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Apresentação 

O livro O estágio supervisionado: experiências descoloniais tem por objetivo 

as experiências vivenciadas no estágio enquanto campo de construção do conhecimento 

docente. O referido livro é o primeiro da coletânea “O estágio em Questão”. Essa é uma 

iniciativa das docentes supervisoras do estágio do curso de Pedagogia da Universidade 

Federal do Maranhão. O livro está dividido em cinco eixos que se interligam, a saber: 

                  Eixo 1 - Estágio em Docência: este eixo articula estudos para o 

desenvolvimento profissional de professores de Educação Infantil e dos Anos Iniciais, 

bem como para gestão do trabalho docente, análise e compreensão de práticas educativas 

com crianças de 0 a 10 anos de idade, nos espaços escolares e não escolares.  

Eixo 2 -  Estágio em Formação de Formadores: contempla estudos na área da 

formação continuada docente e as implicações na produção do conhecimento. 

Apropriação e mobilização de saberes docentes na relação universidade e escola, nos 

espaços escolares e não escolares.  

Eixo 3 - Estágio em Gestão de Sistemas Educacionais e Instituições de 

Ensino: visa aprofundar conhecimentos relacionados ao processo de gestão em sistemas 

escolares, estabelecendo a necessária relação teoria/prática, por meio da identificação de 

problemas e proposição de alternativas. Análise e reflexão sobre a gestão da educação e 

da escola, compreendendo o estudo dos diferentes instrumentos de gestão existentes, nos 

espaços escolares e não escolares.  

Eixo 4 - Estágio e Diversidade: este eixo visa aprofundar estudos relacionados 

a: estágio e diversidade e a constituição de sabres para atuação docente. Diversidade e 

cultura no âmbito escolar. Diversidade étnico racial. Diversidade e inclusão, 

especificidades na prática docente, nos espaços escolares e não escolares.  

Eixo 5 -  Estágio e as Licenciaturas:  este eixo objetivo socializar experiências 

formadoras dos estágios nos cursos de licenciaturas de diferentes instituições de ensino 

superior do Maranhão. Análise e reflexão acerca das implicações do estágio na formação 

e na prática docente, nos espaços escolares e não escolares. 

 

As organizadoras 
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Prefácio 

Na partilha de saberes sobre estágio supervisionado e formação docente, celebrar a beleza das 

experiências tecidas  

 

O livro que temos em mãos, tematizando o estágio supervisionado, ilumina 

caminhos para se pensar e fazer formação docente na universidade. Os artigos nele 

reunidos dão visibilidade a experiências de docentes-pesquisadores-supervisores de 

estágio que se colocaram em movimento, com os estudantes, rompendo fronteiras, 

sonhando e traçando possibilidades; revelam desejos e compromissos acadêmicos que se 

articulam em propostas renovadas para a formação de professores. No conjunto da 

produção, tão múltipla quanto expressiva, as autoras e os autores afirmam a 

essencialidade das relações entre universidade e instituições de Educação Básica, 

destacando o papel do ensino, da pesquisa e da extensão na formação dos profissionais 

da educação.  

Nesses tempos em que testemunhamos anúncios de corte de verbas para as 

universidades públicas e para o financiamento da pesquisa na pós-graduação, no contexto 

de ataques aos direitos fundamentais e às conquistas sociais, a publicação deste livro é 

motivo para celebração. E que alegria poder celebrar com colegas docentes (de luta e 

resistência, certamente) essa importante iniciativa! Com essa mesma alegria, agradeço o 

gentil convite para prefaciar a obra – que se faz especial oportunidade para conhecer o 

trabalho realizado pela Universidade Federal do Maranhão e outros colaboradores –, e 

festejo com vocês a publicação.   

Ao percorrer as páginas do livro, lendo os dezenove artigos, fui me 

deslocando por entre temas, conceitos, projetos e modos de fazer que, por sua vez, me 

conduziam ao encontro de histórias vividas por diferentes sujeitos – professores 

supervisores de estágio, estudantes estagiários, professores em exercício –, em diferentes 

tempos e espaços, dentro e fora da universidade. Ao longo da leitura, no contato com 

narrativas de percursos singulares, fundados no necessário diálogo com a escola, fui 

acompanhando ações de mapeamento e enfrentamento dos desafios colocados pela 

complexidade das práticas educativas institucionais. Do reconhecimento do problema, 

limite ou necessidade, sonhar e fecundar práticas educativas criativas, autônomas e 

articuladas com os diferentes setores da escola: esse foi o movimento que vislumbrei no 
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 encontro com os elementos que dão forma às experiências aqui compartilhadas e narradas 

com consistência e beleza, na particularidade de cada texto.  

Tomando o estágio como etapa imprescindível do desenvolvimento 

profissional, os autores e autoras, supervisores de estágio, colocam em pauta as relações 

entre teoria e prática pedagógica, referendando a importância do estudo e da pesquisa no 

processo formativo docente. As propostas aqui visibilizadas negam concepções de estágio 

como aplicação de planos de ensino, execução de uma tarefa protocolar esvaziada de 

sentido, uma mera exigência acadêmica para a conclusão do curso universitário, ou um 

conjunto de procedimentos feito um treinamento de técnicas e habilidades. E sua 

importância se dá, justamente, porque tais concepções, que poderíamos chamar de 

tradicionais, tecnicistas ou conservadoras, ainda não foram superadas no contexto da 

formação docente. É preciso denunciar e anunciar realidades, como dizia nosso mestre 

Paulo Freire.  O livro anuncia. 

A ação docente exige saberes teóricos e práticos, mobilizados no exercício 

permanente de reflexão, análise e atuação – saber “o que fazer”, “como fazer” e, 

fundamentalmente, saber “porque se faz”. Nessa direção, o estágio é um espaço-tempo 

formativo complexo e, por isso mesmo, especialmente adequado para potencializar a 

aprendizagem dos saberes docentes e para fertilizar pesquisas sobre o cotidiano educativo 

e a profissão.  

No estágio, na relação íntima com o campo de atuação profissional e seus 

sujeitos podem ser identificados temas a serem aprofundados, necessidades a serem 

enfrentadas; também podem ser construídas, ou fortalecidas, atitudes investigativas que, 

pautadas pela ética do olhar atento e da observação criteriosa dos estudantes-estagiários, 

procuram atravessar a aparência do fenômeno educativo, analisando-o criticamente, 

ampliando a compreensão do mesmo e buscando alternativas de atuação.  

No tecido das propostas vividas e sistematizadas nos textos que compõem o 

presente livro, o estágio apresenta-se como oportunidade para a expansão dos espaços de 

aprendizagem dos estudantes-estagiários-profissionais em formação. Ao viverem o 

deslocamento, inserindo-se em contextos educativos com suas especificidades e 

realidades, os quais, como síntese de múltiplas determinações, são atravessados por 

contradições, experimentam o encontro com a multiplicidade de fazeres e saberes que 

constituem o futuro campo profissional. Pelo estágio, abre-se um universo de 

possibilidades para o enriquecimento dos conhecimentos da profissão docente e para a 

ampliação de sua formação, considerando as dimensões pedagógica e humana.  
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  Os artigos também reafirmam o estágio como um tempo de tessitura de 

fios que engendra o estreitamento dos laços entre a universidade e as instituições da 

educação básica, que sofrem de um distanciamento histórico. O encontro entre a 

universidade e os campos de estágio, está claro, pode fertilizar uma boa experiência para 

todos quando os envolvidos se abrem ao aprendizado do olhar, rasgando os véus das 

aparências e superando distanciamentos para enxergar sujeitos, práticas, relações, 

espaços.  

 A troca, a interlocução de saberes e fazeres entre universidade e campos 

de estágio também são aprendizagens, precisam ser cultivados. Nessa caminhada, é o 

professor supervisor de estágio que cumpre o importante papel de traçar veredas, de 

aproximar, de acolher e, por vezes, de traduzir a complexidade que se vai mostrando para 

além da sala de aula na universidade.  

  As experiências reunidas no livro reiteram que quando universidade e 

instituições de educação básica se envolvem no estágio a partir do claro compromisso 

com a formação dos futuros professores, por meio do diálogo e de relações baseadas no 

respeito, na troca de experiências e na interlocução efetiva, o processo conduz a todos 

para o “fazer junto”: cultivar um espaço no qual teoria e prática, formação inicial e 

formação continuada, estudantes e profissionais deixem de ser polos isolados e opostos, 

encurtando distâncias entre os diferentes saberes e fazeres. 

Se a complexidade dos processos ensino-aprendizagem produz dúvidas, 

incertezas, impasses que reclamam novos conhecimentos, recriar o espaço do estágio 

como lugar de troca, de diálogo, num movimento de abertura, de construção de relações 

forjadas no respeito às especificidades de cada instituição, configura um campo promissor 

para experiências que qualifiquem o trabalho docente em todos os níveis. Essa perspectiva 

está claramente apontada nos cinco eixos que compõem a presente obra: Estágio em 

docência, Estágio em formação de formadores, Estágio em gestão de sistemas 

educacionais e instituições de ensino, Estágio e diversidade, Estágio em licenciaturas.   

A leitura do livro “O estágio supervisionado: experiências descoloniais” foi 

um convite a deslocar-me por histórias, memórias, experiências e múltiplas formas de 

dizer o vivido nos processos formativos. Foi uma aventura que me conduziu a 

surpreendentes encontros. Da mesma maneira, deixo aqui o convite aos leitores e às 

leitoras para se envolverem e deixarem se conduzir pelas veredas abertas por autoras e 

autores que, ressaltando o papel fundamental do estágio, reiteram a qualidade da 

formação docente como um projeto político-pedagógico.  
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 Enfim, vamos celebrar a beleza – da busca, da realização, do encontro, da 

experiência vivida! Vamos celebrar o compromisso com a formação docente e com a 

educação em todos os níveis! Compromisso que se traduz em esperança, resistência e 

luta!  

 

 Luciana Esmeralda Ostetto 

Universidade Federal Fluminense 

Inverno/2018 
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Introdução  

 

Apresentar o livro “O estágio supervisionado: experiências descoloniais” é, a 

meu ver, ser, também, um exemplo dos amplos espaços em que a teoria descolonial, ou 

decolonial, se insere. Explico: meu lugar de fala surge nos estudos literários, começa na 

teoria da narrativa, passando pelos estudos de gênero, estudos dos novos media, até 

chegar aos estudos descoloniais. Assim, estar inserida em uma obra que propõe 

problematizar o estágio e questões muito mais voltadas à didática demonstra o quanto a 

descolonialidade é uma teoria de perspectiva ampla, e que abarca várias linhas de 

pesquisa.  

A própria perspectiva de ensino muitas vezes se viu possível de ser analisada 

apenas por um viés, sendo isso próprio de teorias que são influenciadas por uma certa 

“colonialidade do poder”, tomando como empréstimo aqui o termo de Grosfoguel (2008, 

p.126):  

 

A expressão “colonialidade do poder” designa um processo 

fundamental de estruturação do sistema-mundo moderno/colonial, que 

articula os lugares periféricos da divisão internacional do trabalho com 

a hierarquia étnico-racial global e com a inscrição de migrantes do 

Terceiro Mundo na hierarquia étnico-racial das cidades metropolitanas 

globais. Os Estados- -nação periféricos e os povos não-europeus vivem 

hoje sob o regime da “colonialidade global” imposto pelos Estados 

Unidos, através do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, 

do Pentágono e da OTAN. As zonas periféricas mantêm-se numa 

situação colonial, ainda que já não estejam sujeitas a uma administração 

colonial.  

 

Esses lugares periféricos de divisão internacional do trabalho podem ser lidos 

também como nossos espaços acadêmicos, onde alguns cursos são privilegiados face a 

outros e nos quais, dentro dos mesmos cursos, determinados componentes curriculares 

têm mais privilégio de estudo que outros. A verdade é que o olhar sob a didática deveria 

ser mais cuidadoso e urge uma valoração da disciplina nos ambientes acadêmicos, afinal 

é uma disciplina fundamental para dar os aportes necessários à formação do professor.  

A obra que aqui se apresenta pretende, a partir de perspectivas e olhares 

múltiplos, discutir o papel do professor enquanto formador, enquanto sujeito plural em 

contato com tantas outras pluralidades. É um livro que vem para quebrar com o paradigma 

do professor no pedestal, na medida em que muitos artigos discutem justamente a relação 
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 docente – discente e o quanto esta possibilita aprendizagem para ambos os lados. É um 

livro que vem para descolonizar o modo como os cursos de Pedagogia, e alguns 

professores, veem o ensino de didática.  

O livro é composto por cinco eixos interligados entre si, conforme consta na 

apresentação, que são: Eixo 1 -  Estágio em Docência, Eixo 2 -  Estágio em Formação de 

Formadores, Eixo 3 -  Estágio em Gestão de Sistemas Educacionais e Instituições de 

Ensino, Eixo 4 -  Estágio e Diversidade e Eixo 5 -  Estágio e as Licenciaturas.  

No primeiro eixo, “Estágio em Docência”, apresentam-se quatro artigos que 

procuram estabelecer um diálogo entre teoria e prática, ou seja, são ferramentas para os 

pesquisadores da área de estágio que se interessam pela reflexão: como estou atuando em 

sala de aula? Que professor estou formando? De que modo este educando vai se inserir 

no ambiente escolar ao se tornar educador?  

Em “As cartas como elemento formativo no estágio supervisionado: entre ser 

e fazer-se docente em educação infantil pelo diálogo escrito”, Francy Sousa Rabelo, Edith 

Maria Batista Ferreira e Joelma Reis Correia fazem da escrita de cartas entre supervisoras-

docentes no Estágio Supervisionado em Docência na Educação Infantil do Curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão uma ferramenta para criação de “[...] 

sentidos para a escolha de ser professor/a, bem como de fazer-se professor/a de crianças 

pequenas na experiência do estágio, levando em conta a compreensão da complexidade 

desse campo de trabalho” (RABELO et al, 2019, p.16).  

O segundo artigo que compõe este eixo, intitulado “Estágio, formação de 

professores: a pesquisa como articulação teórico-prática”, de autoria de Hercília Maria de 

Moura Vituriano, discute a formação de professores “[...] a partir dos espaços destinados 

especificamente a sua efetivação, bem como acerca, das perspectivas que problematizam 

a importância da relação teórico-prática nesse contexto e sua repercussão no 

desenvolvimento da profissionalização e identidade docente” (VITURIANO, 2019, 

p.24). A autora parte do pressuposto de que a relação teórico-prática na formação de 

professores envolve múltiplos processos, sendo marcada por diferentes perspectivas, 

dentre as quais, os modos como o estágio é significado e implementado nos cursos de 

Licenciaturas (VITURIANO, 2019). Objetiva, deste modo, analisar o estágio como 

podendo constituir-se a partir da pesquisa, como articulação teórico-prática na formação 

docente.  

Em PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ESTÁGIO SUPERVISIONADO: uma 

experiência na educação infantil em escolas do município de Mossoró (RN), Iasmin da 
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 Costa Marinho e Cristina Cardoso de Araújo objetivam relatar experiência no campo do 

Estágio Supervisionado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

sobre as práticas pedagógicas programadas na Educação Infantil. Para as pesquisadoras, 

“[...]este trabalho também nos possibilita a observação do exercício da docência no 

Ensino Superior, sendo um diálogo profícuo em que discutimos experimentações, 

planejamentos e ações na busca pela formação docente significativa, onde aquilo que se 

aprende, se observa e se reinventa tem como base o olhar crítico-reflexivo dos discentes 

em processo de formação” (MARINHO; ARAÚJO, 2019, p.38). 

Como fechamento do Eixo 1, temos o artigo de Kelly Almeida de Oliveira e 

Luís Henrique Serra, intitulado DIDÁTICA E ESTÁGIO: recursos pedagógicos nas 

práticas de estágio supervisionado em Codó.  O artigo se propõe discutir a atividade do 

estágio, sobretudo em relação à formação de professores e à Educação Infantil. Os autores 

nos apresentam, em um primeiro momento, “[...] os dispositivos legais que normalizam 

o Estágio Supervisionado nas licenciaturas no Brasil e na UFMA, para depois, relatarem 

uma prática interdisciplinar entre o componente curricular Estágio Curricular em 

Docência na Educação Infantil e a disciplina Didática e Organização do Ensino II” 

(OLIVEIRA; SERRA, 2019, p.53). O texto se constitui enquanto uma análise do processo 

de construção, utilização e aprimoramento de recursos pedagógicos que podem favorecer 

o aprendizado de habilidades, comportamentos e conceitos na Educação Infantil, 

especialmente, sua contribuição para a formação de professores.” Oliveira e Serra (2019). 

O Eixo 2, “Estágio em Formação de Formadores” é composto por seis artigos 

e contempla, segundo as organizadoras do livro, “[...] estudos na área da formação 

continuada docente e as implicações na produção do conhecimento. Apropriação e 

mobilização de saberes docentes na relação universidade e escola, nos espaços escolares 

e não escolares”. (V.f apresentação) 

No artigo O ESTÁGIO REMUNERADO NA FORMAÇÃO INICIAL: 

terceirização do trabalho docente?  Portelinha et al (2019), analisam a formação de 

professores em sua relação com os estágios remunerados, “[...]como processo de 

consolidação do trabalho terceirizado docente na escola de Educação Básica” 

(PORTELINHA et al, 2019, p.70). Segundo as autoras, esta investigação tem como 

objetivo analisar o estágio remunerado, explicitando os conflitos e as contradições entre 

o estágio remunerado, a formação e o trabalho docente Portelinha et al (2019). Sendo uma 

pesquisa composta por estudos bibliográfico, documental e de campo com ênfase 

quantitativa, as estudiosas pretendem buscar informações sobre as condições de trabalho 
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 e as atividades desenvolvidas nas escolas para então, com base na análise de conteúdo, 

evidenciar análises qualitativas sobre os desdobramentos dessa prática para a formação, 

profissionalização e valorização desses profissionais. Com o resultado da pesquisa, 

tomando como base as próprias autoras, esperam explicitar como tais práticas reverberam 

na profissionalização docente e na qualidade da educação, uma vez que se contratam 

professores iniciantes para suprir a não contratação de formados, contrariando a própria 

legislação no que concerne à defesa do processo de profissionalização docente. 

