nos Anos 

Iniciais na formação dos alunos. 

 Um dos currículos foi introduzido em dezembro de 2007 e organizou as 

disciplinas da formação em sete períodos. No 4º período é oferecida a disciplina 

Estágio Supervisionado I, que se destina à docência na Educação Infantil e Anos 

Iniciais, com carga horária de 44 tempos e 110 horas/aulas semestrais. 

De acordo com o Regulamento do Estágio, de maio de 2007, a carga horária de 

estágio a ser cumprida pelo aluno é de 350 horas distribuídas pelos Estágios 

Supervisionados I, II e III. Apesar do quantitativo total de horas ser maior do que as 

Diretrizes Curriculares (BRASIL, 2006) estabelecem, cada Estágio contará com 

aproximadamente 116 horas, sendo que no Estágio Supervisionado I, este quantitativo 

contempla concomitantemente a docência na Educação Infantil e Anos Iniciais, em 

visível inobservância à recomendação prevista no artigo 7º, inciso II nas Diretrizes 

Curriculares (BRASIL, 2006), que recomenda que as 300 horas de estágio sejam 
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dedicadas prioritariamente à Educação Infantil e Anos Iniciais. 

 Com vigência iniciada em janeiro de 2008, um novo currículo foi introduzido e 

que mudou o curso para oito períodos e separou o Estágio Supervisionado da 

Educação Infantil do Estágio Supervisionado nos Anos Iniciais. As disciplinas 

oferecidas no 4º e 5º períodos respectivamente, cada qual com 44 tempos e 110 

horas/aulas semestrais, e a estrutura contida no Regimento de Estágio foram mantidas 

como anteriormente mencionado. 

Analisando os dois currículos, não houve alteração significativa no quadro de 

disciplinas, podendo-se destacar a inversão de sua ordem, sendo umas passadas para 

os períodos iniciais e outras para os períodos finais. Houve também a retirada de 

algumas disciplinas e a inclusão de outras, concentrando as disciplinas da formação 

para a docência no Ensino Fundamental até o 5º período. 

Em janeiro de 2011 entrou em vigor um novo currículo, que muito embora 

tenha alterado substancialmente o currículo do curso, oferecendo disciplinas que 

reforçam a formação para a docência no 1º segmento do Ensino Fundamental, reduziu 

a carga horária da disciplina Estágio Supervisionado Anos Iniciais para 44 tempos e 

66 horas/aulas no 5º período. 

 

d) Plano de Ensino da Disciplina Estágio Supervisionado Anos Iniciais 

 No período em que se realizou a pesquisa, o curso de Pedagogia da IES possuía 

três currículos em vigência concomitante. Somente foi possível obter o Plano de 

Ensino nos termos do currículo de 2008, apesar de reinteradas solicitações para obter 

cópia dos demais. 

Na metodologia consta que as atividades de campos serão acompanhadas 

esporadicamente pelo professor, mas não foi encontrado registro desse 

acompanhamento in lócus. Quanto ao Relatório do Estágio, a proposta é acompanhar 

cuidadosamente a escrita do documento, conforme informações passadas pelos alunos 

respondentes do questionário e participantes da entrevista. 

 De acordo como Plano de Ensino a disciplina Estágio Supervisionado está 

organizada para atingir aos seguintes objetivos: 

 

a) A observação sistemática do cotidiano, em especial, do eixo 
temático escolhido, nas instituições de educação; 
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b) Organizar um roteiro de observação privilegiando o eixo temático 

escolhido; 
c) Elaborar registros/relatórios descritivos e crítico-reflexivos; 

d) Conhecer a proposta pedagógica da instituição observada, assim 

como planejar, desenvolver e avaliar ações educativas em conjunto 

com a equipe pedagógica da instituição onde está estagiando; 
e) Perceber o eixo temático escolhido em suas muitas facetas; 

f) Observar e analisar criticamente o desenvolvimento das atividades 

realizadas nas instituições, ressaltando: o planejamento, a prática 
pedagógica e a dimensão gestora (coordenação, supervisão, direção 

etc.), especialmente no tocante ao eixo temático escolhido. 

 

 Entretanto, ao comparar o PPC, o Regulamento de Estágio e o Plano de Ensino, 

verificou-se que este último difere dos outros. Neste documento, o relatório produzido 

pelos alunos é o intermediário no acompanhamento das inúmeras situações 

vivenciadas pelos estagiários e catalizador dos debates ocorridos em sala de aula da 

disciplina. Foi possível perceber sua efetividade tanto na observação das aulas, quanto 

nas falas, ainda que em tom de crítica, dos alunos. 

 

e) Relatórios do Estágio 

No art. 16 do Regulamento do Estágio, de maio de 2007, consta que o relatório 

integra a documentação do estágio assim como o termo de compromisso, o plano de 

atividades de Estágio Curricular Supervisionado, a ficha de acompanhamento de 

atividades e a ficha de avaliação. O relatório é feito pelo aluno ao final do Estágio 

Supervisionado, com base nos registros realizados no dia a dia. Sua apresentação 

também é necessária para que o aluno seja considerado aprovado, se constituindo em 

um dos itens exigidos no art. 15 do Regulamento. 

Para análise, foram disponibilizados 11 relatórios finais, sendo sete realizados 

em escola da rede privada e quatro em escola da rede municipal de ensino do Rio de 

Janeiro. 

O relatório é composto de quatro itens e de acordo com o modelo repassado 

aos alunos com a seguinte disposição: 

- Capítulo I - Introdução: É a parte inicial do texto e tem como função dar uma ideia 

geral do que será encontrado no corpo do relatório, apresentando, também, quais eram 

as expectativas do aluno ao iniciar o estágio; 

- Capítulo II - Caracterização da escola e da turma observada: A caracterização da 

escola visa a apresentar o contexto onde foi desenvolvido o estágio, sem que análises 
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sejam efetuadas e deve seguir os itens que são indicados no modelo de estágio, como: 

localização, contexto socioeconômico, aspecto físico e humano da escola, projeto 

político pedagógico, dentre outros. A caracterização da turma deve conter os seguintes 

dados: planejamento do professor, metodologia, avaliação e rotinas, por exemplo. 

Também aqui os alunos são alertados para que não façam comentários sobre o que 

viram, o que deve acontecer em outra etapa do relatório. Estes dois itens são 

apresentados ao final do 1º bimestre, são corrigidos e devolvidos aos alunos para que 

procedam aos ajustes necessários para a entrega final no 2º bimestre. 

- Capítulo III - Desenvolvimento e análise das atividades realizadas e observadas: 

considerada a parte mais importante do relatório, deve conter a descrição, análise, 

crítica e fundamentação do trabalho realizado pelo estagiário e pelo professor 

observado. Ao descrever as práticas pedagógicas observadas e/ou vivenciadas, tais 

como as situações de ensinar, aprender, elaborar, planejar, executar e avaliar, o aluno 

deve fazer uma análise pedagógica a partir da teoria estudada no curso. 

- Capítulo IV - Considerações Finais: o aluno deve sintetizar a aprendizagem que 

obteve no estágio, sua atuação e propor alternativas para as situações problema 

encontradas. 

 A elaboração do item III do relatório é a parte que fornece indícios sobre como 

foi o Estágio Supervisionado do aluno, uma vez que nele é preciso constar o que o 

aluno vivenciou na escola campo. De maneira geral, as atividades realizadas pelos 

professores regentes são apresentadas de maneira descritiva e é possível identificar que 

o estagiário não participa da elaboração das atividades que vão compor as aulas 

durante o período em que estiver no campo, como nos exemplos abaixo: 

 

Após a rotina a professora iniciou as atividades do dia, que seriam 

realizadas de Língua Portuguesa. A professora me mostrou este 

caderno e os outros. Observei que o trabalho da professora é 

bastante diversificado, trabalha com diferentes tipologias textuais, 

possui um blocão com diversos textos pendurados na sala. (R1, grifo 
nosso) 

 

A professora da turma trabalha dentro da perspectiva do letramento. 

Durante o estágio observei muitos eventos de letramento nas 
aulas da turma, a professora trazia muitas atividades diferentes que 

estimulavam a leitura e a escrita de formas diferenciadas e 

interessantes como escrita de bilhetes para outras turmas, muitos 
textos coletivos sobre as histórias contadas em sala de aula de aula, 

construção de cartazes com campanhas voltadas para a melhoria da 

escola e do convívio escolar. (R4, grifo nosso) 
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 A descrição da atividade realizada deve ser sempre acompanhada de 

fundamentação teórica, conforme orientação contida no modelo de relatório 

disponibilizado aos alunos. Entretanto, a teoria é utilizada para classificar a atividade 

realizada como positiva ou negativa, não indo além desse juízo de valor, como se 

observa nos fragmentos: 

 

Chamou a atenção para a contação de história, atividade realizada 

para incentivar a leitura e o desenvolvimento dos alunos. Há uma 

descrição do desenvolvimento da atividade. Segundo Dohme, 2000; 
Abramovich, 1997, com essa atividade o aluno desenvolve a sua 

cognição, ou seja, cria o seu próprio mundo, o das fantasias. O 

professor pode alcançar muitos objetivos por meio dela, pois ler 

histórias para as crianças é uma atividade prazerosa, com a qual 
poderá fazê-las expressar suas próprias percepções de mundo. (R6) 

 

Durante uma atividade de jogo, dois meninos discutem e se xingam. 
A professora os troca de grupo, solucionando o problema. Segundo 

Vichesse (2009, p.1) “o mau comportamento pode ser um jeito das 

crianças mostrarem que uma regra é desnecessária ou não está 

funcionando”. (R7) 

 

Nos termos do Parecer CNE/CP n. 9/2001, o processo de construção da 

autonomia intelectual do professor vai além de saber e de saber fazer, sendo necessário 

que ele compreenda o que faz. Possivelmente a falta do supervisor no campo para 

promover a orientação e a falta de interação entre Instituição formadora e Instituição 

campo de estágio dificulta ao estagiário fazer a transposição entre os conteúdos 

aprendidos e os conteúdos a serem ensinados. 

A participação efetiva do aluno, em alguns casos, se manifesta não como 

resultado de um planejamento acerca de sua presença, mas como uma concessão ou 

solicitação entre estagiário e professor regente, sendo um exercício solitário por parte 

do aluno estagiário: 

 
A primeira aula foi um tipo de prospecção crítica. Eu, estagiário, 

procurando descobrir a melhor maneira de abordagem dos 

conteúdos, para melhor compreensão das crianças. (R10) 

 

Apesar das eventuais dificuldades encontradas no momento de atuar como 

professor ou de ter passado a maior parte do tempo observando a atuação da 

professora, no item IV, das Considerações Finais, não foi encontrada nenhuma crítica 
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à estruturação do Estágio Supervisionado, tendo sido de grande aprendizado para a 

formação, como se infere da fala da aluna reproduzida a seguir, ao poder ter 

vivenciado a construção do elo teoria e prática: 

 

O estágio nos dá a oportunidade de testar na prática o aprendizado 

teórico que temos ao longo do curso. É hora de por em teste os 
conhecimentos pedagógicos adquiridos e refletir sobre o que e como 

devemos melhorar. È quando estamos na sala de aula, frente à turma 

que percebemos o valor do planejamento, o que vamos passar para 

os alunos. Quais conteúdos farão a diferença no aprendizado das 
crianças e, ao mesmo tempo, de interesse dos aprendizes. (R10) 

 

 Embora o estágio esteja previsto para ocorrer ao longo do curso, inserindo o 

aluno no cotidiano escolar, ao que tudo indica esta atribuição fica mesmo a cargo da 

disciplina Estágio Supervisionado, pois segundo a aluna, 

 

Com este estágio absorvi bastantes coisas interessantes, uma delas 

foi montar uma sequência didática, pois todas as aulas a professora 
tinha que ter um plano pronto para dar seguimento nas aulas. Com 

isso aprendi a elaborar objetivo geral, objetivo específico, conteúdo 

(na maioria das vezes os conteúdos utilizados eram retirados dos 
livros), metodologia (a professora tem um método bastante 

tradicional, e pelo que percebi é o modelo da escola). Mesmo assim, 

às vezes, ela tenta diversificar para sair um pouco da rotina. (R8) 

 

A partir da análise dos relatórios, embora o ES seja apresentado nos 

documentos oficiais da IES de acordo com o que estabelece a legislação e as 

orientações dos Pareceres do CNE/CP, ao que tudo indica não é essa a estruturação 

encontrada. 

 

4.2.2 – Observação 

A observação das aulas da disciplina Estágio Supervisionado foi disposta da 

seguinte forma: (1) quatro encontros em grupo; (2) entrega da primeira etapa do 

relatório e entrega do relatório final; e (3) arrumação da brinquedoteca. 

 

a) Os encontros em grupo (2011) 

A observação nos encontros em grupo ocorreu duas vezes no 1º bimestre e 

antes da entrega da primeira etapa do relatório e duas vezes no 2º bimestre, 

antecedendo a entrega do relatório final. Foi possível observar as seguintes aulas: 



92 

 

Aula 2 - A escola como cenário de prática e observação; 

Aula 3 - A construção do olhar do pesquisador – o caderno de campo; 

Aula 8- Desenvolvimento e análise das atividades observadas e realizadas no 

campo de estágio; 

Aula 9 - Descrição/crítica e fundamentação do trabalho realizado. 

Embora as aulas fossem direcionadas à construção das etapas do relatório e os 

resultados da observação pudessem ser feitos de maneira conjunta, o desenvolvimento 

dos temas serão apresentados separadamente, possibilitando apreender a lógica traçada 

para a disciplina. 

 

b) Aula 2 - A escola como cenário de prática e observação 

O conteúdo foi apresentado às alunas por meio de power point e a professora 

buscou chamar a atenção para os objetivos do Estágio Supervisionado para a formação 

docente e para as ações do estagiário no campo de estágio. 

Sendo o Estágio Supervisionado realizado nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, foi destacado como objetivo da aula a compreensão de como se processa 

a prática pedagógica. Foram propostas as seguintes ações: Auxiliar nas atividades 

propostas em sala de aula e na organização das atividades; na preparação de materiais 

pedagógicos; no apoio às aprendizagens dos alunos e no planejamento e 

implementação de projetos; Identificar as dificuldades de aprendizagens dos alunos e 

as possíveis causas a elas relacionadas assim como a adequação das ações pedagógicas 

nas diferentes áreas do conhecimento; Observar e analisar as metodologias de ensino 

adotadas e aspectos referentes às práticas docentes: planos de aula (objetivos, 

conteúdos programáticos, metodologia e avaliação), posturas e condutas docentes, 

disciplina escolar (manejo de turma); a relação dos alunos com as atividades 

propostas; Analisar o Projeto Pedagógico, verificando a sua implementação no 

cotidiano escolar; analisar o currículo escolar, verificando sua coerência e sintonia 

com o Projeto Pedagógico; e Verificar a compatibilidade e coerência do cotidiano 

escolar com os objetivos propostos no Projeto Pedagógico. 

Durante a apresentação das ações, uma aluna trouxe uma situação da escola 

campo, contando que diante da falta da professora ela assumiu a turma, aplicando a 

atividade que já estava programada. Percebeu que havia um aluno que não fazia nada, 

e quando se aproximou, verificou que ele estava chorando, pois não conseguia fazer a 
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atividade. Era uma turma com 26 alunos e 11 possuíam nota “I”, insuficiente, e sem 

condições de aprovação. A aluna informou que há uma série de projetos para recuperar 

os alunos, mas parecem desorganizados e a professora sozinha não consegue dar 

atenção aos alunos com dificuldade e quando ela está junto, o acompanhamento fica 

um pouco melhor para a professora regente. 

Nesse momento a aula se transformou em um diálogo entre a aluna e a 

professora, porque poucas colegas de turma estavam interessadas no que estava sendo 

discutido. Diante do cenário, a professora de Estágio Supervisionado convocou a 

turma para se posicionar, mas as alunas ficaram caladas. Então, orientou a aluna 

estagiária que o correto seria agrupar e criar momentos de aprendizagem para cada 

grupo, o que requer preparação prévia da aula. 

Quando a aluna disse que iria preparar folhinhas diferenciadas para a aplicação 

da sua atividade na turma, foi interrompida por outra aluna, que disse: 

 

A professora quer mais é que a estagiária ajude. (O1) 

 

Retomando a fala, a professora comentou que o trabalho do professor é 

solitário, quando não há discussão coletiva e dirigindo-se à aluna que trouxe a questão, 

orientou que pensasse sobre quais as dificuldades dos alunos, verificasse se houve 

melhora de uma semana para outra, como a professora faz para retomar o que foi dado, 

como permite que os alunos participem. Alertou às demais alunas que estes são dados 

que devem anotar no caderno de campo. 

Em relação ao relatório, foi esclarecido que os itens 1 e 2 são apenas 

descritivos, diferente do item 3, que requer um olhar crítico e é a parte mais 

importante, com a qual se deve ter mais cuidado. 

A aula foi finalizada lembrando que as alunas pegassem a documentação de 

estágio na pasta, pois lá havia o passo a passo do estágio. 

 

c) Aula 3 - A construção do olhar do pesquisador – o caderno de campo. 

 A proposta da aula foi apresentar um roteiro de observação, que pudesse 

auxiliar os alunos na pesquisa do campo de estágio, direcionando seu olhar com base 

na afirmação de que o trabalho docente é uma atividade intencional, organizada para 

atingir a um determinado objetivo. Foi explicado que o estágio é um espaço de 
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pesquisa, pois permite observar as atividades oferecidas pelo professor da turma, após 

um trabalho pré-elaborado fundamentado na teoria e na reflexão acerca da realidade. 

 Os alunos foram orientados a solicitar do professor regente, antes de iniciar a 

aula, que respondesse às seguintes perguntas: (1) Quais são os objetivos do professor 

com relação a atividade?; (2) Como o professor planejou introduzir a atividade para as 

crianças (alternativas) e o porquê fez essa escolha?; (3) Qual sua expectativa de como 

a atividade iria se desenvolver?; (4) Quais os aspectos que o professor utilizou no 

planejamento da atividade (partiu do interesse e vontade do grupo, das dificuldades , 

etc)?; e (5) Quais as atitudes que o professor costuma tomar quando está em dúvida ao 

planejar uma tarefa? 

Após a observação da aula, o aluno estagiário deveria responder as seguintes 

perguntas: (1) Essa atividade foi apropriada para esse grupo especifico de crianças?; 

(2) Como aconteceu o diálogo em sala de aula entre o professor, os alunos e o 

conhecimento? 

 Ao responder às questões acima, o aluno deverá colocá-las no relatório, ao 

invés de analisá-las, confrontá-las com as dos colegas e pensar possíveis intervenções 

em conjunto durante a aula de Estágio Supervisionado. Neste sentido, concordando 

com Pimenta (2010) e Vincensi (2007), o Estágio Supervisionado se caracteriza como 

restrito ao relatório e ao preenchimento de papéis para ingresso no campo e posterior 

registro do que foi feito. 

 Ainda durante a aula foram apresentadas as três imagens mostradas em 

seguida. 

A Imagem 1 é uma sala de aula onde os alunos estão sentados um atrás do 

outro. 
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Imagem 1 

(http://educarparacrescer.abril.com.br/blog/boletim-ducacao/tag/ensino-fundamental/) 

A Imagem 2 mostra um grupo de alunos observando uma minhoca. 

 

 

Imagem 2 

(portaldoprofessorhmg.mec.gov.br) 

A imagem 3 mostra alunos em uma sala de aula, sentados juntos e realizando 

um trabalho. 

 

 

Imagem 3 

(http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php) 

http://www.icebrasil.org.br/wordpress/index.php
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Em seguida foi solicitado aos alunos da disciplina Estágio Supervisionado que 

se posicionassem indicando qual escola correspondia a um modelo tradicional e o 

porquê da escolha. A Imagem 1 foi a eleita pelo grupo. 

Após a indicação, uma aluna tomando a palavra, comentou que na instituição 

da rede privada onde ela leciona, os alunos têm que sentar enfileirados e o professor 

não tem a liberdade de colocar os alunos da maneira como ele quiser. 

Em seguida, outra aluna disse que, apesar da Imagem 1 ser considerada 

tradicional, é o que acontece realmente e como o professor é cobrado de um conteúdo 

que ele tem que trabalhar com a turma, não dá pra ficar fazendo experiência 

(referindo-se à imagem 2), porque ele tem a apostila para cumprir. Ela explica que a 

demanda por conteúdo é frequente e que os alunos “correm atrás” do conteúdo, porque 

os pais fazem cobranças. A afirmativa foi complementada pela colega sentada ao lado, 

que sussurrou “a teoria na prática é outra”. 

Esta aluna já leciona e diante de sua consideração a professora fez uma 

intervenção inicialmente lembrando que os alunos que já atuam na docência, mesmo 

pedindo a incorporação das horas tem que elaborar o relatório. Quanto ao comentário, 

recomendou que deve refletir sobre a própria prática, buscando fundamentação nas 

metodologias e trazer para o relatório no item 3. 

 

d) Aula 8- Desenvolvimento e análise das atividades observadas e realizadas no 

campo de estágio 

A partir de recortes feitos de relatórios, foram analisadas situações que 

comprometem a aprendizagem, objetivando refletir sobre ações que favoreçam a 

aprendizagem.  

 Antes de apresentar os relatos, a professora sinalizou aos alunos de que esta é a 

parte mais importante do relatório, pois trata da descrição, análise crítica e 

fundamentada do trabalho realizado. 

A situação analisada foi a seguinte: 

 

Caso 1: Na semana da comemoração do dia da árvore, a professora 

realizou trabalho de colagem de papel crepom e folhas secas. Ela me 

mostrou como deveria ser feita e depois me entregou para que eu 
pudesse dá continuidade do trabalho com a turma. Eu perguntei a 

professora que além de homenagear a semana da árvore, esse tipo de 
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atividade estava desenvolvido o que na criança? A professora 

explicou que ali estava sendo desenvolvido a psicomotricidade, a 
percepção do tamanho do papel e as cores, e que esse tipo de 

atividade é uma das que sempre é colocada no planejamento, 

justamente pelas funções que ela promove na criança. 

Fundamentação: A resposta trazida pela professora é uma fala 
clássica e que reproduzir o que já está feito é ideal para uma 

professora que não quer ter esforço e nem tampouco trabalho, 

fundamentando sua análise em Piaget: “As funções essenciais da 
inteligência consistem em compreender e inventar, em outras 

palavras, construir estruturas estruturando o real. E, de fato, é cada 

vez mais patente que estas duas funções são indissolúveis e que, para 
compreender um fenômeno ou acontecimento, é preciso reconstruir 

as transformações de que elas são resultantes, e ainda, para 

reconstituí-las, faz-se mister primeiramente elaborar uma estrutura 

de transformação, o que supõe uma parte de invenção ou de 
reinvenção” (PIAGET, 1969, p. 36). 

 

Ao analisar o caso, a professora de Estágio Supervisionado ressaltou que o 

foco não é a professora, não é criticar o que ela está fazendo, mas fazer uma análise da 

prática pedagógica e em que a prática está contribuindo ou não, a partir do 

embasamento teórico que o estagiário está olhando. Para ela, a aluna não fez uma boa 

análise, porque a fez focada na pessoa do professor e o recorte teórico que ele trouxe 

não tinha nada a ver com o que ele estava dizendo. Ela explica que o foco é a prática, o 

que aconteceu na sala de aula e o professor entra só como mediador dessa situação. 

Olhar crítico não é falar mal, é observar, analisar, perceber os diferentes aspectos que 

estão sendo analisados e se usa uma referencia para isso. 

 A aula foi concluída sinalizando as questões a serem abordadas no próximo 

encontro e que versam sobre o item 3 do relatório. 

 

e) Aula 9 - Descrição/crítica e fundamentação do trabalho realizado. 

A proposta da aula era analisar situações que favorecem a aprendizagem a 

partir de outros recortes feitos de relatórios. Foram apresentados 2 casos, sendo um 

deles transcrito a seguir. 

 

Caso 1: Sexta feira a turma tem aula de música. É sempre a mesma 

coisa, o professor entra e começa a cantar tocando um violão, 

quando não, são vídeos do Youtube. Essas aulas raramente 
acontecem porque às sextas feiras sempre é feita a festa de 

aniversário, exposições,  outros eventos que sempre surgem e além 

disso às vezes o professor está doente. Por esses motivos as aulas de 

música são escassas. Ao observar  algumas aulas do professor, 
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analisei certa inadequação no planejamento no que diz respeito às 

características dessa turma. As crianças não conseguem ficar 
concentradas por 40 minutos e precisam assistir vídeos que têm 

duração muito longa. Dessa forma, elas começam a ficar dispersas e 

a aula perde o objetivo deixando de promover o contato da criança 

com a música. Além disso, materiais como violão, chocalho, 
pandeiro e outros mais não são utilizados. Fundamentação: A 

criança nessa idade não tem interesse de ouvir por muito tempo e 

sim o prazer de sentir o concreto em suas pequeninas mãos. Como 
diz Vigotsky: “o brinquedo ajudará a desenvolver uma diferenciação 

entre a ação e o significado. A criança, com o seu evoluir, passa a 

estabelecer relação entre o seu brincar e a ideia que tem dele, 
deixando de ser dependente dos estímulos físicos, ou seja, do 

ambiente concreto que a rodeia.” (Rev. Humanidades, Fortaleza, v. 

23, n. 2, p. 177, jul./dez. 2008. Disponível em: 

<www.unifor.br/joomla/joomla/images/pdfs/pdfs_notitia/2633.pdf> 
Acesso em 20 nov. 2010). 