A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO DISPOSITIVO CURRICULAR 

NO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO, de autoria de Maria do Carmo Alves da Cruz e Maria 

do Socorro Estrela Paixão, objetiva analisar a Formação Continuada Docente como 

dispositivo curricular no Estágio Supervisionado Obrigatório no curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA). A discussão das autoras parte de suas 

vivências e a de estagiários do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA). As pesquisadoras fomentam um debate que pretende tencionar a Formação 

Continuada Docente como dispositivo curricular obrigatório do Estágio Supervisionado 

Obrigatório do curso, além de analisarem em que medida este dispositivo é útil no tocante 

ao desenvolvimento de competências didático-pedagógicas dos sujeitos envolvidos no 

processo formativo. Segundo as pesquisadoras: “A questão de partida para desenvolver a 

reflexão é: Que elementos caracterizam a formação continuada desenvolvida no Estágio 

Supervisionado Obrigatório, do curso de Pedagogia da Universidade Federal do 

Maranhão, como dispositivo formativo para os implicados no processo?” A intenção é 

que a análise explique os “processos e interações vinculadas ao estágio em Formação de 

Formadores e a sua principal materialização, “A Formação Continuada” enquanto um 

dispositivo de mobilização e construção de saberes didático-pedagógicos no curso de 

Pedagogia” (CRUZ; PAIXÃO, 2019, p. 84). 

Por seu lado, em A PRÁTICA DE ENSINO E O ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFMA - CAMPO DE 

PRODUÇÃO DE SABERES, Marise Marçalina de Castro Silva Rosa e Rosemary 

Ferreira da Silva analisam, tendo a pedagogia como locus de enunciação, o lugar do 

componente de estágio no Departamento de Educação I, “[...]como responsável pelo 

planejamento e desenvolvimento dos estágios nas seguintes áreas: docência para os anos 

iniciais do Ensino Fundamental, docência na educação infantil e formação de 

formadores” (ROSA; SILVA, 2019, p.97). As pesquisadoras partem de dois focos de 

análise: 1) a questão da Prática de ensino e o Estágio Curricular no Projeto Pedagógico 
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 do curso de Pedagogia da UFMA, a partir de suas ementas, carga horária, o período e a 

forma como são desenvolvidos; 2) as relações das práticas de ensino e a produção de 

saberes, e as concepções de estágio supervisionado, considerando o conceito de habitus 

em Bourdieu, e habitus professoral de futuros professores Rosa e Silva (2019). 

Seguindo esta linha, Rosyane de Moraes Martins Dutra nos apresenta em O 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A 

EDUCAÇÃO INFANTIL: o percurso de uma experiência como uma espécie de relato de 

vivências. A autora objetiva analisar o percurso do Estágio Supervisionado em Docência 

com um grupo de 15 estagiários do curso de Pedagogia da Universidade Federal do 

Maranhão em uma escola pública municipal de Educação Infantil, localizada na cidade 

de São Luís, no Maranhão “[...] concebendo o estágio como atividade de pesquisa, onde 

se desenvolvem práticas de observação, reflexão, registro, conhecimento cientifico e 

intervenção pedagógica” (DUTRA, 2019, p.111-112).  

 Ainda na questão do estágio, mas no tocante à formação continuada, tem-se 

o artigo: O ESTÁGIO COMO POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO CONTINUADA, 

PESQUISA E COMO DISPOSITIVO DE ENSINO APRENDIZAGEM, de Sirlene Mota 

Pinheiro da Silva. Partindo dos constantes debates e discussões acerca do estágio 

supervisionado e mais especificamente no Estágio em Formação de Formadores do Curso 

de Pedagogia da UFMA, a pesquisadora pretende discutir as ações desenvolvidas nesse 

estágio, junto aos professores e professoras da rede pública e comunitária de São Luís - 

MA, “[...] destacando-o como uma oportunidade de pesquisa e de construção de novos 

conhecimentos a respeito das práxis educativa, onde docentes e discentes constitui-se em 

aprendizes a partir das experiências e desafios vivenciados” (SILVA, 2019, p.121). 

Para encerrar esse eixo, Oliveira e Rosa (2018) nos apresentam “O ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA APÓS A LEI Nº 788/2008: 

perspectivas de mudanças e melhorias na formação docente”. Baseadas nas “[...] 

discussões sobre a formação docente no Brasil, presente ao longo da própria história do 

curso de pedagogia, e tomando como base o crescimento das reinvindicações da 

sociedade e dos educadores, em  associações e entidades, e especificamente dos 

professores e estudantes universitários inconformados que denunciavam a ideia 

fragmentária do ensino e também do Estágio Supervisionado, presente nos conceitos e na 

legislação vigente” (OLIVEIRA; ROSA, 2019, p.138), as estudiosas pretendem analisar 

as mudanças trazidas pela Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 que regularizou o 
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 Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia e as perspectivas de mudanças na 

formação docente. 

O eixo 3, intitulado Estágio em Gestão de Sistemas Educacionais e 

Instituições de Ensino é composto por dois artigos que visam “a aprofundar 

conhecimentos relacionados ao processo de gestão em sistemas escolares, estabelecendo 

a necessária relação teoria/prática, por meio da identificação de problemas e proposição 

de alternativas”. (Vf. Apresentação). Além disso, os textos nos apresentam análises e 

reflexões sobre a gestão da educação e da escola, compreendendo o estudo dos diferentes 

instrumentos de gestão existentes, nos espaços escolares e não escolares, Oliveira e Rosa 

(2019).  

Em “O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GESTÃO 

EDUCACIONAL NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO PARA A GESTÃO 

DEMOCRÁTICA NA ESCOLA PÚBLICA” Carlos José de Melo Moreira e Veronica 

Lima Carneiro Moreira trazem o relato de uma prática. Os autores destacam o estágio 

curricular supervisionado em gestão educacional, que é um componente curricular 

obrigatório do curso de Pedagogia da UFMA, sendo realizado em escolas da rede pública 

de ensino, no qual os alunos do curso de Pedagogia têm contato com o cotidiano da gestão 

escolar no intuito de conhecer e ampliar seus conhecimentos sobre este campo de atuação 

do pedagogo (MOREIRA; LIMA, 2019, p.150) 

Prazeres e Sousa (2019), por sua vez, nos apresentam o artigo O ESTÁGIO 

EM ATIVIDADES DE GESTÃO: refletindo sobre uma proposta do curso de pedagogia 

da UFMA. As pesquisadoras objetivam refletir sobre a experiência de estágio 

supervisionado em atividades não docentes, mais especificamente na área da gestão 

escolar, no curso de Pedagogia, tendo por base um componente curricular deste curso, na 

UFMA. “Para isso, apoiam-se na análise de alguns aspectos da legislação referente ao 

estágio e à formação do/a pedagogo/a, apoiada no “diálogo” com autores/as que 

favorecem a incursão pelas temáticas” (PRAZERES; SOUSA, 2019, p. 163). 

No eixo 4, cinco artigos nos apresentarão desde perspectivas inclusivas até a 

questão das afro-descendências num contexto de ensino, pesquisa e extensão. 

No artigo intitulado ESTÁGIO SUPERVISIONADO SOB PERSPECTIVAS 

INCLUSIVAS: que formação para o estudante de pedagogia, Hilce de Castro Aguiar nos 

apresenta reflexões decorrentes das experiências na docência da Disciplina “Estágio em 

Gestão e Organização da Educação Infantil e do Ensino Fundamental”. A pesquisadora 

reflete acerca da “[...] importância da formação mediada de estudantes do Curso de 
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 Pedagogia numa perspectiva de inclusão dos estudantes alvo da Educação Especial no 

contexto escolar” (AGUIAR, 2019, p.181). 

Em DIÁLOGOS ENTRE ÁFRICA E BRASIL NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES: experiências do estágio supervisionado na UNILAB, Gabriel da Costa 

Nogueira, Maria Socorro Lucena Lima e Elisangela André da Silva Costa, objetivam “[...] 

verificar aproximações e distanciamentos entre as realidades de Brasil e África no que 

diz respeito à formação e ao trabalho docente” (NOGUEIRA et al., 2019, p. 193). Os 

pesquisadores tomam como ponto de partida o reconhecimento do Estágio como 

atividade teórica instrumentalizadora da práxis (NOGUEIRA et al., 2019 apud 

PIMENTA, 1994). 

O terceiro artigo deste eixo, intitulado O ESTÁGIO EM INSTITUIÇÕES 

NÃO ESCOLARES E AMBIENTES POPULARES DO CURSO DE PEDAGOGIA DA 

UEPA: vivências de educação para o trânsito em parceira com o DETRAN/PA e escolas 

de educação básica de Belém/PA, de Ceila Ribeiro de Moraes, Diana Lemes Ferreira e 

Jacirene Vasconcelos de Albuquerque O objetivo de investigar a realidade formativa dos 

estagiários de pedagogia acerca das instituições não escolares e ambientes populares, por 

meio de um contato direto com um de seus campos de estágio - o DETRAN/PA surgiu a 

partir das vivências e experiências conquistadas pelos acadêmicos e professores 

supervisores no decorrer do desenvolvimento do estágio. 

A quarta reflexão que compõe este eixo, INTERFACE DESCOLONIAL NO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO COM AFRODESCENDÊNCIA NA FORMAÇÃO 

DOCENTE, de autoria de Antônia Regina dos Santos Abreu Alves e Raimunda Nonata 

da Silva Machado, nos traz uma discussão que tem como base a ideia de que a didática 

tem como objeto de estudo o processo de ensino e aprendizagem, levando em 

consideração a inserção de temáticas relacionadas à afro descendência na formação 

docente e a elaboração de intervenções epistêmicas de diferentes subalternos (ALVES; 

MACHADO, 2019, p. 222). 

E como forma de fechamento deste eixo, Francy Sousa Rabelo nos apresenta 

o texto ESTÁGIO SUPERVISIONADO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: uma 

experiência em espaço não escolares para a formação do/a pedagogo/a. A pesquisadora 

nos apresenta o relato de uma experiência vivenciada no período de 2010 e 2011 em que 

o estágio supervisionado se desenvolveu no contexto da extensão universitária pelo 

projeto Estudar, uma ação saudável, na Unidade Materno Infantil do Hospital 

Universitário da Universidade Federal do Maranhão. “Rabelo objetiva, portanto, e a partir 
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 de uma análise qualitativa, discutir o papel do estágio supervisionado em espaço não 

escolar para a formação do/a pedagogo/a” (RABELO, 2019, p.237). 

O último eixo deste livro tem como título ESTÁGIO E AS 

LICENCIATURAS objetiva socializar experiências formadoras dos estágios nos cursos 

de licenciaturas de diferentes instituições de ensino superior do Maranhão. Além disso, 

enfoca a análise e reflexão acerca das implicações do estágio na formação e na prática 

docente, nos espaços escolares e não escolares. 

No primeiro artigo “A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PEDAGOGOS: 

o estágio curricular nos cursos de Licenciatura em Linguagem e Códigos e de Pedagogia 

da Universidade Federal do Maranhão: uma realidade do campus São Bernardo e São 

Luís”, Bergson Pereira Utta e Francimar Oliveira Miranda de Carvalho nos trazem o 

relato de uma experiência vivenciada enquanto supervisores docentes de Estágio na 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA) no curso de Pedagogia e Licenciatura em 

Linguagens e Códigos. Os autores objetivam tecer algumas considerações acerca do 

Estágio Curricular Supervisionado (ECS) enquanto componente curricular e seus 

impactos na formação destes alunos/professores que adentraram ao Curso de Formação 

Inicial. “Para isso, propõem apresentar como o Estágio Curricular Supervisionado (ECS) 

pode ser compreendido e operacionalizado em uma dimensão de análise e releitura da 

prática pedagógica dos professores de formação inicial em municípios maranhenses” 

(UTTA; CARVALHO, 2019, p.249). 

No penúltimo artigo deste eixo, Michelli Maia Moreira e Mauren Pavão 

Przybylski apontam uma discussão acerca da regulamentação linguística. Em “A 

REGULAMENTAÇÃO LINGUÍSTICA E MODOS DE PRODUÇÃO:  pensando o 

descolonial a partir das instâncias políticas e ideológicas da língua e suas variações” , as 

pesquisadoras objetivam pensar a marginalização das variações linguísticas devido a uma 

produção de subjetividade voltada para a normatização da linguagem, a qual perpassa as 

relações sociais de poder que categorizam os usos linguísticos de uma maioria como 

inadequados, em detrimento da práxis de uma minoria considerada correta / adequada. 

(MAIA; PRZYBYLSKI, 2019, p.277). 

Para concluir, temos A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCRITA NO 

ESTÁGIO, de autoria de Maria do Socorro Estrela Paixão e Rosália de Fátima e Silva, 

no qual as teóricas trazem como tema central questões levantadas por uma pesquisa 

realizada com dez docentes do curso de Pedagogia (CP) da Universidade Federal do 

Maranhão (UFMA). “O interesse pela discussão é dar visibilidade ao nosso percurso 
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 profissional e de reflexão acadêmica em contextos de formação inicial e continuada de 

docentes, que demandam intervenção no processo de produção escrita” (PAIXÃO; 

SILVA, 2019, p.290). 

Após a apresentação de cada texto integrante dos cinco eixos que a obra nos 

traz o que fica claro é a importância de um novo olhar acerca da didática. Há, em cada 

texto, por parte de seus autores, uma forma de se enunciar que é certamente descolonial, 

se tomarmos como base os próprios autores que começaram a pensar a partir desta 

perspectiva.  

Os processos de colonialidade do poder e do saber, que marcam certamente 

uma violência epistêmica, conduziram a uma geopolítica linguística, na medida em que 

os colonizadores se impuseram também linguisticamente.  

 Oliveira e Candau (2010), afirmam que as línguas coloniais ou imperiais, 

cronologicamente identificadas no grego e no latim na Antiguidade, e no italiano, no 

português, no castelhano, no francês, no inglês e no alemão na modernidade, 

estabeleceram o monopólio linguístico, desprezando as línguas nativas e, como 

consequência, subvertendo ideias, imaginários e as próprias cosmovisões nativas fora da 

Europa. 

Assim, a leitura desse livro é importante para a constituição de novas 

epistemes, para legitimar diferentes olhares acerca das licenciaturas e das didáticas; 

olhares que, partindo de espaços enunciativos vários, nos permitem alargar o campo de 

visão de educadores e educandos no que toca a formação do professor. Por uma didática 

plural é que este livro chega e espera instigar a reflexão. 

Profª Drª Mauren Pavão Przybylski (PNPD-CAPES/ PÓS-CRÍTICA -UNEB) 

Valença, BA, 27 de outubro de 2018 
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AS CARTAS COMO ELEMENTO FORMATIVO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: entre ser e fazer-se docente em 

educação infantil pelo diálogo escrito 

Francy Sousa Rabelo  

Edith Maria Batista Ferreira  

Joelma Reis Correia 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A escolha de ser professor/a leva em conta situações diversas, e estar 

professor/a torna-se uma obrigatoriedade pela estruturação curricular do curso de 

formação de professores, na qual o Estágio Supervisionado aparece como um importante 

componente curricular nessa formação. Dessa forma, entende-se o Estágio 

Supervisionado como um campo de conhecimento que se produz na interação dos cursos 

de formação com o campo profissional, no caso da formação de professores/as, nos 

contextos escolares e não escolares onde as práticas educativas são desenvolvidas. Como 

um componente curricular obrigatório nesse processo formativo, ele permite uma 

aproximação com o universo de atuação profissional para estudo dos fenômenos do 

ensinar e do aprender a profissão docente que favorecerão a identificação de elementos 

que contribuirão para a construção da sua identidade profissional.  

Essa aproximação com o campo profissional, no entanto, pode acontecer sob 

diferentes perspectivas: imitação de modelos, instrumentalização técnica, estágio como 

atividade teórica, estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio (PIMENTA; LIMA, 

2004). Entretanto, em nossa vivência como supervisoras docentes no Estágio 

Supervisionado em Educação Infantil, buscamos vivê-lo enquanto experiência/sentido. 

Nas palavras de Larrosa (2004, p.21) “[...] a experiência é o que nos passa, o que nos 

acontece ou que nos toca”. Sua atenção está naquilo que mexe internamente com o sujeito 

aprendente, produzindo sentidos. 

Por esse motivo, optamos por trabalhar com a escrita de cartas entre 

supervisoras-docentes no Estágio Supervisionado em Docência na Educação Infantil do 

Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, intentando criar sentidos para 

a escolha de ser professor/a, bem como de fazer-se professor/a de crianças pequenas na 
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 experiência do estágio, levando em conta a compreensão da complexidade desse campo 

de trabalho.  

Este trabalho apresenta a experiência desenvolvida no segundo período letivo 

do ano de 2016 e o primeiro de 2017. Portanto, discute-se o papel das cartas como diálogo 

escrito e formativo entre supervisoras docentes1 e estagiários/as, e estagiários/as, 

estagiários/as. O aporte teórico-metodológico baseia-se em autores/as como Bakhtin 

(1995), Freire (1996), Lima (2001, 2012), Larrosa (2004), Pimenta e Lima (2004), 

Zabalza (2014), entre outros. O corpus da análise deste artigo é formado por três cartas 

escritas pelas docentes e quatro cartas produzidas pelas estagiárias. 

 

2 A CARTA: gênero que informa, forma e transforma 

Sara, amada 

Como são fortes as palavras! Elas dizem coisas que só o coração escuta. 

Se escritas sobre papel claro, ficam mais iluminadas e eternas. Sei que 

as palavras podem abrir novo caminho [...]. Até muito em breve, 

Lucas.2 

 

A carta, um dos registros e meios de comunicação mais antigos do mundo, 

traz como principal característica a existência de dois sujeitos em diálogo, como nos 

apontou a epígrafe desta seção, diálogo aqui compreendido na perspectiva bakhtiniana, 

uma vez que, como critica Faraco (2009), essa palavra, ao ser referenciada em Bakhtin 

(1995), tem sido muitas vezes “mal-dita”, especialmente por acentuar um dialogismo 

estreito, uma vez que o reduzem a uma réplica do diálogo, a troca de turnos entre os 

participantes de uma conversa. Este teórico, ao contrário, ao se referir à palavra diálogo, 

conceito chave da sua teoria, apresenta uma definição bem mais ampla desse termo, ou 

seja, não se preocupa “[...] com o diálogo em si, mas com o que ocorre nele, isto é, com 

o complexo de forças que nele atua e condiciona a forma e as significações do que ali é 

dito” (FARACO, 2009, p.61). Portanto, o interesse desse filósofo russo se volta para as 

relações de sentido em que estão envolvidas as pessoas, com o todo da interação verbal. 

                                                             
1Artigo 6º - Para serem efetivas e regulares, as atividades de estágio deverão ser orientadas, acompanhadas 

e avaliadas pelos profissionais, segundo sua natureza: I. Coordenador de Estágio: II. Supervisor Docente: 

III. Supervisor Técnico. Parágrafo Único: Os profissionais a que se referem os itens I e II serão indicados 

pela UFMA, enquanto o profissional a que se refere o item III será indicado pela Instituição Concedente. 

(UFMA, 2014). 
2 Trecho do livro Correspondência, de Bartolomeu Campos de Queiroz. 
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 Acrescentamos, ainda, a essa discussão o posicionamento de Freire, o qual 

concebe diálogo como o encontro do ensinar respeitoso, ou seja, “[...] é no respeito às 

diferenças entre mim e eles ou elas, na coerência entre o que faço e o que digo, que me 

encontro com eles ou com elas” (FREIRE, 1996, p.35). Aqui, o diálogo não é uma tática 

de recepção dos/as aluno/as, mas na postura de ser humano que somos, em que 

precisamos nos comunicar acerca de uma realidade, logo, há uma relação de troca. 

A partir dessa perspectiva de diálogo é que elegemos as cartas como proposta 

dialógica para ser utilizada com os alunos do Estágio em Docência na Educação Infantil 

do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). No entanto, 

alguém poderia questionar: por que as cartas, se este gênero se caracteriza por um diálogo 

à distância? Teríamos inúmeras respostas a esta pergunta, mas apenas uma nos fez incluir 

as cartas no processo de ensinar e aprender: por compreendermos, fundamentadas em 

Bakhtin (1995, p.123, grifo do autor), “[...] a palavra ‘diálogo’ num sentido amplo, isto 

é, não apenas como a comunicação em voz alta, de pessoas colocadas face a face, mas 

toda comunicação verbal, de qualquer tipo que seja”. 

É nesse sentido que acreditamos na necessidade de acrescentar em nossa 

prática pedagógica todas as linguagens possíveis para mobilizar/criar no/a aluno/a a 

vontade de aprender, de envolvê-lo/a com/na situação de ensino que está sendo proposta. 

Além disso, se é pela linguagem que nos constituímos como sujeitos, se ela permite o 

encontro entre o pensamento e a palavra, favorecendo a construção de sentidos e de 

significados, se é por meio da palavra que o pensamento se materializa (VYGOTSKI, 

2009) e, também, por meio dela que são criadas realidades e produzidos sentidos ao que 

somos e ao que nos acontece (LARROSA, 2004), ela precisa ser o eixo do trabalho 

pedagógico, “[...] linguagem que não se reduz a dimensão instrumental, mas que abarca 

os afetos, a sensibilidade, a expressividade”(CORSINO, 2015, p.409). Por isso, 

começamos a ousar/experimentar o uso das cartas como proposta dialógica no Estágio 

Supervisionado. 

Conforme Kaufmman e Rodriguez (1995, p.37), por meio da carta, “[...] o 

emissor percebe o receptor como ‘cúmplice’, ou seja, como um destinatário 

comprometido efetivamente nessa situação de comunicação e, portanto, capaz de extrair 

a dimensão expressiva da mensagem.” Neste sentido, este gênero textual favorece a 

reflexão da individualidade de quem a escreve e aguça sentimentos de quem a recebe, e, 

nesse processo, a escrita assume a função que lhe é inerente, ato de reflexão, de 

posicionamento, o que possibilita ao escritor conhecer seus limites de produção textual, 
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 provocando a autocrítica das trajetórias de produções escritas vividas. Desse modo, as 

cartas favorecem significativamente o ler e o escrever como movimentos discursivos, 

uma vez que “[...]temos alguma coisa de importante e de significativo para partilhar com 

os outros” (NÓVOA, 2015, p.17). 

A partir das próprias características da carta, acreditamos que ela informa, 

forma e transforma, sobretudo, porque desencadeia uma atitude responsiva (BAKHTIN, 

1995) a um destinatário real, que ao acessar seu conteúdo posiciona-se, concordando, 

criticando, ampliando conhecimentos. É no sentimento de escrever ao outro a partilha 

significativa que a escrita da carta foi se delineando em um sentido informativo e 

formativo quando assumido, sobretudo pelas supervisoras docentes, trazendo orientações 

sobre as etapas do Estágio, indicação de leituras, recortes teórico-metodológicos, 

problematizações sobre o universo da escola da infância. Em sua dimensão 

transformadora, a carta atuou fomentando posicionamentos dos/as estagiários/as em 

relação às suas aprendizagens sobre a docência na Educação Infantil, provocando-os/as a 

compartilharem com os/as alunos/as que viveriam semelhante experiência no próximo 

semestre letivo, como destacaremos na seção seguinte. 

 

3 DIÁLOGOS ESCRITOS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM EDUCAÇÃO INFANTIL NA UFMA: relato de 

experiência 

 

O cotidiano escolar ainda é desafiador para o/a pedagogo/a em formação, pois 

a forma como os cursos de formação inicial estão organizados, retardando a 

entrada/contato dos alunos/as com o universo escolar, têm acirrado a relação dicotômica 

entre teoria e prática vivida nas Licenciaturas, acarretando sérios prejuízos aos estudantes 

que precisam encontrar sentido no campo de atuação profissional ao que vêm estudando 

ao longo do curso. 

A expectativa da intervenção docente, ou seja, o estar à frente da gestão da 

sala de aula, proposta pelo Estágio Supervisionado, requer mobilizar saberes para 

problematizar o processo de ensinar. Contudo, esse movimento de pensar a escola, o fazer 

docente, as relações instituídas, a aprendizagem das crianças e o ser professor não pode 

incidir como a hora da prática (LIMA, 2001), ou seja, mera aplicação de técnicas e teorias 

aprendidas ao longo das disciplinas cursadas. Torna-se, portanto, o momento do 

confronto de si com a profissão escolhida, pois, 
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 No estágio, esses aspectos se tornam mais evidentes. Estão em uma 

situação nova, relacionados com outras pessoas e situações; sentindo-

se às vezes bem aceitos e outras, aceitos com reticências; fazendo coisas 

que nunca antes tinham feito; assumindo responsabilidades novas; 

trabalhando com pessoas que, às vezes, têm problemas, por exemplo. É 

uma autêntica checagem de suas próprias qualidades pessoais, sentindo 

as coisas de que gostam e das que desgostam, o que, sem dúvida, 

constitui a melhor maneira de sentir na pele os pontos fortes e fracos de 

cada um (ZALBAZA, 2014, p. 120). 

Dessa forma, os conflitos internos e as expectativas geradas precisam ser 

minimizados no desenvolvimento do estágio. Para tanto, o Estágio em Docência na 

Educação Infantil do Curso de Pedagogia da Universidade Federal, vem sendo organizado 

no sentido de permitir que em todas as suas fases, supervisoras docentes e estagiários/as 

vivam intensamente o ato responsivo, conforme anunciado anteriormente, e, nesse 

processo, vamos tendo a possibilidade de compartilhar saberes, repensar o pensado, 

descobrir certezas, acertos, perceber equívocos, enfim, vamos experimentando o estágio 

nas suas várias possibilidades e etapas.  

Como mencionamos, a escrita das cartas tornou-se uma valiosa proposta 

dialógica para ampliar o olhar, a percepção, o sentir e o conhecer, enfim, a possibilidade 

de dialogar. Para tanto, as supervisoras docentes iniciam o Estágio com as cartas, cuja 

primeira é intitulada “Carta ao Estagiário: concepções de Estágio”, por meio da qual dá-

se as boas-vindas aos/as estagiários/as e apresenta-se as concepções de estágio, deixando 

demarcado a nossa defesa por um caminho que extrapola uma visão técnica e 

instrumentalista de estágio, conforme trecho da primeira Carta: 

[...] nem de longe o estágio pode ser entendido como a ‘hora da prática’, 

momento em que se coloca em prática toda a teoria vista nas disciplinas 

estudadas ao longo do curso. Ao contrário disso, ele precisa se constituir 

em campo fértil de pesquisa, de investigação e de reflexão sobre a 

prática docente. Para isso, é preciso estranhar aquilo que se apresenta 

como familiar; suspeitar das práticas que se cristalizam, ano após ano, 

no cotidiano dos espaços da educação infantil; ousar em ouvir as 

crianças; buscar a teoria para nos ajudar na leitura e transformação da 

realidade (Supervisoras Docentes - CARTA 1). 

 

Ao explicitar o estágio como campo de pesquisa, vamos possibilitando aos/as 

estagiário/as a reflexão sobre a prática docente e, ao mesmo tempo, o comprometimento 

com o seu processo de aprendizagem da profissão e com a construção de sua identidade 

profissional (LIMA; AROEIRA, 2011) e, mais ainda, com uma nova visão dessa 

disciplina, uma vez que iniciam o estágio com muitas compreensões equivocadas sobre o 

seu objetivo e com uma carga de ansiedade, expectativas e medos, conforme traduzem as 
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 cartas que foram produzidas pelos/as estagiários/as do segundo semestre do ano de 2016 

para os/as do primeiro semestre de 2017: 

Ouvi dizer que parece ser uma viagem muito longa e tão cansativa que 

parece não ter fim. Assim, quando fui convidada a embarcar, uma carga 

de ansiedade atravessava pelo meu corpo, pois não sabia o que me 

esperava e nem o que esperar desse percurso, mas imaginava o quão 

enriquecedor seria percorrer este caminho (Trecho da Carta da Aluna 

1). 

Eu passei por várias etapas de conhecimentos e os meus sentimentos 

foram variados ao longo do caminho. Tive receio, euforia, tristeza, 

medo, desespero, desmotivação, motivação, esperança, mas alcancei a 

felicidade. E hoje me sinto realizada por ter concluído alguns objetivos 

traçados (Trecho da Carta da Aluna 2). 

Nessa caminhada de fazer-se docente na escola o diálogo com os/as 

estagiários/as nos motivou a produzir uma segunda carta, suscitando a necessidade da 

escuta às crianças, entendendo escutar como “[...]a disponibilidade permanente por parte 

do sujeito que escuta para abertura à fala do outro, ao gesto do outro, às diferenças do 

outro” (FREIRE, 1996, p.119). Queríamos deixar claro que essa escuta favorece a 

compreensão do trabalho docente na educação infantil, bem como valoriza a escola como 

espaço de vida, carregada e sobrecarregada de sentidos e significados para elas, pois a 

“[...] tarefa do educador é criar um contexto de curiosidade, para que as teorias e as 

pesquisas das crianças sejam legitimadas e ouvidas, um contexto em que  as crianças se 

sintam confortáveis e confiantes, motivadas e respeitadas em seus processos e percursos 

cognitivos e existenciais” (RINALDI, 2012, p. 28). Para tanto, a atitude de escutá-las 

corresponde à habilidade de realizar uma observação atenta, aberta e sensível as suas 

atitudes, interpretando seus sentidos e incorporando tais interpretações aos saberes da 

prática docente, e isto requer estabelecer um diálogo entre adultos e crianças, promovendo 

aproximações e desconstruindo relações verticalizadas. 

Nessa perspectiva, é preciso possibilitar ao/a estagiário/a um processo de 

reflexão que alcance os espaços além da sala de aula e que extrapolem a linguagem oral 

e a escrita como instrumentos dessa escuta, como muito bem acentua Corsino (2015, 

p.409): 

[...] é fundamental que as práticas pedagógicas possibilitem a escuta, as 

expressões por meio de várias linguagens, a narração de histórias, o 

registro e memória do grupo, a interlocução com diferentes gêneros 

discursivos em situações reais e significativas, a abertura de espaços 

discursivos capazes de favorecer ações e reflexões com a própria 

linguagem, a leitura e a escrita como experiência, a sensibilização e a 

apreciação estética de diferentes produções artísticas. 
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 Temos observado que essa questão tem sido muito bem compreendida 

pelos/as estagiários/as, tornando-se perceptível na Carta da Aluna 4: 

 

Mas desde já quero lhe dizer que é fundamental que você tenha um 

olhar de pesquisador e sempre está atento ao que acontece ao seu redor, 

pois o estágio também se constitui como um campo de pesquisa. Mas 

você deve estar se perguntando, pesquisar o quê? Respondendo a 

pergunta: Pesquisar a criança e o seu processo de aprendizagem, ao 

contrário do que muitos pensam, não iremos para a escola observar a 

prática do professor/a como ele dá sua aula ou como é a postura dele 

com os alunos, nada disso, o nosso olhar tem que está voltado para as 

crianças e a partir do momento que você volta esse olhar, um olhar 

pesquisador para elas, você ficará atento para as necessidades delas, e 

assim poderá desenvolver o estágio com qualidade. 

 

O caminho escolhido pelas supervisoras docentes no Estágio fomentou a 

postura investigativa do/a estagiário/a, o que culminou na busca constante em enxergar 

as necessidades das crianças para a efetivação da gestão docente, terceira etapa do estágio. 

É neste sentido que elaboramos uma terceira carta apresentando o Projeto de Trabalho 

como uma possibilidade metodológica investigativa. Eis um pequeno trecho da Carta: 

 

[...] os Projetos como possibilidade de organização do trabalho 

pedagógico, dão à atividade de aprender um novo sentido, à medida que 

geram situações reais e diversificadas, rompendo com a fragmentação 

e descontextualização da ação pedagógica [...]. 

[...] você já sabe que caminho seguir para elaborar o seu projeto quando 

estiver em contato com a sua turma de crianças, não é mesmo? No 

entanto, há um outro aspecto que precisamos relembrá-lo/a: você não 

pode perder de vista o público com quem está trabalhando, crianças de 

1 a cinco anos, o que significa que você precisa ficar atento/a aos 

seguintes aspectos: a forma como as crianças realizam a apropriação da 

cultura; os/as parceiros/as, tempo e espaço que necessitam; do que 

brincam; e como desenvolvem suas brincadeiras. (Supervisoras 

Docentes - CARTA 3) 

 

Como afirmam Hernández e Ventura (1998, p.10), fazer uso do Projeto para 

organizar o trabalho docente “[...] requer uma mudança na maneira de fazer do 

professorado, um assumir o risco que implica adotar uma inovação que traz consigo, 

sobretudo, uma mudança de atitude profissional”. Tal mudança requer posturas 

investigativas, olhar curioso sobre a instituição educativa e, como mencionamos, escuta 

às crianças. Esta compreensão se faz no trecho das seguintes cartas: 

 

Essa nova forma de conceber o estágio permite, sobretudo, que se tenha 

maior qualidade na formação de professores, à medida que 
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 experimenta-se, pautado na pesquisa e vivência com as crianças, novos 

olhares. Esses olhares que devem estar abertos, sensíveis, acolhedores 

às diversas linguagens que elas, com tanta maestria, nos revelam a cada 

encontro na escola (Trecho da Carta da Aluna 3). 

A escola, os profissionais que ali trabalham e as crianças são 

coparticipantes do seu processo de formação. Esteja atento ao que falam 

e, sobretudo, como agem. As crianças em especial, têm sede de serem 

ouvidas e de aprender (Trecho da Carta da Aluna 1). 

 

O estágio então, se apresenta, a partir desta experiência como uma prática 

reflexiva entre ser e fazer-se professor/a, entre olhar para os seus desafios de aluno/a-

professor/a e atentar para a compreensão do sujeito criança em suas múltiplas linguagens. 

Logo, as cartas possibilitam um diálogo afetivo na caminhada de estar professor/a, livre 

das amarras da “aplicação da teoria” que perdurou durante muito tempo como concepção 

de Estágio Supervisionado. Elas se constituem espaço do pensar reflexivo, tão necessário 

para a formação do/a professor/a crítico/a. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar das limitações e desafios enfrentados pelo grupo, a priori, na escrita-

reflexiva das cartas, que afetam significativamente as estruturas intelectuais e emocionais 

de professores/as e estudantes, a proposta formativa pelas cartas, ou outras formas de 

expressão falada ou escrita como instrumento didático, pode servir de elemento de 

interação com os/as alunos/as, intercâmbio de ideias e de conhecimento (LIMA, 2004).  

Assim, considera-se que o processo formativo do/a pedagogo/a por meio do 

Estágio Supervisionado, torna-se um lugar de aprendizagens reconhecidas e 

ressignificadas pelos/as professores/as e pelos/as estagiário/as, válidas para seu 

desenvolvimento profissional, e a utilização das cartas torna-se uma provocação para 

pensar a docência e a escola, sentida e reescrita num permanente diálogo entre futuros/as 

educadores/as e campo de trabalho, bem como indicativos para a prática do/a professor/a. 
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 ESTÁGIO, FORMAÇÃO DE PROFESSORES: a pesquisa como articulação teórico-prática 

Hercília Maria de Moura Vituriano 

   

1 INTRODUÇÃO 

 

A discussão central desse trabalho é a formação de professores, a partir dos 

espaços destinados especificamente a sua efetivação, bem como acerca das perspectivas 

que problematizam a importância da relação teórico-prática nesse contexto e sua 

repercussão no desenvolvimento da profissionalização e identidade docente. 

Partimos do pressuposto de que a relação teórico-prática na formação de 

professores envolve múltiplos processos, sendo marcada por diferentes perspectivas, 

dentre as quais os modos como o estágio é significado e implementado nos cursos de 

Licenciaturas. Dessa forma, esse estudo tem como objetivo analisar como e em que 

medida o estágio pode constituir-se a partir da pesquisa, como articulação teórico-prática 

na formação docente. Essa análise constitui-se como fundamental para compreensão do 

sentido atribuído à pesquisa no campo de estágio, como constituição de um modelo de 

formação centrado no desenvolvimento profissional e, por sua vez, no contexto de 

trabalho do professor. 

O estudo tomou como base os princípios da pesquisa bibliográfica 

considerando que a base de análise é a produção acadêmica sobre as questões que 

envolvem o estágio com pesquisa na perspectiva da relação teórico-prática. As discussões 

em torno desse tipo de pesquisa apontam que a principal vantagem de trabalhar a partir 

da pesquisa bibliográfica é que esta permite ao investigador a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla de modo especifico que permite entender o processo da 

produção acadêmica em torno de um dado objeto ou temática. É possível estabelecer 

relações entre diferentes concepções sobre a problemática estudada (GIL, 2002). 

Portanto a construção desse estudo dar-se-á mediante aprofundamento de 

algumas concepções – suas relações – sobre: formação de professores, o estágio e o 

sentido da pesquisa como possibilidade da relação teórico-prática nesse contexto.  
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 2 A FORMAÇÃO DOCENTE E OS DESAFIOS DA PESQUISA COMO RELAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA    

 

A formação docente na perspectiva teórico-prática, em especial na relação 

entre ensino e pesquisa, situa-se nas discussões que abordam duas correntes distintas: 

uma que argumenta a importância da necessidade do desenvolvimento da pesquisa para 

qualificar o ensino, sendo que nesse processo existe uma distinção entre quem pesquisa e 

quem ensina. E uma outra corrente que compreende a dimensão da pesquisa na atividade 

docente de sala de aula, ou seja: o professor assume a função de pesquisador, 

problematizando situações cotidianas e propondo saídas a partir de referenciais teóricos. 

(SANTOS, 2005). 