 

A professora de Estágio Supervisionado chama a atenção para a 

fundamentação que a aluna apresentou e que tem como referência a análise da prática 

desenvolvida, mostrando a coerência entre a situação apresentada e a fundamentação 

que guiou o olhar da aluna estagiária. 

 O segundo caso foi um problema matemático, vejamos: 

 

Caso 2: A professora combinou com seus alunos que, após a 

resolução do problema, cada um deles anotaria em sua folha as 

estratégias utilizadas por mais dois colegas, escolhendo aquelas que 
lhe parecessem mais interessantes. O problema proposto foi: “Luiza 

tem um álbum, no qual precisa colar 100 figurinhas. Ela já colou 60 

figurinhas. Quantas ainda faltam?”. Alguns alunos foram convidados 
a fazer o registro da solução de seus problemas no quadro para toda 

a turma e a professora. Fundamentação: A socialização entre os 

alunos e a professora durante a resolução do problema contribuiu 

para que eles pudessem se apropriar de novas estratégias e fomentar 
o diálogo em sala de aula. Os referenciais para os anos iniciais 

contribuíram para embasar a análise, pois eles orientam o aluno para 

que adquira confiança em si próprio diante da resolução de 
problemas, que sejam valorizadas suas estratégias pessoais e também 

aquelas que são frutos da evolução histórica do conhecimento 

matemático (PCN, p. 58). 
 

A professora de Estágio Supervisionado destaca que nos casos apresentados a 

preocupação foi com a situação de ensinar, aprender, de analisar como foi elaborada a 

estratégia. Avisa que no item 3 do relatório é preciso focalizar as atividades que se 

voltam para o ensino, como a criança desenvolveu a aprendizagem, como ela se 

relacionou com essa aprendizagem, se houve avaliação, quais materiais foram 
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utilizados, quais as perguntas do professor para estimular o envolvimento do aluno no 

assunto que ele vai ensinar. 

Em seguida, fala sobre o estágio na brinquedoteca, que será realizado pelos 

alunos que não têm possibilidade de ir às escolas. Informa que a próxima aula será 

sobre jogos da matemática. Explica que, embora a brinquedoteca seja um espaço 

lúdico onde não há compromisso com o ensino e nem com aprendizagem, ela tem um 

compromisso com o brincar e com o desenvolvimento da criança no momento de vida 

dela, onde a brincadeira é importante. Então, como o aluno está fazendo o estágio 

supervisionado dos anos iniciais, precisam fazer a ligação com a prática de estágio, por 

isso o link com o jogo, que é um instrumento rico de aprendizagem. 

 

f) Entrega dos relatórios 

A realização da primeira etapa do relatório é avaliada e compõe a nota do 1º 

bimestre. Integra, com as devidas correções, o relatório final. Neste dia, o 

comparecimento ocorreu ao longo do horário letivo, das 19h às 22h e foi possível 

presenciar a manifestação dos alunos quanto a dificuldade na elaboração do texto da 

introdução, caracterização da escola e da turma observada. 

Após a correção desta etapa, a versão inicial do relatório foi devolvida para que 

os alunos providenciassem as alterações solicitadas, uma vez que estes capítulos 

constarão no relatório final, sem que seu conteúdo constituísse objeto da aula. 

A entrega do relatório final seguiu o mesmo trâmite aplicado na entrega da 

primeira etapa, não havendo a oportunidade de comentar o resultado, uma vez que a 

entrega coincide com o final do semestre. 

Foi possível presenciar a chegada de uma aluna para entregar o relatório, sendo 

que ela não havia participado dos encontros, nem entregado a primeira etapa do 

relatório. Em razão dos apelos da aluna a professora de Estágio Supervisionado 

verificou o relatório e disse que ele em nada se assemelhava ao modelo utilizado pelo 

grupo. Pensando o item 3, onde houve reiterados pedidos para que fosse analisada a 

prática pedagógica à luz de fundamentação teórica, o relatório da aluna não fazia 

qualquer menção neste sentido. Também a documentação exigida em lei para a 

regularidade do estágio não foi cumprida, ficando a aluna reprovada na disciplina. 

 

g) Arrumação da brinquedoteca 
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A brinquedoteca é um espaço para a formação de brinquedista para que ele 

possa adquirir conhecimentos e reconhecer procedimentos referentes ao lúdico, à 

recreação, brinquedos, brincadeiras e às linguagens artísticas fundamentais para o 

desenvolvimento da criança, conforme o plano de formação de brinquedista. Tem por 

objetivo possibilitar a vivência teórico-prática, entender, valorizar e apreciar o brincar 

da criança, desenvolvendo no brinquedista o espírito investigativo. É voltado para a 

observação da espontaneidade/criatividade e os limites da criança. 

As ações das alunas nesse espaço são precedidas de encontros realizados às 

terças-feiras no turno da manhã e da noite, onde ocorre discussão teórica sobre cada 

tema proposto. As atividades de campo são realizadas na própria brinquedoteca, que é 

também o campo de estágio dos alunos que não podem realizá-lo em um ambiente 

escolar formal, pois trabalham o dia inteiro e estudam à noite, conforme o PPC (2007). 

Nesse caso, os alunos desenvolvem projetos que são voltados para o estágio 

correspondente, sob supervisão da professora de Estágio Supervisionado. 

Em razão de obras o espaço foi reaberto no final de outubro de 2011, sendo 

designado um dia fixo para que as alunas façam o estágio. O espaço funciona de 2ª 

feira à sábado e possui como público os filhos dos alunos e funcionários da instituição, 

podendo também receber crianças da comunidade onde está instalado o campus. 

No dia em que a brinquedoteca foi arrumada, as alunas da disciplina Estágio 

Supervisionado estiveram presentes, independentemente de fazerem estágio em escola, 

sendo orientadas para organizar os materiais, os brinquedos, sendo uma construção do 

grupo a disposição dos objetos no local. 

 

4.2.3 - Encontros individuais (2012) 

O encontro individual tem por objetivo atender o aluno em suas dúvidas 

pessoais e que podem se referir às questões burocráticas do Estágio Supervisionado, 

dúvidas em relação ao cotidiano escolar ou sobre o relatório de estágio. 

Em um dos dias de observação não houve encontro do grupo, pois o 

cronograma previa atendimento individual. Compareceram duas alunas à sala de aula e 

somente mais tarde ficaram sabendo que não haveria aula. Como precisavam 

providenciar a documentação do Estágio Supervisionado, foram à sala da coordenação 

onde a professora se encontrava. 

Enquanto aguardavam a professora, estas alunas foram entrevistas. 
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Quando chegou a notícia de que não haveria aula em grupo, as alunas se 

mostraram contrariadas e informaram que até aquela data elas não tinham tido 

nenhuma aula, porque até então a professora estava passando as etapas do relatório do 

estágio e que se soubessem que era individual nem teriam vindo. 

Ao final de março outro encontro foi observado, sendo que este foi para a 

entrega da primeira etapa do relatório. Após a entrega, o aluno é dispensado, não 

ocorrendo nenhuma discussão sobre o material entregue. 

 Nos atendimentos individuais comparece quem tem dúvida e não há controle 

de presença e falta nesse dia. A baixa frequência nesses encontros fornece pistas sobre 

como os alunos vêm lidando com as questões postas pelo campo de estágio e que 

transcendem ao relatório. Ao que tudo indica, a elas é atribuído um caráter secundário, 

diante da condição de protagonista alcançado pelo relatório nas aulas de Estágio 

Supervisionado. 

Como já mencionado na análise do relatório, os alunos escolhem um tema 

específico para construir a etapa III – Desenvolvimento - do relatório. Neste sentido, 

as demais questões decorrentes do campo de estágio, observadas e que provocam 

indagações parecem ter sua importância reduzida, talvez por não encontrarem um 

lugar para seu registro ou de destaque nas aulas de Estágio Supervisionado. Assim, as 

demais ocorrências vividas na escola campo perdem importância, sentido e provocam 

um esvaziamento desse momento, que parece constituir, para alguns alunos, um dia de 

folga na semana puxada de trabalho e aula. 

 O mesmo se registra na entrega da primeira etapa do relatório. Posterior à 

entrega há a dispensa do aluno, sem que esse dia seja utilizado para debater sobre as 

informações lançadas no documento, reforça o isolamento do relatório no contexto da 

formação, o que corrobora a compreensão dos alunos de que a aula de Estágio 

Supervisionado é para elaboração do relatório, somente. 

 

4.4. - Questionário 

Não foi possível submeter todo o grupo de alunos que não fizeram o Estágio 

Supervisionado a este instrumento, pois esta etapa da coleta de dados ocorreu no 

primeiro semestre de 2012, ocasião em que o curso passou por grande dificuldade para 

fechar turmas, tendo sido o início do ano letivo retardado. Decorrente deste fato, a 

permissão dos professores para acesso aos alunos durante o horário de aula foi 
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bastante difícil, ficando o contato restrito a um breve momento que antecedia às aulas. 

Por ter ocorrido no horário noturno, raramente às 19h havia um grupo considerável de 

alunos em sala de aula ou nem sempre os presentes correspondiam à situação 

acadêmica que atendesse ao critério estipulado.  

Acrescente-se, ainda, a pequena disponibilidade dos alunos para participarem 

da pesquisa, pois alguns se negaram a participar sob a justificativa de que 

desconheciam o tema ou que não tinham tido contato com o Estágio Supervisionado. 

Outros aproveitavam para fazer seu lanche em sala de sala com mais vagar, antes da 

chegada do professor, ou pegavam matérias com os colegas ou informações sobre a 

disciplina que seria ali ministrada. Ainda assim, foi possível obter a participação de 29 

alunos. 

As respostas do questionário foram analisadas em seu conteúdo (BARDIN, 

1979) fazendo emergir três categorias que correspondem aos temas pregnantes (1) 

Aprendizagem; (2) Experiência-prática; e (3) Orientação. Os resultados serão 

apresentados a partir destas categorias. 

 

a) Categoria Aprendizagem 

 As evidências que apontaram para essa categoria estavam presentes entre os 

alunos que não fizeram o Estágio Supervisionado (NF), bem como nos que já o 

fizeram (JF) e serão apresentadas em separado nesta seção. 

 Para os alunos NF o Estágio Supervisionado é uma aprendizagem, porque 

consiste em relacionar a teoria com a prática, dando sentido a toda teoria aprendida no 

curso por meio de sua aplicação no dia a dia. Para eles o Estágio Supervisionado é um 

momento em que se aprende, conforme mostram os registros a seguir: 

 

Aprender tudo sobre o que foi passado, para poder ser realizado no 

dia-a-dia. (NF2) 

 
[...] uma aula, em que nos é mostrado mais na prática o dia-a-dia da 

sala de aula. (NF4) 

 
Muito estudo, ler, teorizar e tentar relacionar com esta prática de 

ensino. (NF6) 

 
Oportunidade de por em prática toda a teoria que aprendemos 

durante o nosso curso. (NF8) 

 

Esta concepção de Estágio Supervisionado, enquanto espaço onde a teoria e a 
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prática se encontram também se manifesta entre os alunos que já o fizeram (JF). O 

Estágio Supervisionado é um aprendizado porque nele é possível constatar a falta de 

elo entre a teoria aprendida nas disciplinas do curso e as situações encontradas no 

cotidiano escolar, ocasião que a aprendizagem proporcionada pelo Estágio 

Supervisionado ganha mais valor porque decorre das situações vividas na escola 

campo, sem que essa vivência esteja embasada pelos conteúdos trabalhados nas 

disciplinas do curso: 

 

É um aprendizado, porque vincula a teoria e a prática. (JF26) 

 
O estágio não pode ser só de observação, porque é nele que vai 

acontecer a aprendizagem da teoria e prática. (JF29) 

 

No estágio aprendemos muito e passamos a ter a visão do que é o 
trabalho docente, que é muito diferente do que pensamos na sala de 

aula. (JF23) 

 
Para mim, serviu para saber que preciso ter a atenção total do aluno 

para que exista aprendizado. (JF33) 

 
Aprendi muitas coisas que não estão nos livros, nem na faculdade. 

Meus estágios em Pedagogia foram um aprendizado significativo. 

(JF22)  

 

Analisando a categoria com relação aos alunos que não fizeram o Estágio 

Supervisionado e para os que já o fizeram, é possível concluir que a crença de que é 

no Estágio Supervisionado que ocorrerá a relação teoria e prática, pode ser originária 

do fato de a teoria até então apresentada não oportunizar pensar a prática, ocasião em 

que o Estágio Supervisionado assume tal tarefa, historicamente construída. 