Para Santos (2005), esse processo de distinção é validado pelos estudos de 

Peter Foster que, ao analisar trabalhos de pesquisa desenvolvidos por professores, 

argumenta que não são consistentes para serem considerados como pesquisa. Afirma que 

ensinar e pesquisar são atividades diferentes envolvendo habilidades e conhecimentos 

distintos. 

Em meio a essa discussão, Pimenta e Lima (2004) estabelecem diferenças 

entre ensino e pesquisa, apontando algumas características, ressaltando elementos 

comuns. Os sujeitos para o ensino devem ser coletivos, mas na pesquisa podem atuar 

individualmente. O tempo no ensino, é estabelecido sem muita flexibilidade, na pesquisa, 

esse tempo vai se organizando em função do problema. Os resultados no ensino 

produzem sínteses sobre um conhecimento já produzido, na pesquisa apresentam-se como 

resultados a um dado problema, refutando teorias ou legitimando-as. O método no ensino 

é definido a partir das necessidades do professor na pesquisa, é o problema e o objeto que 

define o método.  

Entretanto, a discussão em torno da formação de professores pela pesquisa 

embasa-se em perspectivas que compreendem o professor como pesquisador, 

investigador da sua prática, ou como aquele capaz de produzir uma reflexão sobre a 

prática. Como afirma André (2016, p.17) a temática que aborda a formação do professor 

pesquisador está inserida no movimento que discute: “[...] a reflexão sobre a prática, o 

trabalho colaborativo e o desenvolvimento profissional”.  

Dessa forma, compreender o movimento da formação docente nessa direção 

implica afirmar que a reflexão sobre a prática como perspectiva formativa envolve formar 

um docente reflexivo crítico, ou seja, aquele que reflete criticamente sobre seu trabalho. 
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 Esse processo, por sua vez, concretiza-se por meio de um processo pensado a partir de 

um currículo que, além de garantir um conjunto de disciplinas com este enfoque, também 

possibilita modos próprios de desenvolver essa formação, ou seja, aprender a refletir 

criticamente sobre a prática vivenciando situações dessa natureza. 

Nóvoa (1995) defende uma formação centrada na profissão e aponta, ao 

mesmo tempo, a necessidade de não restringirmos à mesma, ao acumulo de cursos ou 

técnicas, mas que tome por base a construção de um processo que valorize a reflexão 

crítica sobre os desafios da profissão. Por isso, a necessidade de que se estabeleça 

integração entre as instituições formadoras e os contextos de trabalho. Aponta a 

valorização dos saberes experienciais como saber de referência para a formação, tendo 

em vista que tais saberes são portadores de sentidos e significados para construção da 

identidade docente.  

Tardif (2002), na mesma direção, destaca que em meio aos saberes docentes 

que compõem o conjunto de saberes necessários ao ensino é preciso considerar que o 

professor, no exercício de suas funções, mobiliza saberes específicos ao seu oficio dentre 

os quais os saberes da experiência. Afirma que “[...] Estes saberes emergem da 

experiência e são por ela validados. Eles incorporam-se a experiência individual e coletiva 

sob a forma de “habitus” e de habilidades de saber fazer e saber ser [...]” (TARDIF,2002, 

p.39). Assim, os professores e seu ambiente de trabalho passam a assumir lugar de 

destaque em seu processo formativo. 

Nesse sentido, na experiência no contexto de atuação, o professor mobiliza 

saberes, estabelece relações produzindo um conhecimento em contexto que contribui para 

a constituição da identidade profissional. Cabe às instituições formadoras garantir 

situações formativas as quais os professores em formação possam vivenciar situações em 

contexto de atuação para que reflitam sobre desafios e perspectivas da profissão 

 A necessidade de compreendermos o paradigma da reflexão sobre a prática 

na formação docente apresenta-se como desafio. Mesmo sabendo que essa discussão não 

é recente por conta de inúmeros trabalhos que discutem essa perspectiva, e aqui 

destacamos os estudos de Pimenta e Ghedin (2002) considerando que no período de seu 

lançamento e ainda hoje, fundamentou e fundamenta uma discussão importante sobre essa 

temática.  

A importância de formar um professor reflexivo critico se dar por conta de 

que essa formação envolve alguns processos importantes para a profissão professor, 

destacadas por Ghedin, Oliveira e Almeida (2015, p. 136) embasados no trabalho de 
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 Nóvoa (1997), que aponta um modelo de formação que envolve, dentre outros elementos, 

três processos importantes: 

 

[...] o pessoal, o profissional e o organizacional. No âmbito pessoal 

produzindo a vida do professor [...] para repensar de sua prática e 

reconstrução de uma identidade pessoal. No âmbito profissional, 

produzindo a docência, com dimensões coletivas, promovendo a 

preparação de investigadores, de professores reflexivos. No âmbito 

organizacional, produzindo a escola, transformando-a em um espaço de 

trabalho e formação. (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015, p. 

136). 

 

A fertilidade em torno desse tema é crescente, entretanto é preciso caminhar 

na direção de assegurar a concretização dessa formação. Uma formação embasada em 

uma perspectiva da relação teórico-prática. Para Ghedin (2008) os professores que não 

conseguem refletir sobre sua ação tendem a limitar sua ação e reflexão a aula sem 

transcender os limites de seu trabalho, correndo o risco de assumir por si só a 

responsabilidade por todo seu trabalho. O que se entende por reflexão crítica da prática 

requer uma formação que aglutina os três campos da formação: o pessoal, o profissional 

e o organizacional. Zeichner (1993) argumenta sobre a importância de que a reflexão do 

professor tenha finalidade para que não ocorra a dimensão e importância desse processo.  

Na mesma direção Perez-Gómez (1997) menciona que a prática reflexiva 

implica que os professores ou futuros/professores, em formação estejam em contato com 

suas experiências, valores, intercâmbios simbólicos, correspondências afetivas, interesses 

sociais e cenários políticos façam parte do conjunto de situações de sua formação. Dessa 

forma é importante compreendermos que o conhecimento acadêmico só possibilita a 

reflexão crítica quando relacionado aos esquemas de pensamento ao interpretar a 

realidade organizando sua experiência. 

A formação deve possibilitar aos professores a construção de uma cultura 

centrada em especial para sua formação política e social. A reflexão precisa estar 

encarnada na vida dos sujeitos escolares, por isso a importância de questionarmos a partir 

de algumas perspectivas: Qual concepção de professor reflexivo defendemos? O 

professor precisa refletir sobre o que?  Como formar e, portanto, como organizar espaços 

de formação nessa direção? Perguntas simples, mas que ainda se apresentam como 

desafios se pensarmos do ponto de vista de sua materialização.  

Dessa forma, entendemos que dentre algumas perspectivas que podem 

contribuir para com a formação de um professor que reflete criticamente sobre sua ação, 
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 é aquela que toma como referência a pesquisa na formação docente, perspectiva esta que 

abordamos a seguir, sem perder de vista que a nossa concepção basilar é de promover 

uma análise sobre as possibilidades da formação como relação teórico-prática. 

 

3 PESQUISA NA FORMAÇÃO DOCENTE: como formar um professor investigador? 

  

Professores capazes de refletir sobre sua ação se apresenta como uma questão 

que parece simples de se desenvolver, porém a realidade nãos é tão simples assim. Tendo 

em vista que mesmo sabendo que o paradigma do professor reflexivo é dominante como 

aponta. Essa compreensão é reconhecida por Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), ao 

evidenciarem que ainda temos muito que avançar nessa questão. Em especial no que tange 

a materialização dessa perspectiva de formação.  

[...] Elas não tem sido desenvolvidas nos espaços de formação como 

deveriam ser por meio de discussões continuas, em equipe, para relatos 

de vivências tendo em vista a consolidação das experiências”. [...] 

Deveriam dar-se continuamente com a utilização de registros como 

possiblidade de transformar a prática em teoria” (GHEDIN, 

OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015, p. 137). 

 

 

Dessa forma, perguntar, questionar, registrar, discutir, analisar, escutar, 

confrontar, dialogar, respeitar dentre outras são capacidades que precisam estar na base 

da formação de professores reflexivos. Um currículo de formação docente embasado 

nessas capacidades deve contemplar um processo baseado no seu alcance e 

desenvolvimento. Uma formação de caráter científico. 

Por essas e outras razões a pertinência de uma formação de um professor 

pesquisador precisa estar em pauta, ou seja, uma formação de um professor pesquisador 

por meio da pesquisa que assegure ao professor ser sujeito de seu conhecimento. No seu 

ambiente de formação em confronto com o de atuação, o professor em formação por meio 

de suas leituras, registros, análises, ressignificações, confrontos e argumentos tenha 

possiblidade de iniciar o processo de construção de sua profissionalização e identidade 

em bases sólidas, o que requer bases cientificas para tal concretização. Estar em contato, 

desde sua formação inicial, com princípios científicos pode desencadear a construção de 

um sujeito ativo, que cataloga, registra, estabelece relações teóricas e epistemológicas vai 

garantindo a construção e uma identidade com a pesquisa e, por sua vez, com situações 

que embasarão seus modos de agir e pensar seu trabalho em contexto escolar. Desde que 
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 o campo de trabalho docente seja entendido como lócus de produção de conhecimento, 

como defende Tardif (2002) ao mencionar que as instituições escolares são espaços onde 

se produz conhecimento. Entretanto essa compreensão ainda é um dilema dado a 

compreensão que se criou de separar aqueles que pensam daqueles que executam tarefas. 

Nesse sentido, há que se entender algumas questões que conduziram a uma 

desvalorização da função do professor – ensinar – entendida como ação de menor valor, 

cabendo ao professor ensinar e aos pesquisadores pesquisar. Essa perspectiva é um dos 

processos que dificultam a efetivação ou constituição de uma formação de um professor 

pesquisador por meio da pesquisa. 

Alguns argumentos foram sendo construídos em torno da importância da 

valorização da profissão professor e por sua vez de seu oficio – ensinar – como uma 

atividade composta por saberes e que por isso precisam ser reconhecidos e abordados na 

formação docente. De acordo com Tardif (2002) esse movimento desencadeou a defesa 

de que a formação deve contribuir para com a profissionalização dos professores, 

reconhecendo o ensino como base de sua função. Este ensino, por sua vez, é 

compreendido como atividade apoiada em um sólido repertório de conhecimentos. No 

entanto, como o ensino se dá mediante processos sociais, requer a articulação de saberes 

diversos. Podemos dizer que a profissão professor é multideterminada e multifacetada.  

De acordo com Tardif, Lessard e Gauthier (2001, p.11) a profissão docente é 

reconhecida como construção social, “[...] baseada em ações coletivas, de um grupo, cuja 

identidade se constrói através de interações com outros grupos, instancias e atores 

diversos”. Nesse caso, é preciso que se tenha clareza de que ensinar exige um repertório 

de conhecimentos/saberes. Ensinar não é uma atividade a ser desenvolvida por “qualquer 

pessoa”, mas exige preparo como em outras profissões. O contexto de trabalho deve ser 

considerado como base para a formação e, para a produção de conhecimento do 

ser/tornar-se, contribuindo para ampliação das discussões em torno da necessária 

integração das instituições formadoras com os contextos de trabalho dos professores.  

 Freire (2014), ao defender a profissão professor, aponta que ensinar não é 

uma atividade a ser realizada de qualquer forma, destaca alguns saberes que o professor 

em formação precisa ter acesso. Afirma que para o educador crítico, ou não, esses saberes 

são igualmente necessários, “[...] são saberes demandados pela prática educativa, em si 

mesma, qualquer que seja a opção política do educador” (FREIRE, 2014, p.23). Aponta 

os seguintes saberes necessários ao ensino: “Rigorosidade Metódica; Pesquisa, respeito 

aos saberes dos educandos, Criticidade, Estética e a Ética, Corporificação das palavras 
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 pelo exemplo; Risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação, 

Reflexão crítica sobre a prática; Reconhecimento e assunção da identidade cultural” 

(FREIRE,2014, p.28-46). 

Portanto, sendo o ensino o oficio do professor com saberes específicos, a 

atividade do professor é marcada como profissão e, como tal, é necessário que os sujeitos 

professores possam ter uma formação que atente para a importância desses saberes. Os 

quais são mobilizados em diferentes espaços e dimensões. Sendo a pesquisa ou a 

formação de um professor pesquisador por meio da pesquisa, como uma perspectiva 

importante quando defende-se, uma formação articuladora da teoria e da prática docente. 

A partir de então entendemos que é fundamental possibilitar ao professor em 

sua formação a compreensão do significado de professor pesquisador, bem como, 

possibilitar o acesso aos conhecimentos e procedimentos de pesquisa que contribuam com 

sua constituição e identidade como professor pesquisador, que investiga sua ação em 

contexto. Mas o desafio principal é de fazer com que essa perspectiva se concretize 

enquanto proposta e desdobramentos da formação docente. 

Nesse estudo discutimos possibilidades para o estágio em docência em cursos 

de Pedagogia fortalecer-se na perspectiva de formar o professor que reflete criticamente 

sobre sua ação e, para tanto, a pesquisa apresenta-se como possibilidade organizativa das 

práticas de estágio no referido curso. 

 

4 PESQUISA NO ESTÁGIO EM DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: perspectiva em construção 

 

Formar o professor pesquisador por meio da pesquisa é um desafio para os 

cursos de formação de professores no Brasil. Sem a pretensão de apontar fórmulas, nesse 

trabalho problematizamos a perspectiva do estágio em docência comprometer-se com 

essa formação. Iniciar este processo por alguns questionamentos é crucial. Quais as 

possibilidades do professor em formação pesquisar e tornar-se pesquisador, em 

contexto de trabalho? Como o estágio pode constituir-se como espaço de formação 

do professor pesquisador?  

De acordo com Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), um espaço de formação 

docente na perspectiva de formar professores investigadores pesquisadores deve oferecer 

as condições para a construção de um sólido repertório de conhecimentos científicos que 

contribui para que desenvolvam a compreensão sobre os processos de construção do 
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 conhecimento. Argumentam que por conta da falta de uma educação científica, provoca-

se exclusões consideráveis no campo da produção de conhecimento. Assim, os 

professores precisam ter acesso a esse processo de formação que valoriza o 

desenvolvimento da capacidade investigativa. “Reafirmam o pensamento de Paulo Freire 

apontando a necessidade de uma educação que possibilite ao homem a discussão corajosa 

de sua problemática e que o colocasse em diálogo constante com o outro, que o 

identificasse com métodos e processos científicos” (GHEDIN, OLIVEIRA; ALMEIDA, 

2015, p.211). 

Pensando em desdobramentos do processo de pesquisa no estágio no contexto 

do curso de Pedagogia refletimos a partir da nossa experiência como 

professora/orientadora do referido estágio. Dessa perspectiva evidenciamos nossa 

concepção de estágio pela pesquisa e com pesquisa, a partir da contribuição de Ostetto 

(2012, p.128): 

[...] o estágio, como parte do processo formativo dos professores, não 

pode ser outra coisa senão uma aventura pessoal, o que pressupõe 

escolhas e envolve viagens interiores e exteriores. Não apenas fazer, dar 

conta do conteúdo, planejar e executar um plano perfeito, lindo e 

maravilhoso, com ideias inovadoras. É abrir-se para a escuta do que 

ordinariamente nos escapa, é aventurar-se a ir além dos hábitos de 

pensar e fazer: à procura da própria voz, em busca de um caminho 

único, singular. 

 

A grande discussão empreendida por pesquisadores da área de estágio nos 

cursos de formação de professores, como (PIMENTA; LIMA, 2004) dentre outros, tem 

sido de contribuir com a construção do entendimento de que o estágio não é momento de 

prática simplesmente, ou seja, de um ativismo despretensioso, sem fundamento. Mas 

fazer desse espaço um locus de formação do professor reflexivo/pesquisador. Para tanto 

afirmam ser necessário o desenvolvimento de ações que permitam formar-se como um 

pesquisador, para tanto defendem ações nessa direção: observação, registro e 

documentação, análise, problematização e sobretudo reflexão sobre a profissão docente 

em todas as suas variáveis. Estudar, sistematizar, articular e estabelecer relações entre o 

contexto escolar e seus sujeitos, com as produções acadêmicas, enfim, constituir-se como 

pesquisador exige a construção e desenvolvimento dessas capacidades. 

Em geral as atividades de estágio nos cursos de formação de professores são 

organizadas em torno de uma determinada carga-horária, a qual constantemente é 

dividida em três etapas ou períodos de desenvolvimento: observação, intervenção; 
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 sistematização/avaliação. É nesse formato que temos organizado nossa vivência como 

orientadora da atividade de estágio em docência na educação infantil. 

Entretanto, é preciso esclarecer o percurso que assumimos para cada etapa de 

desenvolvimento dessa atividade, na perspectiva de que a pesquisa, a investigação, 

estejam na base desse processo. É importante compreendermos que na etapa de 

observação o professor em formação inicial precisa ter a oportunidade de observar como 

pesquisador e para tanto algumas perguntas precisam estar na base das propostas de 

formação de estágio: O que observar? Como observar? Como e o que registrar na 

observação? O que fazer com a observação? Perguntas simples, porém importantes de 

serem feitas em um primeiro momento pelo orientador do estágio, a fim de analisar as 

bases científicas desse momento e estabelecer critérios para desenvolvimento de uma 

observação como pesquisa, para formar o pesquisador. Aqui destacamos elementos de 

pesquisa na formação do professor pesquisador sinalizados por Ghedin (2004) como 

fundamentais: percepção do contexto, discussão do conteúdo, diálogo com a realidade e 

construção do conhecimento. São etapas que se complementam e se articulam em todos 

os momentos.  

Dessa forma, considerar a observação como investigação, como formação do 

olhar de pesquisador, exige organização desse processo a partir de uma determinada 

concepção, abordagem ou perspectiva de pesquisa com suas técnicas e instrumentos 

adequados. Fazer pesquisa é fundamentar o trabalho a partir de um referencial teórico 

metodológico. Entendemos que as pesquisas no campo educacional, os trabalhos 

qualitativos são mais expressivos e a observação é uma técnica que têm predominado 

nesse contexto, em especial como observação participante. Neste caso é importante 

retomar alguns conteúdos referentes a essa questão.  

Retomando conceitos já trabalhados em outras disciplinas. Questionar os 

estagiários sobre o que entendem por observação na perspectiva participante. Para 

Marconi e Lakatos (1996), é importante articular a observação com outras técnicas de 

pesquisa, considerando suas limitações. Assim, cabe ao professor/supervisor do estágio 

retomar esses conteúdos que estão na base do trabalho do pesquisador. Os autores 

ressaltam que no processo de observação participante, o pesquisador envolve-se com o 

grupo, transformando-se em um dos seus membros. Ele passa a fazer parte do objeto de 

pesquisa. Dessa forma o estagiário ao adentrar nas salas de aula dos professores nas 

escolas campo de estágio, precisam desenvolver seu trabalho na perspectiva de ser/tornar-
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 se parte integrante daquele grupo, desenvolvendo um processo de identidade e 

comprometimento com suas necessidades formativas.    