A crítica ao fato de a teoria ser ensinada descontextualizada das situações que 

estão no espaço escolar, sendo a prática reservada ao Estágio Supervisionado é tema 

recorrente na literatura (FAZENDA; PICONEZ, 2008, PIMENTA, 2010). A relação 

teoria e prática constitui abordagem a ser cumprida por todas as disciplinas, devendo 

proporcionar ao futuro professor a inserção no que constituirá seu local de trabalho, 

desde o primeiro período. Por isso, as Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia explicitamente estabelecem 100 horas de atividades teórico-práticas e 

estágio ao longo do curso, independente das horas destinadas ao Estágio 

Supervisionado (BRASIL, 2006). 
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Neste sentido, a ausência do cumprimento do que as Diretrizes estabelecem 

provoca a ideia de que o conhecimento necessário à atuação no magistério não 

decorre dos livros, dos conteúdos estudados, porque eles não proporcionam meios 

para que o aluno se aproxime do cotidiano escolar, o que só seria possível 

vivenciando a realidade por meio do Estágio Supervisionado. 

Stivanin (2007) considera que o papel do Estágio Supervisionado é possibilitar 

a ampliação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos na graduação. Nele o 

futuro professor pode utilizar os conteúdos aprendidos, estabelecer contato com 

diversas situações que ocorrem no ambiente escolar, vivenciar o ser professor. 

Entretanto, isso só será possível se o Estágio Supervisionado for organizado neste 

sentido, o que parece não constituir realidade diante da afirmação dos alunos que 

atribuem ao seu esforço pessoal a aquisição da aprendizagem decorrente do Estágio 

Supervisionado: 

 

O estágio é um aprendizado se vamos além do que buscamos no 

estágio. (JF25) 

 

Sempre aprendemos algo novo, depende do nosso olhar e força de 
vontade. Quando estamos no estágio devemos aproveitar o máximo 

para buscar respostas para nossos questionamentos. É lá a 

oportunidade de aprender algo novo, pois tudo passa tão rápido e 
depois, se não tirarmos lição de aprendizado, vemos que perdemos 

uma grande oportunidade. (JF22) 

 

Pressupondo um conformismo com a falta de estruturação da organização 

curricular do curso de Pedagogia, materializado na elaboração e organização das 

disciplinas como um fim em si mesmo, os conteúdos acabam por não oferecer 

subsídios para que o aluno esteja no campo de estágio preparado para dialogar com a 

teoria e implementar ações dotadas de fundamentação, que confira segurança e 

objetivo em seu fazer. 

A pesquisa realizada por Alves-Mazzotti et al (2005) sobre os significados 

atribuídos ao ser professor revelou que para ser professora é preciso ter dedicação. 

Esta associação à dedicação se refere à vocação, onde parece não ser necessária a 

aprendizagem decorrente das disciplinas da formação, porque uma vez distanciada da 

realidade da sala de aula não contribuem para a atuação profissional, para isso basta ao 

professor ser dedicado e vocacionado. 
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Assim, a aprendizagem desenvolvida no Estágio Supervisionado vai 

assumindo, para os alunos, a função de torná-lo professor. Os alunos depositam nesta 

disciplina a expectativa de adquirir competências e habilidades necessárias à futura 

atuação docente. Neste sentido, os alunos que não fizeram Estágio Supervisionado e 

os que já o fizeram entendem que: 

 

O estágio é muito importante para a formação. (JF28) 
 

É de total importância, porque serve de base. (JF39) 

 
Imagino que seja uma aula em que nos é mostrado mais na prática 

o dia-a-dia da sala de aula. (NF4) 

Aprender tudo sobre o que foi passado, para poder ser realizado no 

dia-a-dia. (NF2) 

 
Acho que é algo organizado, onde aprendemos e para depois termos 

o nosso trabalho. (NF5) 

 

Ou seja, parece ser somente no Estágio Supervisionado que tais competências e 

habilidades são desenvolvidas para serem aplicadas quando no exercício da docência, 

deixando para trás o que foi trabalhado nas disciplinas cursadas. Logo, contrapondo-se 

a ideia de falta de estruturação, os alunos sugerem a existência de um conteúdo que 

contribua para a futura atuação profissional: 

 

Eu colocaria um conteúdo, teoria pra ajudar o aluno. (JF25) 

 

Era para ter um conteúdo que ajudasse mais no estágio. O aluno 

que não fez normal fica com uma bagagem muito pequena. 
Colocaria teoria, conteúdo para auxiliar o aluno. (JF27) 

 

Este conteúdo, a teoria, não se refere a rever as teorias apresentadas pelas 

demais disciplinas. Aqui, ela é entendida como “um guia”, modelos, de como fazer, 

permitindo ao aluno transitar pela escola campo de maneira mais intencional, 

direcionada, com mais clareza acerca de como agir e interagir, visando a futura 

atuação docente. 

Cabe lembrar que o Estágio Supervisionado deve ocorrer no início da segunda 

metade do curso e que os conteúdos ministrados devem ter como elemento norteador a 

realidade escolar. 

A categoria aprendizagem revela fragilidade na maneira como a formação vem 
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ocorrendo. A partir do momento em que o cotidiano escolar não constitui o foco dos 

conteúdos trabalhados, não é possível ao aluno construir-se como professor ao longo 

do curso, pois ele não consegue perceber as prováveis circunstâncias em que aquele 

conteúdo lhe fornecerá suporte para atuar em sala de aula. O que ele tem como certo é 

que quando chegar o momento de cursar a disciplina Estágio Supervisionado, pela 

natureza da disciplina, ele estará em contato com o espaço escolar, ocasião em que 

essa articulação teoria e prática se efetivará e ele poderá aplicar, com segurança, a 

teoria às situações rotineiras e inusitadas que compõem o ambiente escolar. 

 

b) Categoria Experiência-Prática 

 A categoria Experiência-prática é proveniente das respostas dos alunos que não 

fizeram o Estágio Supervisionado (NF) e entre aqueles que já o fizeram (JF). 

Os alunos NF entendem que o Estágio Supervisionado é o momento que lhes 

propicia o contato e a preparação para atuar profissionalmente. Nele, é possível ver 

como as coisas acontecem no ambiente escolar, o que parece não ser proporcionado 

pelas demais disciplinas: 

 

[O Estágio Supervisionado] é o mais próximo que nós temos como 

preparação prática durante o nosso curso. Então, sem dúvida é algo 

de extrema importância. O estágio nos dará uma base para o inicio 
em sala, ainda mais para quem ainda não trabalha na sala de aula. 

(NF4) 

 
[O Estágio Supervisionado é a] Oportunidade de experimentar com o 

que se vai trabalhar. A experiência da sala de aula, porque é com 

isso que vou trabalhar o resto da vida. (NF7) 
 

Um estágio bem feito traz experiência para quando assumir uma 

turma. Acho que o estágio deve fazer isso, porque a gente vai agir 
como professora. (NF8) 

 

Estas falas também foram encontradas entre os alunos JF. A importância e a 

indispensabilidade atribuídas ao Estágio Supervisionado se caracterizam por um 

conjunto de expectativas, levando à ideia de que nele está centrada a responsabilidade 

do inserir o aluno no cotidiano escolar e, consequentemente, vivenciar situações reais 

de sua futura profissão, fornecendo a prática necessária ao exercício profissional: 

 

O estágio é indispensável para não sairmos tão cruas do curso, ter 
esse 1º contato com o mercado de trabalho. (JF26) 
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O estágio é importante porque é o início de todas as coisas, pois é 
por meio dele que nos capacitamos,  nos preparamos e alcançamos a 

experiência. É essa experiência do estágio que torna nosso trabalho 

em sala de aula eficiente. (JF27) 

 
Só com o estágio você vai ter realmente prática. (JF28) 

 

[...] ele proporciona a prática que não é vista na sala de aula. (JF30) 
 

De extrema importância, pois podemos obter experiências na prática. 

(JF34) 

 

 A falta de sintonia entre as disciplinas do curso e o Estágio Supervisionado e a 

falta de correspondência na sua estruturação e as expectativas dos alunos corrobora a 

visão de que na “prática as coisas não são como aparecem na teoria” e que o tornar-se 

professor decorre exclusivamente da prática, contribuindo para que a prática pela 

prática possa proporcionar status profissional. 

 Concordando com Santos (2008), as experiências do Estágio Supervisionado 

devem ser consideradas para melhor articular teoria e a prática no conjunto da 

formação, pois ao compreender a dinâmica que ocorre na sala de aula, intervenções 

consistentes podem ser realizadas, evitando que os modelos presenciados na escola 

campo sejam adotados desprovidos de qualquer fundamentação que justifique aquela 

ação, como revelam as alunas: 

 

Quando estiver sozinha em sala de aula, com várias carinhas 
ansiosas para saber o que irei passar para elas. Isso deve dar um 

pânico diário, mas com o tempo vai se acostumando com a turma, 

vai se envolvendo com elas e no final tudo dá certo. (NF2) 
 

Ainda não me sinto segura, mas acho que isso vem com a prática 

(JF26) 

 

A não priorização da análise crítica do espaço escolar tem sido a tônica 

atribuída ao Estágio Supervisionado, razão pela qual se consolida a concepção de que 

a experiência do cotidiano é que irá consolidar a formação, conforme discute Barillari 

(2009). Para Stivani (2007), a formação poderia oferecer melhores ferramentas para 

que o aprender a ser professor pudesse ocorrer de maneira gradativa, evitando o 

“choque com a realidade”, como pode ser percebido na fala da aluna ao se referir à 

importância do Estágio Supervisionado: 
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[O Estágio Supervisionado é importante] Para reflexão de que a 

realidade é bem diferente. (JF32) 

 

O Estágio Supervisionado ainda é visto como a parte prática do curso, como 

bem define Souza (2006), reservando-se a ele a inserção do aluno em seu futuro 

espaço de atuação. Tal concepção mostra um equívoco na interpretação das Diretrizes 

Curriculares (BRASIL, 2006), pois a reflexão sobre a realidade deve ocorrer na 

medida em que os conteúdos são trabalhados. 

Embora o PPC contemple a articulação da organização curricular com a 

realidade escolar, é possível verificar que essa não é a tônica que norteia a análise 

teórica na formação para a docência na IES pesquisada. Tal inferência encontra 

suporte nas afirmações discentes de que é por meio do Estágio Supervisionado que 

eles têm contato com a realidade, podem ver como é o dia a dia de um ambiente 

escolar, experimentam o que é a profissão. Este cenário propicia uma aproximação 

com o campo de estágio desprovido de elementos que permitam ver além da prática 

aparente. O que veem são práticas, o fazer do professor que os acolhe na escola. Não 

conseguem ver nessas ações uma relação com as aprendizagens adquiridas na sala de 

aula da graduação e, diante da dificuldade em identificar a teoria que fornece suporte 

às ações ali praticadas, cristaliza no aluno a dicotomia teoria e prática, acentuando a 

importância da prática para sentir-se professor. 

Como alertam Fazenda e Piconez (2008), Libâneo (2002) e Pimenta (2010), é 

preciso readequar a estrutura curricular do curso de Pedagogia, propiciando a 

interlocução entre os conteúdos trabalhados e o cotidiano escolar, o que será possível 

diante da construção de uma via de mão dupla entre a Instituição formadora e a escola 

campo, libertando o Estágio Supervisionado da responsabilidade exclusiva pela 

aplicação da teoria à prática, base para o trabalho docente. 

 

c) Orientação 

Entre os alunos que não fizeram o Estágio Supervisionado, cabe ressaltar que é 

comum a fala sobre o desconhecimento do que ele é e que os professores de maneira 

geral não falam sobre ele, quando chegam ao curso. Na medida em que foram se 

sentindo à vontade para falar, expressaram os seguintes comentários, que se 

aproximam da concepção expressa nos documentos legais: 
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Não tenho conhecimento do que seja [o Estágio Supervisionado], 

mas penso que seja levar para sala o que acontece nos estágios. 

Talvez na resolução de situações problemas. (NF1) 
 

Ser observado em tudo que faz, aprender com os erros, ter limites 

em trabalhos, cronometrar o tempo do plano elaborado. O meu 

medo, na realidade, é o plano de ensino diário e mensal. (NF2) 
 

Estágio com a presença de um supervisor ou educador, destinado a 

avaliar nossa prática. Vai ser um ganho, já que sendo supervisionado 
ficará mais fácil de sinalizar os erros e acertos que devemos ou não 

repetir. Qualquer estágio em relação ao aprendizado, logicamente, 

contribuirá para nossa atuação em sala de aula. (NF3) 

 

Na visão das alunas, o Estágio Supervisionado tem por objetivo identificar 

problemas, falhas, esperando que lhes sejam fornecidas diretrizes de como deve se 

organizar e executar as tarefas da rotina profissional Ao mencionarem a avaliação da 

prática, o que se infere é uma determinação da qualidade da utilização de técnicas, da 

aplicação da teoria à prática. Também é possível depreender que a orientação se refere 

à busca da prescrição, instrução de como se conduzir neste contato direto com a 

profissão, como registrado na fala a seguir: 

 

É uma aula onde há orientação sobre o que fazer no estágio, na 

escola. (NF7) 

 

Se a categoria Orientação para os alunos que não fizeram o Estágio 

Supervisionado está centrada no acompanhamento e supervisão das ações típicas da 

atuação docente, entre os alunos que já o fizeram ela recebe outra conotação, voltando-

se à orientação para a elaboração do relatório final de estágio. 

Da fala dos alunos, o que se pode perceber é que a aula de Estágio 

Supervisionado se encontra organizada em dois momentos: um destinado a 

atendimento ao grupo, ocasião em que as etapas do relatório ditam a tônica da 

orientação e as questões relativas às vivências do campo de estágio vêm em segundo 

plano; e outro ao atendimento individual, ficando a cargo das alunas a temática das 

dúvidas a serem sanadas e que poderiam versar sobre o relatório especificamente, 

problemas na documentação de estágio ou uma situação do campo de estágio. As falas 

reproduzidas a seguir evidenciam esses momentos: 
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Não era aula como nas outras disciplinas. Era mais orientação para 

fazer o relatório e se tivesse alguma dúvida no estágio também podia 
falar com a professora. Tinha dia de atendimento individual. (JF26) 

 

Havia encontros semanais, orientação de como preencher o 

relatório. A professora era sempre atenciosa, tirava as dúvidas de 
como fazer o relatório. A professora tirava as dúvidas e orientava 

como fazer cada etapa (JF22) 

 
Quando o grupo estava junto, as aulas eram sobre as etapas do 

relatório. (JF24) 

 
Às vezes é que uma aluna trazia alguma coisa do estágio, mas 

sempre por causa do relatório. (JF23) 

 

Nos encontros com o grupo víamos o relatório, ninguém falava do 
estágio. (JF29) 

 

Lembro que fazíamos o relatório para entregar no final do semestre. 
(JF30) 

 

O fato das etapas do relatório de estágio nortearem os debates em sala de aula e 

ser objeto de grande preocupação por parte das alunas parece ter produzido uma 

atmosfera reducionista, transformando o Estágio Supervisionado em orientação para a 

elaboração do relatório: 

 

As colegas não traziam muitas situações, a gente ficava preocupada 
com o relatório. Como já dou aula, não discutia muito, tirava mais 

dúvidas sobre o relatório. (JF22) 

 
Muitos colegas não participavam, não traziam situações dos seus 

estágios. (JF29) 

 

Não era bem uma aula. Quase não tinha discussão, era mais para 
explicar e ver as dúvidas do relatório.   Acho que não gostava de 

nada, era muito papel pra preencher e o relatório era complicado.  

(JF27) 

 

Embora o relatório constituísse a tônica dos encontros, situações ligadas ao 

cotidiano escolar emergiam. Como as questões eram postas a partir de alguma etapa 

do relatório, para as alunas a abordagem que se seguia parecia desprovida de 

intencionalidade e de planejamento por parte da professora de Estágio Supervisionado. 

Esta circunstância parece ter contribuído para desviar o olhar das considerações e 

intervenções que surgiam no contexto das próprias etapas do instrumento, levando-as à 

condição de expectadoras e distantes do debate que uma dúvida do relatório poderia 
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proporcionar: 

 

Não me lembro de discussão, era mais para saber como fazer o 
relatório, tirar dúvidas, às vezes que se relacionava alguma coisa 

que acontecia. (JF28) 

 
A professora orientava como fazer o relatório, tirava as dúvidas e 

se tivesse dúvida sobre alguma coisa do estágio, ela dava a opinião 

dela, orientava. (JF25) 
 

Não falava nada, ficava ouvindo (JF26) 

 

Quando surgia algum assunto do meu interesse ou que aconteceu 
comigo eu contava a minha experiência. (JF30) 

 

A professora explicava como fazer o relatório e trazia exemplos. 
Também alguns colegas comentavam o que acontecia na escola 

onde faziam o estágio. Ficava ouvindo atenta. Era um aprendizado. 

(JF31) 

 

 Concordamos com Silvestre (2008) que, ao concluir sua pesquisa junto a 

alunos de curso de Pedagogia, verificou que é necessária uma melhor estruturação do 

estágio, devendo haver uma efetiva supervisão durante a presença do aluno no campo 

de estágio, pois assim como revelado pelas alunas que já fizeram o Estágio 

Supervisionado, as situações escolares são trazidas de forma genérica, o foco é 

descritivo e por essas situações emergirem sem uma previsão, um planejamento, a 

reflexão aprofundada fica comprometida. 

 Assim, pela configuração atual na IES a supervisão de Estágio tem seu foco 

deslocado para a orientação do cumprimento de uma formalidade exigida pelo 

Regulamento do Estágio da Instituição formadora, não atingindo ao fim a que se 

destina, ou seja, orientar o aluno no campo de estágio a fim de proporcionar um 

processo de ensino-aprendizagem por meio de um conhecimento do real, conforme 

consta no Parecer CNE/CP n. 28 (BRASIL, 2001). 

 

4.5 - Entrevista 

As entrevistas foram realizadas com professores, individualmente, e em grupo 

com sete alunos que não fizeram (NF) e com cinco alunos que estavam fazendo o 

Estágio Supervisionado (EF). 

Todas as entrevistas foram agendadas a partir da disponibilidade de horário dos 

professores. Durante as entrevistas, propiciou-se que professores falassem sobre o 
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currículo e sobre como percebem e incluem o Estágio Supervisionado nas disciplinas 

que lecionam, sendo suas respostas gravadas e transcritas literalmente, e submetidas à 

analise categorial temática (BARDIN, 1979), dando origem a duas categorias: 

Currículo e Prática. 

As entrevistas em grupo foram realizadas com alunos do turno da noite, sendo 

também gravadas e posteriormente transcritas literalmente. As respostas foram 

analisadas e categorizadas (BARDIN, 1979), fazendo emergir duas categorias: 

Aprendizagem e Orientação. 

 As análises serão apresentadas por grupo de respondentes e por categoria. 

 

I - Professores 

a) Categoria Currículo 

 O programa do curso de Pedagogia da IES foi elaborado por uma equipe 

constituída para esta finalidade e a participação dos professores foi possível por meio 

de um espaço virtual, onde o plano de curso era postando e os professores faziam 

alterações, sugestões, críticas até que se chegasse a um documento final. 

 No entanto, para os professores entrevistados, a elaboração do programa do 

curso, bem como do plano de ensino é de autoria institucional, pois não participaram 

de seu processo de elaboração: 

 

Infelizmente, você sabe, isso é uma falta que eu tenho, assim, eu 

tenho muita disposição para isso, mas acho que no plano do estudo 
do ensino superior, a gente não tem conseguido fazer encontros, 

seriam ótimos. (P2) 

 
Os planos de ensino e de aula são da universidade. (P3) 

 

 O distanciamento do processo de elaboração do programa do curso também é 

sentido na falta de conexão entre as disciplinas, estando a interdisciplinaridade ausente 

ou realizada de maneira informal, por meio de iniciativas de determinado professor, 

sem que isso constitua uma diretriz para o curso. 

 

A gente troca, até aqui na sala dos professores mesmo, através da 
biblioteca virtual, há uma troca. Você interage o tempo todo. 

Também depende de cada professor né, mas interage com os outros, 

os professores de outras disciplinas, até porque é importante, porque 
eu acho que a educação, o projeto de educação, ele é 
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interdisciplinar, né, você tem que conhecer o indivíduo como um 

todo, holisticamente. Então eu acho que tem que haver essa 
integração. (P7) 

 

Não, a elaboração dos planos de ensino não, porque nós recebemos 

esse plano de ensino já elaborado. A gente executa, no caso a gente 
tem a autonomia pra discutir a execução né, mas assim isso 

geralmente tem que ser, essa ação ela é promovida dentro da 

universidade pela coordenação de curso e no momento a gente não 
tem feito muito, depois de muitas mudanças que ocorreram a gente 

não tem feito isso. (P8) 

 

O mesmo se pode dizer em relação à disciplina Estágio Supervisionado, onde a 

responsabilidade por inserir o aluno na realidade escolar é deslocada para ela, sendo o 

aparecimento de uma situação ligada à escola decorrente da dúvida de algum aluno, 

resultado do acaso e não de um planejamento, como pode ser observado nas falas 

seguintes: 

 

Quando eles estão fazendo estágio eles trazem as questões o tempo 

todo. Tem uns que trazem muito animados, outros muito 

desanimados, mas eu acho que, é, alguns já estão na escola, então 

eles trazem o cotidiano deles mesmos e até quem já está na vivência 
profissional, em alguns estágios pode reduzir né a carga horária, 

então, é, eu lido, às vezes eu faço até como estudo de caso. (P1) 

 
Não, não trazem não... Só uma ou outra, umas duas só que trazem 

problemas pontuais com alunos, elas trazem e a gente até debate e 

serve de exemplo durante a bateria que nós estamos estudando. (P7) 

 

 A ausência do cotidiano escolar nos conteúdos desenvolvidos com os alunos 

parece ser natural, pois quando ele aparece na sala de aula, o tratamento que lhe é 

dispensado é secundário, como se infere das falas dos professores mostradas 

anteriormente. Ao que tudo indica o momento em que se oportuniza a aproximação 

com o cotidiano em que se dará a atuação profissional dos alunos se resume ao Estagio 

Supervisionado: 

 

Acho fundamental o professor do estágio criar o foco de observação, 

porque um estágio sem foco de observação, o aluno passa batido por 

ele, né, fica uma coisa de achismo, de entendimento, que vai pela 

subjetividade. Eu acho que tem pauta para observar, tem que estar 
discutindo, tem que ter ética pra discutir o que ta vivenciando, né, 

porque muitas vezes se o alunado não constrói essa postura ética, sai 

falando o que quer, o que não quer das escolas que os acolhem. Eu 
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acho fundamental, as aulas de discussão do estágio são muito ricas e 

repito um roteiro de observação de estágio é imprescindível. (P2) 

 

 Ainda que não seja possível afirmar que uma vez o plano de ensino sendo 

organizado pelo professor da respectiva disciplina, ele contemplaria o cotidiano 

escolar e o Estágio Supervisionado, a elaboração do documento pela Instituição 

formadora vem provocando um distanciamento das disciplinas entre si, com a 

realidade escolar e com o próprio estágio. Também gera no professor a percepção de 

que é apenas executor do que consta no documento, isolando ainda mais a teoria 

apresentada da prática inerente ao exercício da docência. Em consequência, resta ao 

Estágio Supervisionado a incumbência de efetuar as correlações que deveriam ser 

construídas ao longo do curso e em um curto período de tempo. 

Logo, concordando com Pimenta (2010), a estruturação curricular desprovida 

de diretriz voltada ao cotidiano escolar inviabiliza a aquisição dos conhecimentos 

teórico-práticos, que repercutirá no papel do Estágio Supervisionado para a formação, 

o que pode vir a comprometer a atuação do futuro professor no exercício da docência. 

  

b) Categoria Prática 

 Para esse grupo de professores o Estágio Supervisionado é o momento em que 

ocorre a relação teoria e prática: 

 

Percebo que no estágio os alunos podem fazer a relação entre a 

teoria e prática. (P1) 
 

Eu acho demais né, eu acho que estágio é uma outra escola aonde 

você vai vivenciar o que você aprende na teoria, você vai transferir 

para prática, isso que eu digo pra eles que é o verdadeiro 
aprendizado. Então um estágio bem feito, um estágio onde ele 

participa, onde ele procura interagir com a própria instituição, eu 

acho que é fundamental para o aluno né. (P7) 
 

Ah, importantíssimo, porque ele justamente ele vê na prática o que 

acontece [...] que ele faça observação de vários ambientes diferentes, 

ele vai ver realmente o que pode acontecer, o que é muito diferente 
do que ele ver na teoria e na sala de aula, porque muitas vezes na 

teoria é o ideal e ele num tem ideia do que ele encontra lá na prática 

na sala de aula. (P9) 

 

 É possível verificar que a concepção de que toda disciplina tem sua parte 

prática e que cabe a ela inserir o aluno no cotidiano escolar não norteia a execução do 
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plano de ensino. Se por desconhecimento da determinação legal (BRASIL, 2006), se 

em decorrência da estruturação curricular já mencionada, não é possível afirmar algo 

nesse sentido. Entretanto, há uma concordância de que é no Estagio Supervisionado 

que esse contato vai ocorrer e que isso é indispensável à formação: 

 

Essencial, importante não, essencial. O professor que tá cursando 

qualquer curso que ele vai ser um educador pro mercado ele precisa 

profundamente dessas experiências que ele acumulou do seu 
conhecimento dentro das salas de aula no espaço do cotidiano 

escolar. Então é essencial, eu vejo como essencial o estágio, pra que 

ele possa colocar em prática todo o seu conhecimento acumulado e 
mais ainda, dele poder perceber as contradições entre o que ele 

recebeu dentro da sala das universidades do currículo pras dinâmicas 

do cotidiano do trabalho, eu acho interessante. (P4) 

 
Para algumas alunas que já estão no mercado, talvez acrescente 

menos, porque já estão em contato com essa realidade, ok? Para as 

alunas que nunca viram, nunca tiveram numa sala de aula acho que 
esse contato é importante, mas eu acho que a ideia talvez o problema 

de você pensar na disciplina do estágio é achar que o estágio se 

resume ao aluno a ir assistir uma aula, ou acompanhar o professor. 