No decorrer do desenvolvimento da observação participante no estágio é 

importante lembrar que, aliado a este processo, existem demandas e ações que precisam 

ser consideradas, dentre as quais destacamos uma que é fundamental, a saber: o registro 

nas suas formas e técnicas. O registro a partir do observado, do olhar do 

professor/pesquisador em formação. Portanto organizar este momento ou etapa do estágio 

exige do professor/supervisor a elaboração de uma sistemática que oriente o ato de 

observar e registrar no contexto da escola. Uma sistemática embasada em princípios 

científicos contribuindo para que essa etapa de estágio de fato cumpra com sua função 

formativa na perspectiva da pesquisa. Assim, registrar como um pesquisador é um 

desafio. Perguntas precisam ser feitas constantemente no processo de organização da 

atividade de estágio, no que tange a essas questões, em especial quando temos como 

concepção de formação aquelas embasada no processo de formação do professor 

reflexivo/pesquisador. Perguntas precisam ser feitas ao longo de todo o processo, afinal 

para Cunha e Prado (2007), a pesquisa requer o preenchimento de alguns requisitos, 

dentre os quais a elaboração de uma boa pergunta. 

Não podemos perder de vista que nesse momento do estágio 

observação/registro os estagiários precisam ser orientados para que essa atividade não 

passe de uma simples descrição de fatos, mas que possibilite a apreensão de elementos 

que são importantes para sua formação como futuro docente. Portanto, é importante 

compreender as variáveis que interferem na docência. É sobre essas variáveis que 

precisamos organizar o trabalho de registro afinal, o estágio analisado nesse estudo têm 

como foco a docência na educação infantil. Para Lopes (2009, p.35) “Registrar pode ser 

considerado, então, ato de estudar, o que pressupõe observação e leitura da realidade, 

construção de sentido para aquilo que nos é apresentado”. Freire (2014, p. 35) lembra 

que:  

Precisamos exercitar a capacidade de observar, registrando o que 

observamos. Mas registrar não se esgota no puro ato de fixar com 

pormenores o observado tal qual para nós se deu. Significa também 

arriscar-nos a fazer observações críticas e avaliativas a que não 

devemos, contudo, emprestar ares de certeza. 

 

Portanto, cabe ao professor/supervisor de estágio organizar dispositivos que 

tornem possível aos estagiários refletirem sobre e a partir das situações de observação e 

registro na escola campo. Esse processo deve materializar-se como atividade de pesquisa 
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 e que por sua vez constitui-se fundamental para a constituição da identidade e 

profissionalização do futuro professor em formação. Quem registra como reflexão crítica 

no contexto de atuação retroalimentado pelo contexto de formação, constitui-se como 

pesquisador. Pimenta e Lima (2004) alertam que o estágio é a primeira experiência 

profissional do futuro professor, por isso precisa ser uma experiência formativa de fato e 

de direito. O registro, por sua vez, constitui-se como a principal característica do 

professor-pesquisador, como afirmam (GHEDIN; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015). 

Desse processo de observação/registro sistemático do estágio, partimos para 

o segundo momento que intitulamos de: Intervenção. Compreendida como sendo espaço 

no qual os estagiários atuam em sala de aula construindo um projeto de intervenção 

elaborado a partir da observação/registro da primeira etapa de estágio, definida nesse 

estudo como observação participante. 

Assim a intervenção ocorre mediante um projeto construído a partir das 

necessidades da sala de aula/da escola. Ao desenvolver e vivenciar essas atividades, os 

estagiários podem refletir sobre suas próprias práticas e quem sabe e ressignificá-las, bem 

como, analisar as práticas dos professores em exercício nas escolas. É uma oportunidade 

também de analisarem como trabalham e como poderiam repensar os processos de ensino 

e aprendizagem, em especial no que se refere aos conteúdos, as metodologias, as 

estratégias, as atividades sobre os materiais pedagógicos, brinquedos e jogos 

pedagógicos, em especial sobre o que fazem os professores, por que fazem e como 

deveriam fazer. Considerando evidentemente as condições para tal. É um momento 

favorável para identificar as possibilidades de pensar a profissão. A organização desse 

momento é fundamental e acontece de modo que os estagiários elaborem suas atividades 

rotinas de sala de aula.  

Nesse sentido, entendemos que os princípios da pesquisa-ação pode 

constituir-se como base para organização desse itinerário de pesquisa no estágio em 

docência. Pois a intervenção é construída como uma proposta elaborada a partir de 

situações problema do contexto investigado. Como afirma Thiollent (2007, p.16) a 

pesquisa-ação é:  

[...] um tipo de pesquisa social com base empírica que é concebida e 

realizada em estreita associação com a ação ou com resolução de um 

problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes 

representativos da situação ou do problema estão envolvidos de modo 

cooperativo ou participativo.  
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 A pesquisa-ação, além de proporcionar uma associação entre teoria e prática 

possibilita ao pesquisador intervir a partir de situações reais e que por sua vez emergem 

de forma mais imediata. Ao mesmo tempo contribui para pensar em possíveis ações de 

enfrentamento dos problemas identificados no período de observação/registro no 

contexto da escola.  

Thiollent (2007) esclarece ainda que a pesquisa-ação compreende dois 

aspectos básicos: o prático e o do conhecimento. O prático refere-se a busca por contribuir 

com a solução de um dado problema. E por sua vez o segundo refere-se ao conhecimento 

produzido no processo de construção dessa resolução.  

Dessa forma, analisando a terceira etapa do estágio que denominamos em 

nossa organização como professora/orientadora dessa atividade como: etapa de 

avaliação/sistematização. Entendemos que é um momento no qual o estagiário a partir de 

um trabalho organizado e sistematizado de pesquisa - construído nas etapas de 

observação/registro e intervenção – é capaz de ampliar o universo de conhecimento sobre 

a docência. É capaz de ampliar as discussões e produção acadêmica sobre o campo de 

estágio, de formação de professores. 

Na etapa de intervenção quando elabora um projeto como perspectiva de 

enfrentamento dos problemas identificados, como estabelece os princípios da pesquisa-

ação, mobiliza saberes de diferentes perspectivas. Requer um conhecimento sobre 

questões que problematizou e precisa de um repertório teórico-prático que assegure a 

construção de sua proposta de intervenção. Mobilizar conhecimentos é uma das demandas 

dessa etapa do estágio. Caso contrário o projeto de intervenção poderá não contribuir de 

forma profunda com as questões problematizadas e identificadas como fundamentais de 

serem enfrentadas. 

Portanto, organizar a atividade de estágio em docência – neste caso da 

experiência com educação infantil – requer a mobilização de saberes que envolvem: 

formação docente, educação infantil, relação teoria e prática, saberes docentes e sobre 

pesquisa. Em especial se pretendemos sair da dimensão do estágio como hora da prática 

despretensiosa, descomprometida. Afinal, o estágio em docência evidencia, dentre 

algumas questões, que é um lugar, um espaço de formação de professores, e por isso 

precisa ser entendido e desenvolvido nessa perspectiva: estágio é um espaço/tempo da 

formação de professores e, por isso, organizá-lo como articulação teórico-prática requer 

uma perspectiva organizativa que assegure esse processo. Organizá-lo a partir de um 

processo de pesquisa/investigação pode favorecer essa relação.   



 

4
5

  

REFERÊNCIAS 

ANDRÉ, Marli. Formar o professor pesquisador para um novo desenvolvimento 

profissional. In. ANDRÉ, Marli (org.). Práticas Inovadoras na formação de 

professores. Campinas: Autores Associados, 2016. 

 

CUNHA, R. B.; PRADO, Guilherme do V. Percursos de Autoria: exercícios de 

pesquisa. Campinas: Alínea, 2007. 

 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 48. 

ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014. 

 

GHEDIN, Evandro; OLIVEIRA, Elisângela Silva de; ALMEIDA, Whasgthon A. de. 

Estágio com pesquisa. São Paulo: Cortez, 2015. 

 

GHEDIN, Evandro; OLIVEIRA, Elisangela Silva de; ALMEIDA, Whasgthon A. de. As 

dimensões da prática profissional do professor/educador. In: BRITO, César Lobato 

(Org.). Ética e formação de professores. Manaus: UEA Edições/Editora Raphaela, 

2008. p. 35-51. 

 

GHEDIN, Evandro. A pesquisa como eixo interdisciplinar no estágio e a formação do 

professor-pesquisador-reflexivo. Revista olhar de professor, Ponta Grossa, v. 2, n.7, 

p.57-76, 2004. 

 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed.  São Paulo: Atlas, 

2002. 

 

LOPES, Amanda Cristina Teagno. Educação infantil e registro de práticas. São 

Paulo: Cortez, 2009. 

 

MARCONI, M. A; LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução 

de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração e interpretação de dados. 

3.ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

NÓVOA, Antonio. Profissão professor. Lisboa: Porto, 1995. 

 

NÓVOA, Antonio (Coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: Educa, 1997. 

 

OSTETTO, Luciana Esmeralda. O estágio curricular no processo de tornar-se professor. 

In: OSTETTO, Luciana Esmeralda (Org.). Educação Infantil: saberes e fazeres da 

formação de professores. Campinas: Papirus, 2012, p.127-138. 

 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. São 
Paulo: Cortez, 2004. 

 

PIMENTA, Selma Garrido; GHEDIN, Evandro. (Orgs.). Professor reflexivo no Brasil: 

gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. 

 



 

4
6

 PÉREZ-GOMES, Angel. O pensamento prático do professor: a formação do professor 

como profissional reflexivo. In: NÓVOA, Antonio. Os professores e sua formação. 

Lisboa: Educa, 1997. 

 

SANTOS, Lucíola. Dilemas e perspectivas na relação entre ensino e pesquisa. In: 

ANDRÉ Marli (Org.). O papel da pesquisa na formação e na prática de professores. 

4. ed. Campinas: Papirus, 2005. p. 11-25. 

 

TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação profissional. Petrópolis: Vozes, 

2002. 

 

TARDIF, Maurice; LESSARD, C.; GAUTHIER, C. Formação dos professores e 

contextos sociais. Porto: Rés, 2001. 

 

THIOLLENT, Michel. Metodologia de pesquisa-ação. 15. ed. São Paulo: Cortez, 

2007. 

 

ZEICHNER, Kenneth. A formação reflexiva de professores: ideias e práticas. Lisboa: 

Educa, 1993. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4
7

 

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ESTÁGIO SUPERVISIONADO: uma experiência na educação infantil em escolas  

do município de Mossoró (RN) 

 

Iasmin da Costa Marinho  

Cristina Cardoso de Araújo 

1 INTRODUÇÃO 

[...] só se aprende, só se ensina pesquisando; só se presta serviços à 

comunidade, se tais serviços nascerem e se nutrirem da pesquisa. [...] O 

professor precisa da prática da pesquisa para ensinar eficazmente; o 

aluno precisa dela para aprender eficaz e significativamente [...] 

(SEVERINO, 1997, p. 13). 

 

A pesquisa ora apresentada tem como objetivo relatar experiência no campo 

do Estágio Supervisionado na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) 

sobre as práticas pedagógicas programadas na Educação Infantil. O sentido de pesquisar 

não se faz presente somente na proposta aqui apresentada, mas comunga forças à 

exposição das Práticas Pedagógicas Programadas. Estas, por sua vez, fazem parte do 

conjunto de atividades que, sob a forma de Estágio Supervisionado, é desenvolvida junto 

as escolas de educação básica como mediadora na produção de conhecimentos e como 

possibilidade de superação da dicotomia entre teoria e prática enquanto espaço de 

formação do professor reflexivo, pesquisador e transformador do contexto no qual se 

insere. 

Além dessas questões, este trabalho também nos possibilita a observação do 

exercício da docência no Ensino Superior, sendo um diálogo profícuo em que discutimos 

experimentações, planejamentos e ações na busca pela formação docente significativa, 

onde aquilo que se aprende, se observa e se reinventa tem como base o olhar crítico-

reflexivo dos discentes em processo de formação. 

As Práticas Pedagógicas Programas são componentes curriculares que 

atravessam a dinâmica do Curso de Pedagogia da UERN, possibilitando um trabalho 

interdisciplinar desenvolvido semestralmente. Dessa forma, a cada semestre, o conjunto 

de disciplinas propostas devem atuar de forma articulada, ou seja, interdisciplinarmente 

na formulação de uma investigação, que se dividem em três eixos: A Educação em 

espaços escolares; a Identidade Profissional e o Conhecimento Escolar.  
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 A proposta que iremos relatar no artigo aborda o trabalho desenvolvido na 

disciplina de Práticas Pedagógicas Programadas III (PPP III), ofertada no 4º período do 

Curso de Pedagogia, sobre o eixo Conhecimento Escolar desenvolvido durante o semestre 

2017.1, sob nossa coordenação. O trabalho articula-se a outros componentes 

curriculares/disciplinas que foram ofertados nesse período, a saber: Currículo, 

Concepções e Práticas da Educação Infantil; Didática, Alfabetização e Letramento e 

Fundamentos da Gestão dos Processos Educativos. 

Os professores atuantes nessas disciplinas reúnem-se no início do semestre e 

organizam uma proposta de trabalho para o desenvolvimento do componente curricular 

denominado de PPP III, de forma a atender as necessidades de investigação do eixo sobre 

Conhecimento Escolar. No referido semestre, em acordo com a coordenação da PPP III, 

optamos por investigar a Organização do Trabalho Pedagógico, entendendo que este tema 

traduz a dinâmica de funcionamento da escola em prol das relações de ensino e 

aprendizagem de qualidade, favorecendo a observação do Currículo, da Gestão e das 

Práticas Docentes, potencializando a observação e reflexão dos conteúdos discutidos 

durante as disciplinas supracitadas. Observou-se as concepções e práticas dos professores 

e gestores na Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental em escolas do 

município de Mossoró (RN).  

Para efeitos dessa análise, o recorte dessas experiências centra foco nas 

observações realizadas pela PPP III na disciplina de Concepções e Práticas da Educação 

Infantil e visa aprofundar o debate acerca da formação do pedagogo e o lugar das Práticas 

Pedagógicas sob a forma de Estágio supervisionado no Curso de Pedagogia da UERN. 

Para isso, o estudo se divide em três etapas: apresentar breve revisão conceitual sobre 

Estágio Supervisionado e Práticas Pedagógicas na formação do Pedagogo; situar a 

experiência de Práticas Pedagógicas Programadas desenvolvidas no 4º Semestre de 

Pedagogia da UERN; relatar a experiência vivenciada na observação de Práticas 

Pedagógicas vivenciadas na Educação Infantil, relacionando os dados apreendidos com a 

literatura sobre o tema. 

O percurso metodológico escolhido para a produção do artigo enquadra-se no 

método da pesquisa qualitativa, combinando metodologias diversas para a produção do 

estudo, quais sejam: pesquisa bibliográfica, documental e relato de experiência. Foi 

realizada breve revisão de bibliografia sobre a temática abordada, junto à livros e artigos 

científicos publicados no Portal Scientific Eletronic Library Online (Scielo), tendo como 

premissa a abordagem dos conceitos basilares: Estágio Supervisionado e Práticas 



 

4
9

 Pedagógicas. Como recurso metodológico também foram utilizadas fontes oficiais da 

Legislação Educacional Nacional e do Curso de Pedagogia da UERN, tais como: Proposta 

Pedagógica do Curso de Pedagogia da UERN, Proposta do Componente Curricular da 

PPP III/2017.1 e os Relatórios de Pesquisa produzidos pelos alunos, bem como os relatos 

registrados no Seminário Final da disciplina de PPP III.  

 

2 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS E ESTÁGIO: breve revisão conceitual 

 
[...] Não é possível também formação docente indiferente  

à boniteza e à decência que estar no mundo, com o mundo e com  

os outros, substantivamente, exige de nós. Não há prática docente  

verdadeira que não seja ela mesma um ensaio estético e ético (FREIRE, 

1991, s.p.). 

 

Partindo da sensibilidade de Freire (1991) sobre a perspectiva de uma prática 

docente enquanto ensaio estético e ético, entendemos que ao apresentarmos o conceito de 

prática pedagógica é preciso localizar a experiência aqui anunciada enquanto práxis. 

Nesse sentido, compreendemos que a prática docente é rica de sentidos, onde se pensa, 

reflete-se e transforma-se a partir dela, enquanto signo de investigação e de compreensão 

de mundo. Dessa forma, a seguir expõe-se sobre dois conceitos basilares a discussão, o 

primeiro, práticas pedagógicas e o segundo, estágio supervisionado.  

Para Gimeno Sacristán (1999), a prática educativa, extrapola os espaços de 

expressão do docente, sendo carregados de subjetividades que por sua vez originam-se de 

trocas culturais e de valores pertencentes ao convívio humano. Para Franco (2016, p. 

536): “[...] quando se fala de práticas educativas, faz-se referência a práticas que ocorrem 

para a concretização de processos educacionais, ao passo que as práticas pedagógicas se 

referem a práticas sociais que são exercidas com a finalidade de concretizar processos 

pedagógicos.” Tais processos pedagógicos ocorrem em espaços formais e não-formais, 

mas aqui explicita-se a experiência desenvolvida em espaços formais de ensino, que por 

excelência assumem a função de trabalhar com os conhecimentos historicamente 

produzidos pela humanidade, as instituições escolares. 

Partindo desse pressuposto, compreende-se que a prática pedagógica está para 

além da execução de determinada técnica ou metodologia utilizada no exercício de sala 

de aula. Acrescenta-se ao conceito o sentido e acúmulo de saberes do docente e de suas 

intencionalidades ao objeto da Pedagogia, de tal forma que a prática pedagógica não se 

limita ao espaço da sala de aula, nem à execução de técnicas pré-estabelecidas, mas sim 
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 de um exercício de mediação das relações humanas e, por conseguinte, das relações entre 

o ensino e aprendizagem nos espaços onde se educa e se aprende, enquanto possibilidades 

de troca e de formação pessoal e profissional. 

Nesse sentido, retomamos a temática reflexiva de uma práxis, onde a 

aprendizagem seja objeto de transformação de informações em conhecimento, passando 

da "curiosidade ingênua" para a "curiosidade epistemológica". (FREIRE, 1997, p. 13, 

grifo nosso). Partindo desse entendimento, as Práticas Pedagógicas Programadas (PPP) 

aqui narradas são atividades de formação docente em que o lastro da pesquisa e da 

formação do professor pesquisador torna-se a possibilidade de observação das práticas 

escolares enquanto objeto de compreensão e transformação dos discentes do Curso de 

Pedagogia da UERN. Para Demo (1992, p. 8): “[...] construir conhecimento é 

principalmente ter ideias próprias, sínteses pessoais, modo particular de ver, atenção 

observadora, análise crítica do que acontece e assim por diante. No professor não basta 

isso. É mister que ele elabore teoricamente e que teorize as práticas”.  