Eu acho que tem que haver uma reflexão da disciplina em si, no seu 
sentido filosófico, o aluno vê às vezes essa questão do estágio 

apenas como obrigação de cumprir horas, eu acho que isso é 

complexo acho que não tá certo, acho que tem que ter uma discussão 
a disciplina ela tem que ter uma face teórica também. Porque o 

estagio? Por que ele esta ali? O que significa esse contato, esse não 

contato, essa reflexão? Como é que isso pode de alguma maneira 
ajudar na organização da sua prática no futuro? (P6) 

 

Ainda que o plano de ensino seja elaborado pela IES e o professor somente o 

execute, é preciso frisar que a teoria a ser ensinada não foi pensada a partir de um 

vazio, mas de situações que uma vez postas suscitaram sua compreensão, um saber 

lidar com ela. Logo, é da sua essência o pensar sobre algo e que na formação de 

professores se refere ao que se passa com aluno, professor, escola e que nos dias atuais 

contempla a comunidade, o contexto em que estão inseridos. 

Deixar ao Estágio Supervisionado e ao professor que o leciona a tarefa de 

pensar a prática à luz da teoria, levando em consideração que ele ocorre na segunda 

metade do curso é reforçar a crença de que o Estágio Supervisionado é “a parte prática 

do curso” porque a teoria foi oferecida ao aluno no início do curso. Ademais, cabe o 

questionamento: se a teoria é apresentada ao aluno desvinculada da prática ou se ela é 

teoria sem corresponder a uma aplicabilidade na prática, qual a razão dela constar no 
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currículo do curso? 

Segundo Azanha (2004), é preciso que a diversidade que constitui a realidade 

escolar esteja presente na formação. Para ele, ao pensar a organização curricular para a 

formação de professores, não se trata de trabalhar os conteúdos abstratamente, é 

preciso selecionar o que será útil para embasar o trabalho do professor, porque o 

exercício da docência não ocorrerá no plano do ideal, mas sim do real e ele deve estar 

apto a lidar com essa escola que está inserida em um contexto social, histórico e 

econômico (AZANHA, 2004). 

Embora a Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006 apresente as 

disciplinas da formação desconectadas da realidade educacional, em uma interpretação 

sistemática do texto é possível encontrar diversas chamadas para que o exercício 

profissional constitua o foco da formação. 

Concordamos com Pimenta (2010) que o Estágio Supervisionado tem um papel 

importante ao realizar a conexão entre as disciplinas da formação e a futura atuação, 

sem que, no entanto, seja considerado apenas “a parte prática do curso”. 

 

II) Alunos 

Participaram das entrevistas sete alunos que não fizeram o Estágio 

Supervisionado (NF) e cinco alunos que o estão fazendo (EF). 

 A entrevista realizada com os alunos NF ocorreu em momentos diferentes, 

sendo uma antes do início de uma aula de disciplina da grade curricular do 7º período 

e outra após o termino de uma avaliação de disciplina do 4º período. 

 Os participantes que estavam fazendo o Estágio Supervisionado foram 

contatados durante as aulas de Estágio Supervisionado, nos dias determinados para 

encontros individuais, onde a frequência era bem pequena. 

 Da análise categorial temática (BARDIN, 1979) empreendida emergiram duas 

categorias: Aprendizagem e Orientação, que serão apresentadas a seguir. 

 

a) Categoria Aprendizagem 

Para os alunos que não fizeram o Estágio Supervisionado, esta categoria está 

ligada à aquisição de conhecimentos ligados ao dia a dia da profissão, oriundos da 

vivência do cotidiano. Também aqui o Estágio Supervisionado se apresenta isolado no 

contexto da formação, respondendo pelas aprendizagens necessárias para o exercício 
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da docência, como se observa nas falas reproduzidas a seguir: 

 

Pra mim é de extrema importância, valioso. Pra mim! Fiz no 
Normal, agora a gente tem que fazer na EI. E eu quero fazer, eu 

preciso fazer, é a partir da vivência que a gente vai unir o que a gente 

aprende e a nossa, a nossa realidade mesmo, entendeu. É isso que eu 
espero. (NF9) 

 

Essa ideia básica de todo curso é essa, cê faz  estágio é pra você 

aprender, antes de você se formar. Ah, eu gostaria de encontrar 

ideias, assim né...aprender né! Pra mim o estágio é isso, aprender, 

pra quando eu me formar eu saber o que que eu tenho que fazer na 

sala de aula. (NF12) 
 

Acredito que seria legal também, por pessoas não terem experiência, 

o professor situar na questão da realidade, né, porque a gente 
conhece a teoria. Eu acho que o estágio serve pra isso, pra te mostrar 

questões reais. (NF14)  

 

Chama atenção a fala da aluna NF9, pois mesmo sendo professora atuante e 

sendo-lhe facultada uma redução de 50% da carga horária de Estágio Supervisionado, 

ao enfatizar que quer fazer o Estágio Supervisionado porque nele ocorrerá a junção do 

que aprendeu e a realidade do ambiente escolar, reforça que as disciplinas do curso se 

apresentam de maneira estanque, não proporcionando ao aluno relacionar o que se fala 

(o discurso dos professores) com o que vão encontrar na escola, deixando a cargo do 

Estágio Supervisionado a tarefa de “juntar” todas as disciplinas da formação. 

Esta categoria também emergiu entre os alunos que estão fazendo o Estágio 

Supervisionado, ocasião em que ponderaram sobre a existência de conteúdo que lhes 

ensine a dar aula, do que fazer dentro da sala de aula, de como executar a prática: 

 

O que eu mudaria na disciplina de estágio? Cara, eu acho que eu 

mudaria o conteúdo, teria eu acho que teria que ter conteúdo mesmo, 
ia ser muito bom. Assim, de como, assim, exatamente como ela está 

falando, de como dar aula, entendeu... Assim, a gente tem as 

disciplinas de Conteúdo e Metodologias, mas a didática em si, como 
fazer um planejamento, como, como agir em determinadas salas, 

determinadas escolas, os métodos, entendeu, é, a lidar com os 

alunos. (EF18) 

 

Dois pontos merecem ser retomados diante das afirmações aqui apresentadas. 

A primeira se refere ao perfil dos alunos, Tabela 12, de onde se pode inferir o interesse 

da maioria dos alunos de, após a conclusão do curso, atuar na docência. A segunda é a 

ausência da parte prática no discurso das disciplinas da formação. É possível 
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compreender, então, porque a expectativa da prática ultrapassa a necessidade de se 

estar em contato com o que é o ambiente escolar, de ver como as coisas acontecem na 

escola, para adquirindo a feição de aprender a fazer, porque o percurso teórico já foi 

percorrido, restando agora aprender o que e como fazer na sala de aula. Em sendo o 

Estágio Supervisionado oferecido ao final das disciplinas voltadas para a docência, 

resta a ela a chance de possibilitar aos alunos um caminhar em direção à sala de aula 

na condição de professor, fornecendo-lhe um leque de opções de como atuar neste 

espaço.  

Segundo Barreiro e Gebran (2009), a aprendizagem propiciada pelo Estágio 

Supervisionado tem como perspectiva compreender a sala de aula não somente 

relacionando a teoria à prática, porque elas são indissociáveis, mas permitir que o 

aluno, ao vivenciar o cotidiano, elabore pensamento e tome atitudes articuladas à 

condição de professor. Logo, é preciso que as demandas inerentes ao ambiente escolar 

sejam apresentadas aos futuros docentes ao longo do curso, a fim de que ao chegar no 

Estágio Supervisionado ele seja portador de um repertório que lhe permita agir de 

forma consciente sobre as rotinas e as situações inusitadas decorrentes do processo 

ensino aprendizagem em um ambiente formal. 

 

b) Categoria Orientação 

 O Estágio Supervisionado é compreendido pelos alunos que não o fizeram o 

como o momento em que receberão orientações acerca de sua atuação como docente, 

sobre como agir, a obter respostas às questões que emergem do cotidiano escolar: 

 

Supervisionado, é porque tem alguém tomando conta ali. (A10) 

 

Eu acho que são orientações, né, porque, por exemplo, pessoas que 

nunca participaram disso, a gente tenta buscar ali orientação, do que 
a gente vai fazer, né, de como a gente vai fazer. Só que é legal 

também o professor se posicionar em determinadas questões, como 

se portar, orientar, de você ter orientação de como analisar, o que 
analisar, de que forma analisar, pelo menos é isso que eu acho que 

uma aula de estágio supervisionado deveria me passar. (NF14) 

 
A gente vai encontrar direção. Entendeu? Vamos encontrar 

direcionamento pra resolução de todos as dúvidas, decepções ... 

(NF15) 

 

 Entre os alunos que estão fazendo o Estágio Supervisionado, orientação se 
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refere ao acompanhamento na elaboração do relatório de estágio, um dos documentos 

exigidos pela IES para que haja a aprovação do aluno na disciplina, conforme se 

observa a seguir: 

 

Acho que a gente, como, como acontece, quando eu fiz o normal, né, 

a professora ela tá mais presente, dentro do estágio. Porque aqui, é, é 
um estágio, né, na faculdade é um estágio visual, você tá ali como 

expectadora, fazendo uma avaliação, de muitas das vezes, né, eu não 

porque eu já tive a vivência da sala de aula, mas, uma pessoa que tá 

fazendo só a Pedagogia, ela entra numa sala e ela vai avaliar o que 
ali se ela não sabe o que é o certo, o que que é o errado. (EF16) 

 

Os dias eram divididos, eu não venho todos os dias, né. Tem que 
escolher um tema né. [...],te passava aos poucos a introdução 

(relatório), desenvolvimento, ia passando pra ela, aí melhora aqui, 

vamos tentar fazer isso, né, era assim, era só. Supervisão é só ... 
papel. Você relata tudo o que acontece no relatório. (EF19) 

 

Aqui você só vem trazer o relatório do que você está vendo lá fora 

no estágio. Não tem assim ... Que eles dessem mais orientações ou 
que fosse mais discutido aquilo que a gente trouxe lá de fora aqui pra 

dentro, porque não tem essa parte. É praticamente correção de 

relatório, embora eles orientem, eles deem material, eles deem fonte 
de pesquisa, o desenvolvimento teórico, mas fica só nisso. 

Entendeu? Não tem o debate aqui dentro, não tem como juntar teoria 

e prática aqui dentro da faculdade, eu não vi isso. (EF20) 

 

Ainda que a estrutura do Estágio Supervisionado não atenda ao proposto pela 

legislação e que as disciplinas não contemplem a parte prática que lhes é 

correspondente ao longo do curso, o relatório é, de fato, o elemento mais próximo da 

sala de aula dos Anos Iniciais. Por meio dele situações rotineiras e inusitadas são 

retiradas do mundo real em que os futuros professores exercerão sua atuação. Ao que 

tudo indica esse conteúdo contido no relatório é desconsiderado na dinâmica da 

disciplina ES por alunos, professor de Estágio Supervisionado e demais disciplinas. 

Os alunos não compreendem de que maneira o relatório pode lhes auxiliar a 

tornar-se professor, uma vez que a observação e o fazer no campo são atividades 

executadas “para colocar no relatório”. Sua preocupação quanto à supervisão se 

concentra nas etapas constantes do relatório. Para o professor de Estágio 

Supervisionado, a forma do relatório parece ser mais importante que o conteúdo, ou 

seja, o que os alunos escrevem nem sempre é tema de debate, nem sempre é o 

elemento que orienta a supervisão de estágio. 

Quanto às demais disciplinas, a fragmentação do currículo acaba por impedir 
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que situações descritas nos relatórios sejam utilizadas para promover relações entre o 

aprendido e o cotidiano escolar, articulação da teoria com a prática. 

É o que Barreiro e Gebran (2009) sinalizam ao descrever a concepção 

burocrática que vem orientando o Estágio Supervisionado, reduzindo-o ao 

preenchimento de papéis, aqui configurado pelo relatório. Por mais que as etapas do 

relatório na IES tenham por objetivo direcionar o olhar do aluno para a escola campo, 

seu futuro lugar de trabalho, a falta de debate sobre o as situações vividas pelos 

estagiários faz contribui para que sua aprendizagem delas decorrentes não se efetive, 

comprometendo a relevância do Estágio Supervisionado para a formação docente. 
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CONCLUSÃO 

 

O Estágio Supervisionado em curso de Pedagogia é regulado pela Resolução 

1/2006 e coube a uma série de Pareceres tecer explicações e orientações para a sua 

execução. Por estes documentos, a proposta para o Estágio Supervisionado se mostra 

ideal, uma vez que desconstrói a visão de que somente ele é a parte prática do curso ao 

ressaltar que toda disciplina possui parte prática, também cabendo a elas apresentar a 

teoria em contínua articulação com a prática, inserindo o aluno desde o primeiro 

período no cotidiano escolar. 