Dessa forma, estabelece-se a pesquisa enquanto princípio formativo do 

docente, de potencialidades ao agrupamento das questões observadas e estudadas no 

campo teórico. Nesse sentido, o artigo trata da operacionalização do componente 

curricular Práticas Pedagógicas Programadas III (PPP III), desenvolvido no quarto 

período do Curso de Pedagogia da UERN, o qual proporciona aos alunos aproximação ao 

conhecimento escolar. Como podemos observar na Proposta do Componente Curricular 

do curso: “[...] a PPP III tem a intenção de proporcionar um momento de 

estudo/investigação sobre problemáticas que envolvem a relação dos sujeitos/alunos com 

o conhecimento escolar” (UNIVERSIDADE..., 2012, não paginado).  

Tal componente curricular compreende que a temática da concepção de 

educação do pedagogo vem historicamente desencadeando e nutrindo teorias, métodos, 

debates e pesquisas. As Práticas Pedagógicas Programadas (PPP) I, II e III estão 

orientadas a favorecer espaços para a pesquisa e a aprendizagem prática dos pedagogos 

em formação desde o primeiro ano do Curso, portanto:  

Busca-se proporcionar elementos concretos para a reflexão sobre o 

fenômeno educacional na sua complexidade, ou seja, parte-se do 

princípio de que o conhecimento específico da área educacional não 

pode prescindir das dimensões práticas, básicas para a articulação 

interdisciplinar advindas das variadas teorias do social, do 

conhecimento e do ser cognoscente (UNIVERSIDADE..., 2008, p. 49).   
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 Nessa perspectiva, os conteúdos trabalhados pelas disciplinas ofertadas no 

quarto período do curso estão organizadas no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de 

Pedagogia/UERN em função do que se considera como as práticas fundamentais na 

formação e conscientização desses profissionais. Para isso, os alunos do quarto período 

de Pedagogia da UERN, vivenciam/observam a rotina diária de profissionais pedagogos, 

aplicam questionários a fim de compreender concepções sobre sua prática, bem como têm 

acesso a documentos das escolas no seu locus de investigação.  

As Práticas Pedagógicas Programadas (PPP) antecedem as disciplinas de 

Estágio Supervisionado. Nesse sentido, pode-se dizer que estas se constituem 

componentes curriculares imprescindíveis para a operacionalização do Estágio 

Supervisionado e a este se integra no desenvolvimento da formação profissional dos 

alunos em articulação com a pesquisa educacional. Dessa forma, a definição de estágio 

proposta pelo currículo de formação dos pedagogos na UERN está relacionado à 

definição de Pimenta e Lima (2012, p.45), em obra intitulada “Estágio e Docência”: 

[...] o estágio, ao contrário do que se propugnava, não é uma atividade 

prática, mas teórica, instrumentalizadora da prática docente, entendida 

esta como atividade de transformação da realidade. Nesse sentido, o 

estágio curricular é atividade teórica de conhecimento, fundamentação, 

diálogo e intervenção na realidade, esta sim, objeto da práxis. Ou seja, 

é no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da 

sociedade que a práxis se dá. 

 

No que tange a essa questão, pode-se afirmar que as práticas pedagógicas não 

se tratam de experiências práticas disseminadas ao longo do currículo como preparatórios 

ao Estágio Supervisionado, mas sim oportunidades de vinculações teórico-práticas entre 

as disciplinas do curso e a experimentação dialógica nos sistemas de ensino e, por 

conseguinte, nas escolas, oportunizando a formação do professor pesquisador e reflexivo, 

instrumentalizando sua prática docente e lhe possibilitando espaços de transformação de 

si e da sociedade na qual se insere, já que as relações interdisciplinares estabelecidas entre 

os componentes curriculares durante todo o curso  se concretizam como sendo práticas 

sociais .  

 

 

3 PRÁTICAS PEDAGÓGICAS PROGRAMADAS DO CURSO DE PEDAGOGIA NA UERN: recorte de uma experiência 
 

 

Todos nós sabemos como a formação do educador ou da educadora vem 

sendo descuidada entre nós [...] não se pode pensar em mudar a cara da 

escola, não se pode pensar em ajudar a escola a ir ficando séria, 
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 rigorosa, competente e alegre sem pensar na formação permanente da 

educadora (FREIRE, 1995, p. 38). 

 

Para realização da pesquisa, apresentamos o percurso metodológico 

delimitado para implementação da proposta da PPP III no 4º período do Curso de 

Pedagogia da UERN, no semestre 2017.1. Após o planejamento da proposta desse 

componente curricular para desenvolvimento do eixo: Conhecimento Escolar, cuja 

temática se elegeu a Organização do Trabalho Pedagógico, a turma de alunos foi dividida 

em 5 grupos de trabalho, de acordo com as disciplinas: Currículo, Concepções e Práticas 

da Educação Infantil, Didática, Alfabetização e Letramento e Fundamentos da Gestão dos 

Processos Educativos, conforme o diagrama abaixo: 

 

Figura 1 – Diagrama da Proposta da Prática Pedagógica Programada III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração das Autoras 

 

 

Em conformidade com o texto da Lei (LDB 9394 de 20 de Dezembro de 

1996) que normatiza a função social da escola, compreende-se a importância de se debater 

o papel do docente frente à efetivação dessa função. Para tal exercício faz-se necessário 

a organização do trabalho pedagógico em instâncias diversas do corpus escolar, 

abrangendo pessoas, recursos, tempos e espaços. Nesse sentido, observar e se inserir 

nesse universo, além de importante enquanto campo normativo para o futuro docente, 

torna-se elemento de interlocução entre teoria e prática, de experimentação do chão da 

escola e de seu funcionamento. 
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 Conhecer a escola e seus ritos e ritmos de passagem é tarefa que elucida 

inúmeros questionamentos e campo fértil de análise, posto isso, pretendeu-se por meio 

deste componente curricular/disciplina possibilitar aos alunos do 4º período a 

experimentação e observação do funcionamento das escolas no tocante ao seu modus 

operandi de organização do Trabalho Pedagógico. A escolha do tema parte do princípio 

de que as disciplinas, a exemplo do currículo, gestão escolar etc neste período tem como 

unidade de sua organização, desenvolvimento e discussões a Organização do Trabalho 

Pedagógico.  

As escolhas das escolas foram realizadas com base em lista disponibilizada 

pela Secretaria do Curso de Pedagogia, apresentando escolas parceiras da UERN e que 

autorizarão o desenvolvimento da pesquisa e atuação dos alunos nos Estágios 

Supervisionados. Cinco escolas foram investigadas, todas localizadas no município de 

Mossoró (RN). Os grupos permaneceram uma semana em campo, dentro de cada escola, 

aplicando instrumentos de observação e acompanhamento da instituição, que atendessem 

aos objetivos propostos pela pesquisa. Para isso, foram elaborados em conjunto com os 

alunos três (3) instrumentos de pesquisa: Checklist de Fatores Associados ao Sucesso 

Escolar; Ficha de Identificação da Escola e roteiros de entrevistas semiestruturadas. Os 

sujeitos para os quais foram aplicadas as entrevistas foram: diretores, supervisores, 

professores, auxiliares de sala e de serviços gerais.  

Dentro de cada disciplina, a Organização do Trabalho Pedagógico apresenta 

cenários de investigação distintos e para auxiliar na dinamização do que observar em cada 

área de concentração, dividimos objetivos específicos para cada disciplina, distintos e 

complementares. Ao final da PPP III, com a experiência dos alunos, apresentamos um 

apanhado geral do processo organizacional das escolas pesquisadas e de seu 

funcionamento. Seguem os objetivos de cada disciplina no quadro 1 abaixo: 

 

Quadro I – Objetivos das disciplinas ao desenvolverem um trabalho interdisciplinar 

 

Disciplinas Objetivos 

 

GESTÃO DOS 

PROCESSOS 

EDUCATIVOS 

 Perceber o entorno e infraestrutura da escola, observando as questões 

acerca do direito à qualidade e sua incidência no aprendizado. 

 Conhecer a formação do núcleo gestor da escola e como o mesmo articula 

suas metas e objetivos com o corpo docente e demais atores da 

comunidade escolar. 

 Observar a existência de elementos da gestão democrática como Conselho 

Escolar e PPP, e como os mesmos foram construídos e quais as 

perspectivas dessas ferramentas para os gestores. 
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CURRÍCULO 

 Observar como as questões acerca do currículo, do PPP e do planejamento 

do docente ocorrem na escola, e de que forma os professores observam 

essa articulação. 

 Compreender como a escola tem observado seus resultados no âmbito das 

avaliações externas e como isso tem sido trabalhado nas ações didáticas e 

de gestão do currículo. 

 Observar como os professores compreendem os documentos curriculares 

mandatórios ou não, bem como a versão preliminar da Base Nacional 

Curricular Comum, na sua prática pedagógica e formas de planejar.  

 

 

DIDÁTICA 

 Observar como ocorre o planejamento dos professores, quais etapas 

seguidas e propostas, são colocadas no documento. 

 Compreender como a escola tem observado seus resultados no âmbito das 

avaliações externas e como isso tem sido trabalhado nas ações didáticas e 

de gestão da escola e do currículo. 

 Observar a prática dos professores, destacando impressões sobre a 

execução do planejamento e estratégias metodológicas utilizadas pelos 

mesmos. 

 

ALFABETIZAÇÃO 

E LETRAMENTO 

 Perceber como se dá o trabalho com as múltiplas linguagens na prática 

docente, com ênfase as perspectivas acerca da Alfabetização e 

Letramento. 

 Observar como os professores compreendem a relação entre 

Alfabetização e Letramento. 

 

CONCEPÇÕES E 

PRÁTICAS DA 

EDUCAÇÃO 

INFANTIL 

 Compreender quais as concepções acerca de infância, criança e Educação 

Infantil são defendidas pelos professores. 

 Observar como são organizadas os tempos e espaços na Educação Infantil. 

 Observar se há materiais estruturados ou uso de outros recursos 

pedagógicos na ação didática dos professores de Educação Infantil. 

Fonte: Elaboração das Autoras. 

 

Como recorte das experiências iremos apresentar as impressões e 

observações, dados colhidos em campo sob a coordenação da professora que ministra a 

disciplina de Concepções e Práticas da Educação Infantil, observando elementos do 

currículo, das concepções e práticas pedagógicas, e da gestão da instituição investigada. 

Ao final do processo investigativo, os grupos produziram relatórios de pesquisa e 

apresentaram seminário com suas pesquisas, realizando também um processo de 

avaliação da disciplina. Tais achados serviram de base às considerações postas sobre o 

recorte que analisamos e que dispomos a seguir. 

 

4 A PRÁTICA PEDAGÓGICA PROGRAMADA NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

A Escola Municipal Jerônimo Rosado, observada na PPP III, fica localizada 

na zona rural, denominada por comunidade do Piquiri, que fica a 23km de Mossoró/RN. 

A escola atende o Ensino Fundamental e crianças da Educação infantil, em uma sala 
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 multisseriada, de idades entre 4, 5 e 6 anos. Essa sala foi o foco de observação do grupo 

da disciplina Concepções e Práticas da Educação Infantil. 

O grupo observou as características de infraestrutura e materiais da escola. 

Em todas as salas observadas, percebeu-se a boa condição que as mesmas se encontravam. 

Bem ventiladas, com espaço suficiente para a locomoção dos alunos e notamos que esses 

aspectos influenciam, de alguma forma, para o bom rendimento dos alunos. Na sala da 

Educação Infantil, percebemos a grande quantidade de materiais existentes, como por 

exemplo, fraldas, mamadeiras, livros infantis, armários com brinquedos, almofadas, entre 

outros equipamentos. Encontramos significativos equipamentos, e todos em bom estado 

de funcionamento. A escola dispõe de computadores, retroprojetor, televisão, caixa de 

som, mesas digitais, notebook e impressora. A escola tem um grande espaço e uma boa 

estrutura para que as crianças possam compartilhar situações diversas de aprendizagem. 

A escola conta com laboratório de informática, sala de multimeios, biblioteca, cozinha, 

banheiros acessíveis e uma ampla área de convivência.  

O grupo aplicou entrevistas com uma (1) auxiliar de Serviços Gerais, uma (1) 

merendeira, Diretora, Supervisora e a Professora da sala de Educação Infantil 

Multisseriada. A pesquisa possibilitou observar o que esses atores compreendem sobre as 

concepções de Educação Infantil, Infância e Criança, e demais temáticas abordadas 

durante a disciplina como: cuidar e educar, ludicidade, interações e relações família e 

escola. Além das concepções, os alunos puderam observar a compreensão dos atores 

frente as propostas curriculares para a Educação Infantil, tais como: Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) e Base Nacional Comum Curricular (BNCC), e suas 

contribuições para a área, bem como a Proposta Político Pedagógica da Escola, a rotina 

pedagógica aplicada pela professora, o uso dos materiais pedagógicos em sala de aula e 

as estratégias de gestão da instituição. 

Como relatos do que foi observado nesse período de pesquisa em sua conexão 

com a formação e conteúdos aprendidos na disciplina, as alunas ressaltam: 

Considero a participação da PPP III como uma experiência ímpar para 

minha formação enquanto futura pedagoga, pois foi através desses 

momentos de aproximações e pesquisas que me foi possível observar 

as vivências dos profissionais longe dos contextos que eu já havia 

observado anteriormente. Puder ter o meu primeiro contato com uma 

escola pública localizada na zona rural, me fez perceber o 

distanciamento que a universidade ainda tem com essas escolas e o 

quanto elas precisam de um retorno da universidade e de seus 

pesquisadores para a ressignificação de suas práticas de ensino. 

(ALUNA A– 4º período Pedagogia). 
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 A PPP III me proporcionou novos conhecimentos, como, conhecer um 

pouco como é as práticas de uma diretora que atua com sua função em 

várias escolas da zona rural de Mossoró/RN. Apesar de eu ter ficado 

para aplicar a entrevista com a supervisora e diretora, eu também tive o 

prazer em conhecer as práticas pedagógicas de uma professora que atua 

numa sala multisseriada. Foram novas experiências muito gratificante, 

com certeza contribuiu bastante na minha formação (ALUNA C– 4º 

período Pedagogia). 

 

A PPP III foi de grande importância e contribuição na minha formação 

acadêmica. Tivemos a oportunidade de conhecer uma escola de zona 

rural, conceitos que não conhecíamos, o trabalho da professora que 

trabalha na educação infantil dentro de uma sala multisseriada, a gestão 

e a tomada de atitudes mediante as situações apresentadas na 

instituição, sua estrutura e como ela pode contribuir na educação e no 

trabalho de todos que compõe o corpo escolar (ALUNA D– 4º período 

Pedagogia). 

 

A Práticas Pedagógicas Programadas - PPP III do componente 

curricular do curso de pedagogia, nos possibilita a relação entre teoria 

e pratica gerando experiências que contribuem para formação. Dessa 

forma considero como aprendizado que possibilita saberes que 

contribuirá para construção de novas práticas pedagógicas (ALUNA E– 

4º período Pedagogia). 
 

Outros relatos indicam a contribuição dos estudos da disciplina e sua 

vinculação com a realidade observada: 

Por muitas vezes parecia que ouvia a professora durante a pesquisa. As 

entrevistas e o que observamos o tempo todo fazia-nos retomar os 

conhecimentos discutidos em sala, tendo de observar e refletir àquelas 

práticas, construindo nossas próprias opiniões para depois dividir com 

o restante da turma. Foi uma experiência muito rica para nossa 

formação profissional (ALUNA B– 4º período Pedagogia).  

A fala da professora remetia a muitas coisas que eram faladas na 

disciplina de concepção e práticas da educação infantil. Práticas que 

eram realizadas pela professora começamos a observar e refletir, vendo 

limitações e pontos conflitantes que deveriam ser discutidos em sala e 

que nos acrescentou como formação. Lembro do momento em que a 

professora relata da importância de alfabetizar os alunos para os anos 

seguintes, mas ela era uma professora de Educação Infantil, da pré-

escola, e isso foi um fato muito marcante para mim, pois o que ouvimos 

na disciplina e lemos nos documentos oficiais do próprio MEC, nas 

pesquisas, artigos e livros, é que não se deve antecipar conteúdos do 

Ensino Fundamental para a Educação Infantil. Por vezes o discurso da 

professora ia na contramão do que discutíamos em sala. Mas, 

observamos que isso tem muita relação com o processo formativo 

desses profissionais e dos conhecimentos que são oportunizados para 

eles (ALUNA A– 4º período Pedagogia). 

Retoma-se novamente a relevância da proposta das Práticas Pedagógicas 

Programadas conectadas aos estudos das disciplinas do período do Curso, possibilitando 
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 uma ampla observação e vinculação entre a teoria e prática, por parte dos alunos. Dentre 

essas percepções o grupo apresenta também o olhar da pesquisa e suas observações. 

Observamos que ainda há grande fragilidade entre o discurso e a prática 

dos professores. Quando questionamos a professora, supervisora e 

gestora sobre as concepções de Educação Infantil, Infância e Criança, 

as mesmas relataram o que compreendiam, mas tiveram grande 

dificuldade em responder a pergunta, pedindo por diversas vezes para 

consultar livros, e outros materiais para construir resposta mais 

elaborada. Outro ponto que observamos de fragilidade é que, muitas 

vezes, durante a disciplina estudamos as propostas curriculares para a 

Educação Infantil, desde o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (RCNs), até a atual BNCC e suas proposições, já em 

campo, a professora entrevista relatou que apenas ouviu falar dos 

documentos, mas não os conhece afundo. Isso nos preocupou, visto que 

são pilares para pensar o planejamento e as ações pedagógicas em sala 

de aula. Tratam-se de discursos oficiais, normativas que precisam ser 

conhecidas pelos professores, para que estes estabeleçam ou não as 

relações com os mesmos em suas experiências profissionais (ALUNA 

A – 4º período Pedagogia). 

Após a pesquisa, o grupo acompanhou as necessidades da escola, e tem 

elaborado projeto, junto à UERN, de devolutiva dos achados de pesquisa à instituição, 

possibilitando um momento de troca e de formação continuada aos profissionais que 

participaram da pesquisa. Além dessas conexões, os alunos observaram sua formação 

como pesquisadores, aprendendo sobre os preceitos éticos e estéticos da produção 

acadêmica e da atuação do pesquisador no espaço da escola. 