Foi possível verificar que os documentos analisados reproduzem com 

fidelidade o proposto pela legislação. Entretanto, inúmeras dificuldades foram 

identificadas para a efetiva realização do Estágio Supervisionado nos termos do que 

está posto nos documentos oficiais. 

Os dados analisados revelaram que ao longo do curso de Pedagogia, as 

disciplinas da grade curricular não contemplam a realidade escolar como elemento 

norteador e não propiciam uma aproximação do aluno com o lócus onde se realiza a 

docência. Há certo deslocamento para o Estágio Supervisionado da responsabilidade 

pela inserção do aluno na realidade escolar, reservando-lhe mais funções do que lhe 

cabe, tanto por parte dos professores do curso, quanto pelos alunos. Ao que tudo 

indica, as disciplinas são oferecidas de forma compartimentada, sem relação entre elas, 

o que pode indicar um reflexo da não elaboração dos planos de ensino pelos próprios 

professores. Isto parece ser agravado pela escassez de reuniões do corpo docente que 

os possibilite dialogar sobre curso e, particularmente, sobre o Estágio Supervisionado, 

alvo do trabalho a ser realizado. 

Sendo da natureza do Estágio Supervisionado promover o contato com o 

cotidiano escolar, este contato possui particularidades que o distinguem da proposta de 

estágio aplicável às demais disciplinas oferecidas pela formação. O Estágio 

Supervisionado é um momento peculiar da formação, conforme o Parecer CNE/CP n. 

28/2001, porque nele os conteúdos aprendidos e relacionados à prática pedagógica são 

passíveis de serem experimentados, materializados em ações que compõem o exercício 

profissional, em uma situação muito próxima àquela que o futuro professor vai se 

deparar quando formado, consolidando a articulação teoria e prática. 

Cabe lembrar que também por parte dos alunos há elementos que dificultam a 
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realização do Estágio Supervisionado em sua plenitude. A maior parte dos alunos 

trabalha durante o dia e estuda à noite ou estuda pela manhã e trabalha à tarde/noite. 

Esta situação muitas vezes contribui para que o aluno não consiga estar mergulhado no 

cotidiano escolar desde o início do curso, como prevê a legislação, fazendo que o 

Estágio Supervisionado seja realizado muito mais em decorrência de uma imposição 

legal, do que propriamente pela aprendizagem que lhe é proporcionada. 

Assim, uma sorte de mecanismos é colocada em prática para que o aluno possa 

cumprir a exigência legal. Segundo a legislação, o futuro professor que já leciona nos 

Anos Iniciais incorpora nas horas de estágio sua efetiva atuação docente, reduzindo a 

carga horária a ser realizada em 50%. O restante das horas muitas vezes é assinado por 

um colega de trabalho, um conhecido que é diretor de escola. Embora os alunos 

afirmem que assumem o compromisso de ir à escola campo, observar aulas e 

acompanhar o que o colega está fazendo para compor o relatório de estágio, a prática 

de pedir que alguém assine as horas que faltam para completar o Estágio 

Supervisionado ainda é grande. Foi possível identificar, durante a realização da 

pesquisa, situações em que a ida do aluno à escola campo foi destinada ao 

recolhimento de dados que permitissem a elaboração do relatório, sem que ele tivesse 

cumprido integralmente a carga horária prevista. 

Entre os alunos que trabalham em área diversa do magistério, como no horário 

em que deveriam fazer o Estágio Supervisionado estão trabalhando, sua estada no 

campo ocorre por meio de concessões feitas ou por seus chefes imediatos, ou no 

período de férias ou na brinquedoteca da instituição, que fica disponível para aqueles 

que não tenham como realizar o estágio em uma escola.  

O aluno que não trabalha, em sua maioria, realiza o estágio em uma escola 

campo. Mas, nem sempre ele consegue exercer as funções de professor ou participar 

ativamente do cotidiano escolar. Conforme foi identificado da leitura do relatório do 

estágio, ministrar uma aula ou executar uma atividade com os alunos nem sempre foi 

possível. Em algumas situações, estar à frente de uma turma foi resultado da 

necessidade de substituir o professor da turma que faltara naquele dia. 

A existência de diversas escolas campo e um só professor de Estágio 

Supervisionado foi outra dificuldade identificada. É difícil viabilizar a articulação 

entre a proposta de Estágio Supervisionado da IES e o projeto pedagógico da escola 

que acolhe o estagiário. Esta situação parece se agravar porque não há professor 
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orientador acompanhando o aluno na escola campo. O único referencial que o aluno 

passa a ter são as etapas do relatório do estágio, que assumem o papel de protagonista 

nos encontros supervisionados que ocorrem na Instituição formadora. 

A ideia que se tem é a de que a ida ao campo de estágio é para o aluno um 

momento ainda frustrante, porque ali ele permanece aluno, muitas vezes apenas 

observando o que o outro faz, quando sua expectativa, construída ao longo do curso, 

era a de que durante o Estágio Supervisionado ele poderia ter contato com o cotidiano 

escolar, atuar e aprender a ser professor. Como o Estágio Supervisionado não vai ao 

encontro daquilo que o aluno espera, ele também não consegue compreender o que se 

passa na aula de Estágio Supervisionado na IES, desconsiderando a função das etapas 

do relatório e as questões trazidas pelos colegas e discutidas nas aulas de Estágio 

Supervisionado. Talvez por essa razão o aluno atribua ao relatório de estágio um maior 

valor à entrega, ao cumprimento de um requisito para obtenção da aprovação na 

disciplina, do que propriamente pelo diálogo com a realidade que ele viabiliza. 

Ao focalizar as representações sociais de Estágio Supervisionado elaboradas 

por professores e alunos de curso de Pedagogia, procuramos responder as três 

perguntas básicas propostas por Jodelet (1998): (1) Quem sabe e de onde sabe? (2) O 

que e como sabe? (3) Sobre o que se sabe e com que efeitos? 

Entre os alunos que ainda não fizeram o Estágio Supervisionado, o que eles 

sabem sobre o tema é constituído pela semântica da expressão, sua aplicação em 

outros campos do saber, sobre o que ouviram de alunos que já fizeram o Estágio 

Supervisionado e da experiência vivenciada da época do curso Normal, no caso dos 

alunos que cursaram esse nível de ensino. 

Entre os alunos que estão fazendo o Estágio Supervisionado, o conhecimento 

do tema advém de contato com a disciplina, sendo ela a responsável por fornecer 

subsídios para que se posicionem acerca do que é o Estágio Supervisionado muito 

mais em juízo de valor, do que propriamente orientado por uma consciência acerca de 

sua constituição fática. 

Para os que já fizeram o Estágio Supervisionado, essa etapa da formação é 

abordada voltando ao plano idealizado, que mais se coaduna com o como deveria ser 

do que propriamente com o que foi vivido por eles. 

Assim, o que os alunos sabem sobre o Estágio Supervisionado se constrói no 

vazio deixado pelo pouco contato com o cotidiano escolar, uma vez que a organização 
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curricular da IES contribui para que não haja a transposição dos conteúdos trabalhados 

nas diversas disciplinas para o cotidiano escolar, conferindo às situações ocorridas na 

sala de aula da escola campo e que chegam à sala da graduação, um segundo plano. 

Tais situações decorrem, muitas vezes, de dúvidas de um aluno que já leciona ou que 

já está fazendo o Estágio Supervisionado e não em decorrência do planejamento da 

disciplina.  

O vazio do qual se fala encontra respaldo no discurso dos professores, que 

veem no Estágio Supervisionado o momento de vinculação entre a teoria e a prática, a 

oportunidade de ver como acontece na realidade do ambiente escolar, de atuar como 

professor e de perceber as contradições entre a teoria e a prática. Logo, a falta de elo 

entre o que fazem e a sala de aula permite ao aluno projetar para o Estágio 

Supervisionado a construção dos elementos necessários para o exercício da docência. 

Quanto às representações sociais de Estágio Supervisionado elaboradas pelos 

professores, estas parecem ancorar na concepção que foi historicamente construída e 

que ainda resiste: o Estágio Supervisionado é a parte prática do curso. Para os alunos, 

tais representações parecem se ancorar no relatório do estágio, onde a observação 

ocupa lugar destacado: o Estágio Supervisionado é um estágio visual e burocrático, 

tudo pode ser observado e tudo deve ser registrado. 

Quanto à objetivação, os professores parecem distorcer a função da disciplina 

Estágio Supervisionado, imputando-lhe a incumbência de estabelecer relação entre 

teoria e prática, subtraindo de suas próprias disciplinas e de si mesmos tal tarefa. 

Suplementam tanto a não participação na elaboração do programa do curso, quanto à 

falta de tempo e de trocas entre os pares para justificar o distanciamento entre a 

disciplina Estágio Supervisionado e suas disciplinas. 

Os alunos, por sua vez, conferem valor excessivo ao relatório do estágio, 

distorcendo sua função, o que é justificado pela necessidade de aprovação na 

disciplina para poderem se formar. Suplementam a observação que devem 

empreender, subtraindo as discussões que são realizadas em sala de aula pela 

professora de Estágio Supervisionado. 

Da expectativa dos alunos que não fizeram o Estágio Supervisionado, às 

constatações dos que o estão fazendo e a possível frustração dos que já o fizeram, 

alunos e professores entendem que o Estágio Supervisionado é importante para a 

formação, pois ele deve possibilitar a articulação entre teoria e prática, a aprendizagem 
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de como é a realidade em que se dá a docência e proporcionar o contato com a prática 

e a experiência necessária para a atuação docente. A adjetivação positiva atribuída 

para esta etapa da formação encontra-se no plano de como o estágio supervisionado 

deve ser.  

Entretanto, quando o foco é a sua realização, a presença de inúmeras 

dificuldades encontradas para propiciar ao aluno contato com a realidade escolar, 

assim como a pouca relevância dada à articulação teoria e prática ao longo do curso, 

acaba por transformar apenas o Estágio Supervisionado como a parte prática do curso. 

Isto faz com que o Estágio Supervisionado se desvincule das demais disciplinas do 

curso de Pedagogia e aumente seu rol de atribuições.  

Entendemos que a contribuição do Estágio Supervisionado para a formação e 

atuação docente pode estar seriamente comprometida, requerendo a viabilização de 

uma proposta que de fato contemple a vida real em que estão inseridos professores, 

alunos e IES. Para tal, sugerimos: 

 Incorporação da prática componente curricular em todas as disciplinas, 

inserindo o aluno na escola desde o 1º período, quer pela presença física na 

escola, quer aproveitando o cotidiano trazido pelos alunos já professores; 

 Disponibilização dos planos de ensino para que os planos de aula reflitam uma 

visão global do curso; 

 Repasse dos relatórios do estágio aos professores: utilização das situações reais 

contidas no documento, como meio de trazer o cotidiano escolar durante a 

análise dos conteúdos; 

 Interagir mais com os alunos que já lecionam, considerando suas vivências; 

 Relatório do estágio: Dar prazo para coletar as informações de cada etapa do 

relatório. As situações trazidas serão disponibilizadas aos alunos, sendo objeto 

de debate em aula posterior. 

 

Espera-se que essas reflexões e sugestões possam contribuir para dar 

prosseguimento ao estudo do tema Estágio Supervisionado, ultrapassando as críticas e 

dificuldades apresentadas até este momento. 
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APÊNDICE 1 

Perfil do Aluno Estudo Exploratório 

 

1ª parte: Caracterização do respondente 

 

1) Instituição de ensino em que trabalha/estuda __________________________________ 

 

2) Idade:  menos de 20 (_______ anos)        20 a 25(   )                 26 a 35(   )                     36 a 

45(   )                    46 a 50(   )               mais de 50( _______ anos )    

 

3) Sexo:  Masculino (   )    Feminino  (   ) 

 

4) Curso que frequenta: ____________________________    Período: ________________ 

 

5) Já leciona? Em que nível escolar:  

 

(    ) Ensino Fundamental (EI ao 5º ano): __________________ ano 

(    ) Ensino Fundamental (6º ao 9º ano): __________________ ano 

(    ) Normal Médio 

(    ) Normal Superior 

(    ) Pedagogia 

 

6) Anos de magistério: 

 

Menos de 5 (______ anos)                5 a 10 (   )             11 a 15 (   )           15 a 20 (   )        21 a 

25 (   )                             mais de 25 (.......anos) 
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APÊNDICE 2 

Questionário Estudo Exploratório 

2ª parte: Estágio Supervisionado: 

1. Escreva as três primeiras palavras que lhe vêm à cabeça sobre o que é o Estágio 

supervisionado: 

_________________________________ (     ) 

_________________________________ (     ) 

_________________________________ (     ) 

a) Numere as palavras escritas acima por ordem de importância, da mais importante para a 

menos importante utilizando a escala de 1a 3. 

b) Escolha uma delas e justifique: 

Justificativa da primeira escolha: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

2. Escreva as três primeiras palavras que lhe vêm à cabeça sobre o que não é o Estágio 

supervisionado: 

_________________________________ (     ) 

_________________________________ (     ) 

_________________________________ (     ) 

a) Numere as palavras escritas acima por ordem de importância, da mais importante para a 

menos importante utilizando a escala de 1a 3 

b) Escolha uma delas e justifique: 

Justificativa da primeira escolha: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE 3 

Perfil aluno(a) da IES 

 
Sexo: (   ) Feminino                       (   ) Masculino 

 

Faixa Etária: 

menos de 20 (__ anos)       20 a 25 (   )     26 a 35 (   )     36 a 45 (   )    46 a 50 (   )   mais de 50( __ anos ) 

 

Formação: 

1-  Fez Curso Normal: (     ) Sim    (     ) Não 
 

Como foi o seu estágio no curso Normal: 

 

2- No curso de Pedagogia, qual o seu período atual:____________ - Em qual habilitação deseja exercer 

 atividade?  