Diante dos relatos dos educandos extraídos dos relatórios finais da PPP III e 

da avaliação e seminário final do componente, podemos identificar que os estudos 

desenvolvidos durante a disciplina, bem como as conexões realizadas pelos alunos em 

campo de pesquisa, registram que a metodologia adotada possibilitou ao grupo uma visão 

mais reflexiva, crítica e criativa, possibilitando um fazer e ser pedagógico de forma 

dialética. 

Os achados de pesquisa dos alunos possibilitaram uma transformação efetiva, 

desencadeando novos projetos e proposições ao campo das práticas pedagógicas, o que 

culmina em etapas posteriores nas devolutivas às escolas, como processo de conexão e 

reconexão à prática docente, enquanto observador, pesquisador e formador nesse 

processo. Foi possível também identificar que a categoria Conhecimento Escolar, 

trabalhada a partir da perspectiva de Organização do Trabalho Pedagógico, possibilitou 

um olhar acerca das práticas pedagógicas para além do espaço da sala de aula, de cunho 

organizativo e administrativo da escola e de seus processos formativos.  
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O recorte de pesquisa destacado neste artigo tinha como objetivo relatar a 

experiência no campo do Estágio Supervisionado na Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte (UERN) sob a forma de Práticas Pedagógicas Programadas III (PPP/III) 

na Educação Infantil. Para tanto recorremos a pesquisa bibliográfica, documental e relatos 

de experiência, tendo como base os registros dos alunos apreendidos e sistematizados 

durante a disciplina ofertada pelo Curso de Pedagogia da UERN. 

Os achados elucidaram questões pertinentes aos conceitos basilares como 

Estágio Supervisionado e Práticas Pedagógicas, considerando as especificidades do Curso 

de Pedagogia da UERN, e sua relevância no que tange à formação do pedagogo, de forma 

a oportunizar experiências que possibilitem a articulação entre teoria e prática no campo 

da formação do professor-pesquisador.  

Os resultados observados nos relatos dos alunos, registram as conexões entre 

as discussões teórico-metodológicas realizadas durante o desenvolvimento das 

disciplinas com a realidade escolar, ou seja, com o chão da escola, observadas de forma 

crítica, reflexiva e dialética, pois provocaram nos alunos inquietações quanto as práticas 

vivenciadas dentro do próprio Curso e papéis assumidos pelos seus atores sociais, 

promovendo novos desdobramentos para o componente curricular ora trabalhado como 

Práticas Pedagógicas Programadas. 

Tal componente, também nos provoca questões sobre suas relações e 

interfaces com o Estágio Supervisionado, configurando-se enquanto o princípio desse 

processo, construído paralelamente aos conteúdos disciplinares até o 4º período do Curso. 

Pode-se destacar que este componente, torna-se mais que uma experiência de iniciação à 

carreira docente e conhecimento da escola pública, para assim assumir-se como prática 

de estágio como pesquisa, pois como destaca Pimenta e Lima (2012, p. 23): “[...] o estágio 

realizado como pesquisa e como pesquisa contribui para uma formação de melhor 

qualidade de professores e de pedagogos”. 

O Eixo Conhecimento Escolar, debatido através do tema Organização do 

Trabalho Pedagógico, possibilitou aos alunos uma articulação aos conhecimentos 

aprendidos nas cinco disciplinas envolvidas na estrutura organizacional do componente 

curricular: PPP III, bem como nas práticas de gestão das escolas e de organização e 

funcionamento dessa instituição. No tocante ao caso da experiência aqui relatada, a 
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 observação de uma escola localizada na zona rural provocou outras questões sobre as 

condições de trabalho, dentre outras questões pertinentes ao território, bem como das 

relações entre a Universidade e às escolas.  

Faz-se necessária a compreensão e estudo dessas experiências, de forma que 

possamos construir novas possibilidades de relação entre teoria e prática, efetivas à 

formação docente de qualidade, e que ultrapassem as barreiras da sala de aula, e possam 

integrar novas descobertas sobre o que é a prática pedagógica e os processos formativos 

que se efetivam nos espaços públicos de ensino.  
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 DIDÁTICA E ESTÁGIO: recursos pedagógicos nas práticas de estágio supervisionado em Codó 

 

Kelly Almeida de Oliveira 

Luís Henrique Serra 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este texto visa proporcionar algumas discussões que permeiam a atividade do 

estágio, sobretudo no que diz respeito à formação de professores e técnicas de ensino na 

Educação Infantil. É necessário entender que a Educação Infantil é o primeiro contato 

que o aluno tem com a escola. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, n° 9.394/96 

define, em seu Art. 29º que a Educação Infantil é “[...], primeira etapa da educação básica, 

tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade”(BRASIL, 1996), revelando a importância desse momento de integração 

entre a criança e a escola como um momento crucial para os outros níveis da escolarização 

formal.  

O cuidado e a educação de crianças na faixa etária que se estende aos 6 anos 

de idade, ou mais precisamente, primeira infância, requer profissionais capacitados para 

oferecerem uma educação de qualidade. Dentre os aspectos que a estruturam, elencamos 

a formação de professores que atuam neste nível de educação como requisito estrutural e 

objeto de estudo deste trabalho. Os Cursos de Pedagogia são o principal locus da 

formação docente direcionada a este nível de ensino, conforme o estabelecido pelas 

Diretrizes Curriculares de Pedagogia, Resolução n° 1/2006. Por isso, torna-se tão urgente 

problematizar sobre os desafios que envolvem as práticas de estágio supervisionado como 

espaço de formação nestes cursos. 

Desse modo, este texto traz algumas experiências e discussões desse 

momento: o Estágio na Educação Infantil. Inicialmente, discutimos os dispositivos legais 

que normalizam o Estágio Supervisionado nas licenciaturas no Brasil e na UFMA, para 

depois relatarmos uma prática interdisciplinar entre o componente curricular Estágio 

Curricular em Docência na Educação Infantil e a disciplina Didática e Organização do 

Ensino II, através de um projeto de trabalho para a confecção de recursos pedagógicos 

que estimulam o aprendizado e que podem ser importantes tanto para aumentar a 
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 socialização dos alunos, como para a observação do aprendizado na infância. Depois de 

apresentarmos os dezessete recursos produzidos, selecionamos alguns relatos de alunos 

estagiários do Curso de Pedagogia que descreveram as experiências que tiveram ao 

aplicar um recurso produzido por eles e de professores da escola-campo de estágio que 

opinaram sobre suas concepções de Educação Infantil. Os dados foram coletados através 

de questionários. Somente as professoras supervisoras-técnicas do estágio receberam 

pseudônimos.  

Assim, foi possível analisarmos o processo de construção, utilização e 

aprimoramento de recursos pedagógicos que podem favorecer o aprendizado de 

habilidades, comportamentos e conceitos na Educação Infantil, especialmente sua 

contribuição para a formação de professores. 

 

2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO: legislação brasileira e da UFMA 

 

O conceito de estágio foi mudando ao longo da própria mudança na legislação 

do estágio no Brasil. O século XXI trouxe inúmeras discussões acerca da concepção de 

estágio e como ela se apresenta na própria formação do educador brasileiro. Esse debate, 

de acordo com Colombo e Ballão (2014, p. 172), dá-se, principalmente, pela dicotomia 

estágio escolar e o estágio para as empresas. De acordo com essas autoras: 

No Brasil, as mudanças no conceito de estágio foram acompanhadas 

pela evolução da legislação educacional. Os debates em torno de uma 

nova legislação sobre estágio ocorrida no Congresso Nacional 

Brasileiro, a partir da primeira década do século XXI, demonstraram a 

existência de um confronto entre aqueles que defendiam o estágio com 

foco no interesse da escola e os que focavam o interesse das empresas 

A discussão se o estágio é um componente curricular teórico ou prático passa 

diretamente por essas visões dicotômicas sobre esse momento de formação, 

principalmente, pela tênue divisão entre trabalho e estágio. Nesse sentido, é importante 

destacar que se deve evitar a exploração do trabalho por parte da instituição que acolhe o 

estagiário, tendo em vista que, como uma prática, pode dar a entender que o estagiário é 

mais um no ambiente de trabalho, não um aprendiz ou um futuro profissional. Colombo 

e Ballão (2014, p. 173, grifos do original) comentam que “[...] na palavra ‘estágio’ deve 

estar implícita a questão educativa, mas se observarmos o cotidiano e as antigas brechas 

legais, muitas vezes o termo representa trabalho precário”.  
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 É importante lembrar que a história do estágio no Brasil remonta a década de 

1940, com o decreto Lei nº 4.073, de 1942, a Lei Orgânica do Ensino Industrial, em que 

se instituía uma modalidade de aprendizado prático, considerado como um trabalho que 

era supervisionado por um professor. Atualmente, o estágio no Brasil é instituído pela Lei 

n. 11.788/2008, que confere um caráter didático ao estágio, decretando nula toda e 

qualquer relação de trabalho entre o estagiário e o local do estágio. No artigo 3º da Lei 

Geral do Estágio fica proibida qualquer relação de trabalho entre o estagiário e seu espaço 

de formação. 

Art. 3o  O estágio, tanto na hipótese do § 1o do art. 2o desta Lei quanto 

na prevista no § 2o do mesmo dispositivo, não cria vínculo empregatício 

de qualquer natureza, observados os seguintes requisitos: I – matrícula 

e freqüência regular do educando em curso de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos 

anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos e atestados pela instituição de ensino; II – 

celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino; (BRASIL, 2008, não 

paginado). 

A Universidade Federal do Maranhão, pautada nos princípios da Lei Geral do 

Estágio, aprovou a Resolução nº 1.191/2014 que regulamenta as atividades de estágio nos 

cursos de Licenciatura e de Bacharelado. No 2º artigo deste documento normativo, 

podemos entender que “[...] estágio é um componente curricular integrante do projeto 

pedagógico dos cursos da Universidade Federal do Maranhão e constitui um eixo 

articulador entre teoria e prática que possibilita ao estudante a interação entre a formação 

acadêmica e o mundo do trabalho” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, 

2014, não paginado). A resolução determina ainda que o estágio esteja dividido entre 

obrigatório e não-obrigatório.  

Pautada na Legislação Nacional, o estágio na UFMA deve ser feito mediante 

o preenchimento de documentação que comprove o vínculo de estágio do aluno com o 

campo de estágio. Essa documentação consiste de um Termo de Compromisso, Plano de 

atividade do estágio e o relatório de estágio. A resolução deixa sob a responsabilidade das 

coordenações dos cursos a carga horária do estágio (Art. 8º). 

No Campus de Codó, o estágio no curso de Licenciatura em Pedagogia está 

dividido em cinco momentos assim organizados, conforme o Projeto Político Pedagógico 

do curso: (i) Estágio curricular em docência na educação infantil; (ii) Estágio curricular 

em docência no Ensino Fundamental; (iii) Estágio Curricular em Gestão e Coordenação 
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 Escolar, (iv) Além dos dois estágios das áreas de formação específicas, que, no curso, 

são: Educação de Jovens, Adultos e Idosos, Educação Inclusiva, Educação no Campo e 

Ensino de Ciências. A atividade de estágio integra 405 horas, que são divididas do 

seguinte modo: 

(I) Estágio curricular em docência na Educação Infantil – 125 horas; 

(II) Estágio curricular em Docência no Ensino Fundamental – 125 

horas; 

(III) Estágio curricular em Gestão e Coordenação Escolar – 65 horas; 

(IV) Estágios I nas áreas de formação específica – 45 horas; 

(V) Estágios II nas áreas de formação específica – 45 horas. 

Dentro das horas de atividades em cada um dos estágios, estão organizadas 

atividades constituídas de quatro fases, a saber: 

I. Fase I - 20h para reflexões introdutórias ao estágio em docência 

na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, 

organização de plano de trabalho e termo de compromisso; 

II. Fase II - 30h para investigação da docência no contexto escolar e 

elaboração de projetos de intervenção; 

III. Fase III – 65h construção da docência no cotidiano escolar; 

IV. Fase IV – 10h elaboração, entrega e socialização do relatório de 

Estágio. 

O estágio, nessa perspectiva, está relacionado muito mais com a formação e 

com a prática do cotidiano do professor e alcança os pontos iniciais dos objetivos da 

formação do curso, dentre os quais destaca-se proporcionar o desenvolvimento de 

competências e habilidades práticas e os aperfeiçoamentos técnico, científico e cultural, 

por meio da contextualização dos conteúdos curriculares e do desenvolvimento de 

atividades relacionadas, de modo específico ou conexo, com sua área de formação. As 

primeiras horas de reflexão são especificamente para dar um caráter didático ao estágio, 

para que se possa conjeturar prática e teoria, tomando, com isso, uma perspectiva do 

estágio como atividade teórica também.  
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 3 RECURSOS PEDAGÓGICOS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: experiências de Codó 

 

A experiência que vamos relatar descreve uma prática interdisciplinar entre 

os componentes curriculares de Didática e Organização do ensino II e Estágio em 

docência na Educação Infantil, ministrada pela Profa. Ma. Kelly Almeida de Oliveira e o 

Prof. Me. Luís Henrique Serra, no curso de Pedagogia da Universidade Federal do 

Maranhão, Campus VII, Codó, na tentativa de propor caminhos metodológicos para a 

prática pedagógica de professores em formação. 

 O Estágio supervisionado em docência na Educação Infantil é a primeira 

experiência de estágio que o Curso de Pedagogia da UFMA/Campus VII – Codó vivencia, 

após a sua reabertura, em 2015. A turma que se encontra em estágio é justamente a que 

ingressou naquele ano. Composta por 32 discentes, atualmente, quinto período, eles 

foram organizados individualmente ou em duplas para o desenvolvimento das atividades. 

Foram escolhidos 9 Centros Municipais de Educação Infantil, sendo 8 de Codó e 1 de 

Timbiras, além de uma escola filantrópica. Assim, os bairros codoenses atendidos são: 

Codó Novo, São Sebastião, São Francisco, São Pedro, Santo Antônio, Santa Teresinha e 

Mutirão, o último em Timbiras. 

 Concomitante ao estágio supervisionado, os discentes também cursam a 

disciplina Didática e Organização do Ensino II, o que proporciona o trabalho conjunto 

dos professores que ministram os dois componentes curriculares, principal fundamento 

deste estudo. Como desafio e proposta de intervenção, os discentes da disciplina foram 

convidados a questionar as professoras da escola-campo, supervisoras-técnicas de 

estágio, sobre: “Qual a maior dificuldade encontrada nas aulas?” e “Qual o conteúdo mais 

difícil de ser aprendido?” Com as respostas a estes questionamentos, os discentes 

produziram recursos pedagógicos que, a um só tempo, atendessem aos seguintes critérios: 

novidade, baixo custo, praticidade, facilitar o trabalho do professor e atender aos quatro 

tipos de conteúdo3 (ZABALA, 1998). 

 Após as orientações fornecidas para a confecção dos recursos e o 

acompanhamento realizado durante as aulas de Didática, os discentes produziram 

recursos pedagógicos que foram apresentados durante a I Mostra de Didática do Curso de 

Pedagogia da UFMA/Campus Codó realizada nos dias 08 e 09 de novembro do corrente 

                                                             
3 Segundo uma concepção construtivista, os conteúdos de aprendizagem possuem a seguinte tipologia: 

factuais, conceituais, procedimentais e atitudinais. 
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 ano. Foram confeccionados 17 recursos pedagógicos. Cada um deles possui uma ficha 

com nome do recurso pedagógico, objetivo, materiais utilizados e metodologia. Devido à 

grande quantidade, apresentaremos, no quadro 1 a seguir, apenas alguns desses dados 

com as respectivas indicações de autoria. 

 

Quadro 1 – Recursos pedagógicos da disciplina de Didática e Organização do Ensino II 
 

 

 

Nome: Tabuada divertida 

Objetivo: Somar de forma prazerosa e desenvolver a noção de 

quantidade. 

De que é feito: isopor, E.V.A, copo descartável e palito de 

picolé. 

Como utilizar: Os alunos irão realizar a adição e colocar o 

palito de picolé em cada copo descartável para encontrar o 

resultado da soma. 

Elaborado por: Glecyana Torres e Samara Cruz 

 

 

 

Nome: Pião silábico 

Objetivo: Ler sílabas e formar palavras. 

De que é feito: Cano, garrafa pet, palito de churrasco, fita 

adesiva e figuras e sílabas. 

Como utilizar: O aluno deverá girar o pião e formar as palavras 

de acordo com a imagem e as sílabas respectivas. 

Elaborado por: Rosana Campos e Ronaldo Ferreira 

 

 

 

 

 

Nome: Construindo a família 

Objetivo: Construir conceitos de família, retratando suas 

diferentes formações. 

De que é feito: Papelão, E.V.A, colaa, garrafa pet, prendedores 

e fantoches. 

Como utilizar: Pode ser utilizado para contar histórias e os 

alunos poderão retratar a sua família. 

Elaborado por: Beatriz Carneiro e Adriano Ribeiro 
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Nome: Jogo da árvore 

Objetivo: Aprender conceitos matemáticos, adição, subtração 

e noções sobre quantidade 

De que é feito: E.V.A, cola e tesoura 

Como utilizar: O professor escolhe quatro participantes para 

jogarem o dado. O número sorteado corresponderá ao número 

de maçãs que eles terão que fixar no tabuleiro. Um dos lados 

do dado possui uma fruta. Caso este seja escolhido, as crianças 

deverão fixar todas as maçãs no tabuleiro. O jogo pode ser 

adaptado para subtração.  

Elaborado por: Neilma Cruz 

 

 

 

 

Nome: Quebra-cabeça das vogais 

Objetivo: Identificar as vogais, a partir da letra inicial da 

palavra. 

De que é feito: E.V.A, cola de isopor, tesoura. 

Como utilizar: Pedir aos alunos que retirem da caixa das 

vogais duas figuras. Apresentar as vogais, uma a uma 

prmovendo a leitura. Montar o quebra-cabeças de cada vogal. 

Solicitar que leiam os nomes das figuras que escolheram 

fixando as figuras na vogal inicial. 

Elaborado por: Maria Mary Salazar e Franciele Vieira 

 

 

 

Nome: Dado da diversidade 

Objetivo: Reconhecer as diferenças existentes em cada país. 

De que é feito: Papel cartão, tesoura, cola e imagens de 

crianças de vários países. 

Como utilizar: As crianças terão que empilhar os três dados 

formando assim o corpo da criança da imagem e, assim, 

descobrir qual país ela pertence. 

Elaborado por: Laiane Morais e Tercilia Silva 

 Nome: Dado mágico 

Objetivo: Identificar os numerais de 1 a 6; Reconhecer os 

números e sua quantidade correspondente; Estimular a 

concentração. 