EI (    )          EF - séries iniciais  (    )       Empresarial (     )         Outros (    )  Qual? __________________ 

 

Justifique a opção assinalada: 

 

3- Possui outra Graduação: (    ) sim (    ) não  em qual área _________________________ 

Ano de conclusão: _______ 

 

4- Atuação Profissional Atual 

Ensino Fundamental - EI (    )         Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano  (     )  

Outras atividades. (     ) Qual? __________________        Instituição : Pública (    )   Privada (     )  

 

5 – Tempo de atuação profissional total 

menos de 5 anos (__ anos)         6 a 10 (   )          11 a 15 (   )        16 a 20 (   )              21 a 30 (   ) 

31 a 40 (    )                                  41 a 45 (   )        46 a 50 (   )        mais de 51( __ anos ) 

 

6 – Tempo de atuação no magistério 
menos de 5 anos (__ anos)         6 a 10 (   )          11 a 15 (   )        16 a 20 (   )              21 a 30 (   ) 

31 a 40 (    )                                  41 a 45 (   )        46 a 50 (   )        mais de 51( __ anos ) 

 

7- Faixa Salarial do entrevistado 

1 SM a 1.000,00 (  )     1.001,00 a 2.000,00 (   )      2.001,00 a 3.000,00 (   )     Acima de 3.001,00 (   ) 

Acima de 4.001,00 (   )      Acima de 5.001,00 (   ) 

 

8- Renda Familiar – n.º de integrantes: __________ 

622,00 a 1.000,00 (  )     1.001,00 a 2.000,00 (   )      2.001,00 a 3.000,00 (   )     Acima de 3.001,00 (   ) 

Acima de 4.001,00 (   )     Acima de 5.001,00 (   ) 

 

9- Grau de escolaridade familiar do pai : 

EF incompleto  (   )   EF completo  (   )   EM incompleto  (    ) EM completo  (   ) Superior incompleto (    ) 

Superior completo (    )    Pós-graduado (    ) 

 

9- Grau de escolaridade familiar da mãe : 

EF incompleto  (   )   EF completo  (   )   EM incompleto  (    ) EM completo  (   ) Superior incompleto (    ) 

Superior completo (    )    Pós-graduado (    ) 
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APÊNDICE 3 

Perfil Professor (a) e Roteiro de Entrevista de Professor 

Perfil 

Faixa Etária: 

menos de 20 (__ anos)      20 a 25 (   )        26 a 35 (   )       36 a 45 (   )       46 a 50 (   ) 

mais de 50( __ anos ) 

 

Formação: 

a-  Curso Normal: (     ) Sim    (     ) Não   Instituição: ______________________________ 

 Conclusão: _______ 

 

b- Graduação em Pedagogia – Habilitação em: _____________________________________ 

 

Instituição: _________________________________ Ano de conclusão: __________________ 

 

c- Outra  Graduação em: _____________________Instituição: ________________________ 

 Conclusão: ________ 

 

d- Especialização em ___________________Instituição ___________________________________ 

 

e- Mestrado em________________ Instituição ____________________________________________ 

 

f- Doutorado em  _____________ Instituição ______________________________________________ 

 

Atuação Profissional Atual 

 

(    ) Ensino Fundamental (EI ao 5º ano)        (    ) Ensino Fundamental (6º ao 9º ano)       (    ) Normal 

Médio                                      (    ) Normal Superior                                       (    ) Pedagogia 

 

Já atuou:        na EI  (    )              EF (1º ao 5º ano) -  (   )         EF (6º ao 9º ano) – (   )               EM (   ) 

 

Tempo de atuação profissional (total) 
 

Menos de 5 anos (__ anos)         6 a 10 (   )          11 a 15 (   )         16 a 20 (   )       21 a 30 (   )     31 a 40 

(   )                  41 a 45 (   )                                        46 a 50 (   )               mais de 51( __ anos ) 

 

Tempo de atuação no magistério 

 

Menos de 5 anos (__ anos)               6 a 10 (   )               11 a 15 (   )             16 a 20 (   )         21 a 30 (   )         

31 a 40 (   )   41 a 45 (   )                                      46 a 50 (   )               mais de 51( __ anos ) 

 

Tempo de atuação em curso de Pedagogia 

 

Menos de 5 anos (__ anos)            6 a 10 (   )                11 a 15 (   )           16 a 20 (   )             21 a 30 (   )      
31 a 40 (   )  41 a 45 (   )                                       46 a 50 (   )                mais de 51( __ anos ) 

 

Qual(is) disciplina(s)? ___________________________________________________________ 

 

Qual (is) disciplina(s) você não leciona, mas gostaria de lecionar? Por quê? 

 

Se você não fosse Pedagogo você seria ___________________________ Por quê? 
 

Roteiro de Entrevista  

1- Você desenvolve outra atividade profissional? Qual? Onde? Há quanto tempo? 

2- Você dialoga com seus colegas sobre o programa do curso de Pedagogia?  
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3-  Como é elaborado o Plano de Ensino de sua disciplina?  

4- O que você faz em suas aulas? O que não pode faltar em suas aulas?  

5- Atualmente o foco do curso de Pedagogia é a Licenciatura para a EI e séries iniciais do EF. 

Você concorda com isso?  

6- O currículo do curso de Pedagogia da Instituição vem passando por alterações desde 2006. 

Você conhece essas alterações? 

7- Há três currículos sendo desenvolvidos. Você conhece algum desses currículos? 

8- Você identifica alguma mudança na sua disciplina em razão dessas alterações? Qual?  

9- Você considera o Estágio Supervisionado importante para a formação do futuro professor? Por 

quê?  

10- E para a atuação dele como profissional? Por quê? 

11- Você acha que a sua disciplina contribui para o Estágio Supervisionado dos alunos?  

12- Em suas aulas os alunos trazem situações do Estágio Supervisionado para discutir? De que tipo? 

Como você participa dessas discussões? 

12- Você troca informações, experiências com os professores que lecionam a disciplina Estágio 

Supervisionado? De que tipo?       Você já lecionou a disciplina Estágio Supervisionado? Gostaria de 

lecionar? Por quê? 

13- Você acha que tem alguma maneira de preparar o futuro professor para sua atuação 

profissional? Como seria? 

 

Professores com curso Normal e/ou curso de Pedagogia 

14- Como foi seu estágio no curso Normal?  

15- O que você aprendeu quando fez esse estágio? 

16- O que você acha que ficou faltando quando fez esse estágio? 

17- Como foi seu estágio no curso de Pedagogia? 

18- O que você acha que ficou faltando quando fez esse estágio?  

19- O que você acha que ficou faltando quando fez esse estágio? 

20- O que o estágio que você fez contribuiu para a(s) disciplina(s) que você leciona? 
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APÊNDICE 4 

                                                        Perfil do Aluno 

Perfil 

Sexo: (   ) Feminino                       (   ) Masculino 

 

Faixa Etária: 

menos de 20 (__ anos)       20 a 25 (   )     26 a 35 (   )     36 a 45 (   )    46 a 50 (   )   mais de 50( __ anos ) 

 

Formação: 

1-  Fez Curso Normal: (     ) Sim    (     ) Não 

 

Como foi o seu estágio no curso Normal: 

 

2- No curso de Pedagogia, qual o seu período atual:____________ - Em qual habilitação deseja exercer 

 atividade?  

EI (    )          EF - séries iniciais  (    )       Empresarial (     )         Outros (    )  Qual? __________________ 

 

Justifique a opção assinalada: 

 

3- Possui outra Graduação: (    ) sim (    ) não  em qual área _________________________ 

Ano de conclusão: _______ 

 

4- Atuação Profissional Atual 

Ensino Fundamental - EI (    )         Ensino Fundamental - 1º ao 5º ano  (     )  

Outras atividades. (     ) Qual? __________________        Instituição : Pública (    )   Privada (     )  

 

5 – Tempo de atuação profissional total 

menos de 5 anos (__ anos)         6 a 10 (   )          11 a 15 (   )        16 a 20 (   )              21 a 30 (   ) 
31 a 40 (    )                                  41 a 45 (   )        46 a 50 (   )        mais de 51( __ anos ) 

 

6 – Tempo de atuação no magistério 

menos de 5 anos (__ anos)         6 a 10 (   )          11 a 15 (   )        16 a 20 (   )              21 a 30 (   ) 

31 a 40 (    )                                  41 a 45 (   )        46 a 50 (   )        mais de 51( __ anos ) 

 

7- Faixa Salarial do entrevistado 

1 SM a 1.000,00 (  )     1.001,00 a 2.000,00 (   )      2.001,00 a 3.000,00 (   )     Acima de 3.001,00 (   ) 

Acima de 4.001,00 (   )      Acima de 5.001,00 (   ) 

 

8- Renda Familiar – n.º de integrantes: __________ 

622,00 a 1.000,00 (  )     1.001,00 a 2.000,00 (   )      2.001,00 a 3.000,00 (   )     Acima de 3.001,00 (   ) 
Acima de 4.001,00 (   )     Acima de 5.001,00 (   ) 

 

9- Grau de escolaridade familiar do pai : 

EF incompleto  (   )   EF completo  (   )   EM incompleto  (    ) EM completo  (   ) Superior incompleto (    ) 

Superior completo (    )    Pós-graduado (    ) 

 

9- Grau de escolaridade familiar da mãe : 

EF incompleto  (   )   EF completo  (   )   EM incompleto  (    ) EM completo  (   ) Superior incompleto (    ) 

Superior completo (    )    Pós-graduado (    ) 
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APÊNDICE 5 

 Questionário aluno 

1. Qual a importância do Estágio Supervisionado para a sua formação como professor? 

2. No que o Estágio Supervisionado contribui para a atuação do professor nos anos iniciais do Ensino Fundamental?  

3. Você lembra como eram as aulas de Estágio Supervisionado? Você pode contar como era? 

4. O que você mais gostava nas aulas de Estágio Supervisionado? 

5. O que você menos gostava nas aulas de Estágio Supervisionado? 

6. O que você mudaria nas aulas de Estágio Supervisionado? Por quê? 

7. O que acontecia durante a realização do ES e que você discutia nas aulas de Estágio Supervisionado? 

8. Como essas situações eram tratadas pela professora na aula de Estágio Supervisionado? 

9. Como você participava das discussões sobre outras situações trazidas por seus colegas? 

10. Nas outras disciplinas, os professores discutiam sobre as situações que eram discutidas nas aulas de estágio? Como 

isso ocorria? 

11. Em que momento do curso você sentiu que passou de aluna para professora? Conte como foi? 
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APÊNDICE 6 

 Entrevista aluno 

1- Qual a importância do Estágio Supervisionado para a sua formação como professor? 

2- No que o Estágio Supervisionado contribui para a atuação do professor nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental?  

3- Você lembra como eram as aulas de Estágio Supervisionado? Você pode contar como era? 

4- O que você mais gostava nas aulas de Estágio Supervisionado? 

5- O que você menos gostava nas aulas de Estágio Supervisionado? 

6- O que você mudaria nas aulas de Estágio Supervisionado? Por quê? 

7- O que acontecia durante a realização do ES e que você discutia nas aulas de Estágio Supervisionado? 

8- Como essas situações eram tratadas pela professora na aula de Estágio Supervisionado? 

9- Como você participava das discussões sobre outras situações trazidas por seus colegas? 

10- Nas outras disciplinas, os professores discutiam sobre as situações que eram discutidas nas aulas de estágio? 

Como isso ocorria? 

11- Em que momento do curso você sentiu que passou de aluna para professora? Conte como foi? 

 

 

 

 