De que é feito: Caixa de papelão, E.V.A, cola quente, cola 

isopor. 
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Como utilizar: Um aluno de cada vez, escolhido pela 

professora, joga o dado e confere com o molde qual o número 

ele acha que é, e conta a quantidade de bolinhas. Depois, ele 

procurará o número móvel conrrespondente para encaixar no 

local indicado. Depois é só repetir com os demais. 

Elaborado por: Síndila Ferreira 

 

 

 

 

Nome: Dominó multissensorial 

Objetivo: Conhecer os números, as diversas representações 

numéricas, as quantidades de 1 a 5 e a noção de regras. 

De que é feito: Caixa de papelão, tesoura, E.V.A sortidos, cola 

e tinta guache. 

Como utilizar: O jogo funciona como um dominó normal, no 

entanto, ao sortear um número as demais crianças terão que 

relacionar com as demais representações dos números 

sorteados. As peças são em alto relevo para facilitar a 

compreensão das crianças. 

Elaborado por: Maria Ednalva Lima e Raimunda Ferreira 

 

 

 

Nome: Alfareia 

Objetivo: Conhecer e praticar as letras cursivas. 

De que é feito: Areia, Tinta, Caixa de papelão, E.V.A, cola, 

jornais. 

Como utilizar: Individualmente, a professora solicita para as 

crianças reproduzirem as letras na caixa de areia. Pode-se 

também mostrar palavras ou figuras que já estão no recurso. 

Elaborado por: Roselha Silva e Wanderson Sousa 

 

 

Nome: Boliche tátil 

Objetivo: Conhecer números, quantidades e texturas de forma 

inclusiva. 

De que é feito: Garrafas pet, E.V.A, cola, tesoura, lixa, feijão 

e algodão. 

Como utilizar: Seguindo as regras do boliche tradicional, os 

alunos deverão identificar as cores, números e texturas. 

Elaborado por: Sandra Regina Gomes e Natali Nartene 
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Nome: Lembranças do maternal 

Objetivo: Reconhecer vogais e números; Relacionar os 

números à quantidade correspondente; desenvolver a 

percepção motora. 

De que é feito: Papelão, E.V.A, Papel dupla face, fita colorida, 

cola isopor. 

Como utilizar: Colocar os alunos em círculo e mostrar o livro. 

À medida que a professora vai folheando as páginas, as crianças 

vão identificando as texturas de cada vogal e número. 

Elaborado por: Francisca Nayara Salazar e Jaqueline Silva 

 

  

 

 

Nome: Dominó didático 

Objetivo: Desenvolver as habilidades de leitura e escrita; 

Associar letra, nome e imagens; Reconhecer as letras. 

De que é feito: E.V.A, papel chamex, tesoura, cola, cartolina 

colorida. 

Como utilizar: As crianças terão que reconhecer as letras e ler 

os nomes das imagens contidas no dominó. Além disso, terão 

que associar a primeira letra do nome com a imagem. Ao final, 

formarão o alfabeto. 

Elaborado por: Layla Santos e Rosângela Alves 

 

 

 

Nome: Corrida das vogais 

Objetivo: Memorizar vogais; Exercitar a coordenação motora 

fina no ato de executar os movimentos delicados e necessários 

para a escrita, através de uma atividade sócio-individual. 

De que é feito: E.V.A, folha chamex, carrinho de baixo custo, 

caixa de papelão, papel camurça 

Como utilizar: Cinco crianças com as vogais realizam o 

percurso da letra na pista 

Elaborado por: Jeanne Rodrigues e Norma Silva 
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Nome: Jogo DE (Direito e esquerdo) 

Objetivo: Desenvolver a lateralidade 

De que é feito: Garrafas pet, caixa de papelão e tinta colorida 

Como utilizar: Divisão em duas equipes de acordo com os 

números da chamada. Formação de duas filas. A professora dá 

os comandos de direito e esquerdo. A primeira criança de cada 

fila deverá colocar a garrafa na caixa correspondente. Ganha 

quem acertar mais. 

Elaborado por: Irislene Paiva e Maria Suzana Almeida 

 

 

Nome: Livro sensorial: meu nome 

Objetivo: Identificar as letras do seu nome e montá-lo. 

De que é feito: E.V.A, TNT, e felcro. 

Como utilizar: O livro contém todas as letras do alfabeto 

repetidas três vezes. Com o auxílio da professora o aluno deve 

identificar as letras existentes em seu próprio nome e em 

seguida, montá-lo. A montagem do nome é realizada no livro, 

em local específico. 

Elaborado por: Jessyane Guimarães e Valéria Cruz 

 

 

 

Nome: Números cegos 

Objetivo: Memorizar números, compreender sua forma e 

escrita, através do lúdico; Identificar números pares de ímpares; 

Trabalhar em equipe. 

De que é feito: 3 caixas grandes de papelão, folhas coloridas 

de E.V.A, cola, tesoura, pincel, cartolina dupla face e retalho 

de tecido preto 

Como utilizar: A turma é dividida em dois grupos. Em filas, 

cada aluno irá retirar um número por vez, colocando-o em uma 

das caixas. Os números de 1 a 30 deverão ser colocados nas 

caixas correspondentes. 

Elaborado por: Milena de Jesus 

 

 

Nome: Memória matemática 

Objetivo: Trabalhar memória e conceitos abstratos. 

De que é feito:  cartela de maça, tinta guache, teosura, cola, 

papelão, E.V.A, pincel e arame. 

Como utilizar: O recurso é utilizado como jogo da memória. 

As plaquinhas viram de um lado para o outro. De um lado, há 
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  números e do outro as respectivas representações. Ganha, quem 

acertar mais. 

Elaborado por: Lucélia Brandão e Renatha Quezya  

 

Os discentes da disciplina levaram os respectivos recursos para as escolas-

campo de estágio com a finalidade de aplicação e reflexão sobre a prática em sala de aula. 

Eles tiveram a oportunidade de testar os recursos e refletir sobre suas experiências; 

verificar os pontos positivos e negativos, bem como sugerir adaptações para futuras 

aplicações, que serão apresentadas a seguir.  

O percurso empreendido pelos estudantes no momento da articulação teoria-

prática durante o estágio levou-nos a constatar que os estagiários passaram por uma 

intensa produção de saberes sobre suas práticas, o que nos leva a concordar com Tardif 

(2012, p. 20) quando afirma que: “[...] os saberes oriundos da experiência de trabalho 

cotidiana parecem constituir o alicerce da prática e da competência profissionais, pois 

essa experiência é, para o professor, a condição para a aquisição e produção de seus 

próprios saberes profissionais”. Portanto, se queremos que os professores que atuam na 

Educação Infantil e, também, no Ensino Fundamental, tenham uma prática pedagógica 

diferenciada e democrática, devemos oferecer desde a formação inicial nos cursos de 

licenciatura as oportunidades para tal.  

Analisaremos, agora, as percepções dos estagiários sobre suas experiências.  

 

4 EDUCAÇÃO INFANTIL EM CODÓ: concepções e experiências 

 

Durante a realização deste trabalho foi possível constatar algumas concepções 

sobre Educação Infantil das professoras que supervisionavam os estagiários, as quais 

destacamos a seguir.  

A primeira professora declarou: “A nossa concepção nasce do próprio 

trabalho. Os alunos da educação infantil precisam ser cuidados e educados.” (Professora 

Lilia). O que nos chama a atenção neste depoimento é o fato do quão importante são os 

saberes advindos da experiência profissional da professora e que se opõe à imagem do 

professor como técnico especializado, concepção oriunda da psicologia da educação que 

desenvolveu-se nos anos 1950, pela qual a atividade do professor era vista como 

instrumental para a solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e 



 

7
2

 técnicas científicas. Em outras palavras, sobressaia-se uma epistemologia da prática 

centrada em uma racionalidade técnica herdada do positivismo pela qual a prática estava 

subordinada à teoria, e a investigação, separada da prática. 

Esta concepção prevaleceu ao longo do século XX. Contudo, os problemas 

da prática social não podem ser reduzidos a problemas instrumentais, suscetíveis de 

resolução através da aplicação de regras armazenadas no próprio conhecimento técnico-

científico. Ela (racionalidade técnica ou instrumental) não pode representar, por si só, a 

solução geral para os problemas educativos, porque eles são incertos, únicos, variáveis, 

complexos e portadores de um conflito de valores na definição de metas e na seleção dos 

meios para sua resolução. Por isso é preciso avançar para uma nova epistemologia da 

prática baseada na reflexão sobre a ação (GÓMEZ, 1992; SHÖN, 1983). 

Um outro depoimento, diz o seguinte:  

 

 
Na minha concepção, a Educação Infantil tem duas dimensões, que são: 

cuidar e educar. Ambas devem ser consideradas como essenciais nas 

propostas pedagógicas voltadas para essa faixa etária. O cuidar 

compreende os cuidados básicos com relação à alimentação, higiene e 

vestuário. Já o educar é compreender que a criança possui o direito de 

se apropriar do conhecimento e começar a se preparar para o processo 

de alfabetização, levando em consideração as especificidades de cada 

um e compreender que a brincadeira e a cultura são fundamentais nesse 

processo (PROFESSORA SOLANGE). 

 

A educação infantil, consonante ao que preceitua as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010) e sintetizado nas palavras da 

professora, é, pois, o momento dos primeiros cuidados com a educação da criança, 

conforme é possível observar no discurso da professora. O lúdico, os jogos e brincadeiras 

didáticas são uma ferramenta importante na formação e na relação da criança com a 

escola. Saber desse aspecto da educação infantil é primordial para os estagiários, tendo 

em vista que esses são pontos que eles devem aprender nesse primeiro contato com a 

escola-campo.  

Como mencionado anteriormente, ao refletir (antes, durante e depois) sobre a 

utilização de cada recurso pedagógico, os estagiários tiveram a oportunidade de: a) 

analisar se os objetivos propostos foram alcançados; b) constatar a importância desse tipo 

de recurso para o desenvolvimento da prática pedagógica docente; c) identificar pontos 

negativos e positivos decorrentes do uso de recurso pedagógico na Educação Infantil. 

Com relação à análise feita por eles, destacamos o seguinte depoimento: 
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 A aplicação do jogo foi muito divertida para eles, pois os alunos 

socializaram. Pude perceber que eles estavam se esforçando para 

ganhar o jogo e ao mesmo tempo estavam aprendendo, desenvolvendo 

o seu raciocínio lógico e habilidades. Portanto, consideramos que o 

objetivo foi alcançado (ESTAGIÁRIA NEILMA CRUZ). 

 

Não raro, os estagiários frustram-se com o que encontram nas escolas-campo 

de estágio. Isso deve-se, em parte, à desarticulação da teoria com a prática, que estão 

alicerçadas em concepções de ensino-aprendizagem fragmentados, departamentalizados 

e dissociados da realidade. O aluno que só vai para a escola no estágio sofre com 

insegurança, ansiedade e angústia (MENDES, 2006). Por isso, a utilização de jogos na 

Educação Infantil pode ser uma alternativa para contribuir com o processo ensino-

aprendizagem dos alunos, além de elevar a autoestima do docente supervisor-técnico de 

estágio e produzir novas percepções a respeito das escolas públicas de Educação Básica, 

fato constatado no depoimento desta aluna.  

Em outro depoimento que nos chamou a atenção, conseguimos entender a 

necessidade de orientar o estágio para projetos de investigação e intervenção que sejam 

coerentes, consistentes, conscientes e reais com o planejamento didático, com a gestão 

pedagógica em sala de aula e com a constante avaliação do trabalho docente e da 

aprendizagem dos alunos. 

 

 Os alunos ficaram muito empolgados com a novidade e com o tamanho 

do dado que é bem grande. Os objetivos propostos foram alcançados, 

pois os alunos mantiveram a atenção durante a aplicação. Todos 

queriam participar e ajudar aqueles que não conseguiam. Eles 

mantiveram a concentração no jogo, e após o jogo, os alunos realizaram 

uma atividade na folha para identificar os numerais e a grande maioria 

conseguiu realizar sozinha (ESTAGIÁRIA SÍNDILA FERREIRA). 

 

Conforme relatado, o estágio precisa ser um espaço interlocutório articulado 

entre a Universidade e a escola de Educação Básica. Ocorre que, muitas vezes, os 

professores da Educação Básica assumem múltiplos papeis que acabam por sobrecarregar 

e descaracterizar a atuação docente. Por outro lado, os professores da Educação Superior 

não se veem como formadores porque ficam presos à academização dos saberes. Desse 

distanciamento surge: a hierarquização dos saberes, a compartimentação disciplinar e a 

dicotomia entre teoria e prática (FORMOSINHO, 2009). 

O último depoimento que iremos analisar retrata como o processo de reflexão 

ocorreu durante a experiência de regência das estagiárias. 
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 Ao apresentarmos o livro para os alunos, todos ficaram curiosos para 

saber o que faríamos com ele. Por ser um recurso usado coletivamente, 

estabelecemos regras. Após a utilização de todos os alunos, 

conseguimos alcançar o objetivo do livro sensorial. Quando 

finalizamos a confecção do livro e pensamos em aplica-lo na sala de 

aula, vimos que precisava de um recurso auxiliar, pois, ao se tratar de 

um recurso coletivo, algumas crianças poderiam não seguir as regras 

estabelecidas. Então, teríamos que prender sua atenção em algo mais. 

Diante disso, também confeccionamos livrinhos nomeados. Cada 

criança recebeu um mini-livro, personalizados com seu nome. Nesses 

livrinhos, havia cinco páginas com seu nome faltando algumas letras. 

Cada aluno deveria completar seu nome corretamente com as letras que 

estavam faltando. Assim, enquanto alguns utilizavam o livro sensorial, 

outros estariam ocupados com os livrinhos nomeados. Por fim, 

percebemos que, sem o auxílio de outro recurso, a aplicação do livro 

sensorial poderá se tornar difícil, pois, caberá à professora exercer 

maior domínio sobre a turma. Como pensamos nessa possiblidade e 

usamos um recurso auxiliar, obtivemos êxito na aplicação do livro 

sensorial (ESTAGIÁRIAS JESSYANE GIMARÃES; VALÉRIA 

CRUZ). 
 

Embora o estágio seja considerado como polo prático e a palavra “prática” 

seja considerada, muitas vezes, como sinônimo de estágio, ou como atividade diferente 

da teoria, elas são diferentes, pois estagiar não significa praticar uma teoria, tampouco 

deve restringir-se à parte final do currículo, mas possibilitar ao discente a compreensão 

da realidade da escola e da sala de aula (GUEDES; ROMAN, 2009). Desse modo, a 

concepção de estágio passa pela compreensão do processo de ensinar (MENDES, 2006) 

Pelo depoimento, podemos entender que o processo de reflexão sobre a 

prática4 constitui o pensamento prático do professor. Eles não são independentes, mas 

completam-se entre si para garantir uma intervenção prática. Quando o professor reflete 

na e sobre sua ação, converte-se num investigador na sala de aula. Afasta-se da 

racionalidade instrumental e não depende de técnicas, regras e receitas derivadas de uma 

teoria externa, nem de prescrições curriculares impostas exteriormente ou por um 

esquema preestabelecido nos manuais escolares (GÓMEZ, 1992). Entendemos, que o 

estágio é o momento e o lugar para que essas aprendizagens aconteçam. 

 

 

 

                                                             
4 Que envolve três momentos distintos da reflexão sobre a prática, de acordo com Shön (1983), são: (1) 

conhecimento na ação; (2) reflexão na ação; e (3) reflexão-sobre-a-ação e sobre a reflexão-na-ação. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Uma vez no campo de estágio, é inevitável o choque de realidade. Como 

formação profissional, o Estágio Supervisionado em docência na Educação Infantil não é 

apenas um componente obrigatório ou um elemento localizado na parte final da grade 

curricular, mas representa, sobremaneira, um espaço de formação. 

É durante o estágio que são revistas as concepções que se criam ao longo do 

curso de graduação, é onde se sabe o que dá certo ou não e qual o suporte teórico que 

fundamentará a futura ação em sala de aula. Em outras palavras, é um momento de 

escolhas. É, também, durante o estágio que são feitas as escolhas pelo tipo de profissional 

que se quer ser. Por isso, tão importante quanto conhecer a realidade que se pretende atuar 

e confrontar a teoria vista em sala de aula e a prática do dia-a-dia, é refletir sobre 

alternativas metodológicas que promovam múltiplas aprendizagens para os professores, 

para os futuros profissionais e, principalmente, para as crianças da Educação Infantil.   
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 O ESTÁGIO REMUNERADO NA FORMAÇÃO INICIAL: terceirização do trabalho docente?  

Ângela Maria Silveira Portelinha  

Vanice Schossler Sbardelotto  
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1 Introdução 

 

Atualmente, no Brasil e em outros países da América Latina, vivenciamos 

mudanças sociais, políticas e econômicas profundas e contraditórias. Os acontecimentos 

consolidados na atual conjuntura têm impulsionado uma aceleração de políticas públicas 

restritivas que necessitam de reflexão permanente e resistência em direção à defesa da 

educação como um direito social e de condições dignas de trabalho.  

Tais acontecimentos modificam as relações de trabalho, até mesmo no campo 

da educação, e seus reflexos são visíveis na organização e nas condições de trabalho dos 

professores desde a educação básica até o ensino superior, que, cotidianamente, integram 

a educação nacional. 

Vivenciamos a ampliação de novas formas de contratos precários de trabalho, 

pautadas nos princípios de gestão de gerenciamento público, que chegam ao campo 

educacional e atingem o trabalho docente, pelos avanços da privatização e terceirização, 

e pelo enfraquecimento político no sentido de participação coletiva. 

Segundo Chaui (2001), a terceirização – o aumento de serviços –, que não é 

mais realizada sob a antiga forma fordista, opera a fragmentação do trabalho e, assim, 

desaparece todos os referenciais materiais que permitem uma classe operária perceber-se 

como classe e lutar como classe social, enfraquecendo-se e se dispersando.  

Nesse sentido, discutir os estágios remunerados na formação inicial de 

professores requer situá-los no contexto particular das políticas educacionais e no 

contexto mais amplo das modificações do mundo do trabalho, como o avanço da 

terceirização da força de trabalho. Política, aqui, é entendida como resultado das relações 

que se estabelecem em cada momento histórico, entre educação e sociedade, e das lutas 

que se travam entre propostas oficiais e movimento de educadores (FREITAS, 1996). 
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 Não pretendemos analisar em profundidade as políticas de formação de 

professores, mas a sua relação com os estágios remunerados, como processo de 

consolidação do trabalho terceirizado docente na escola de Educação Básica. Essas 

discussões fazem parte de uma pesquisa que vem sendo desenvolvida pelo grupo de 

pesquisa Educação Superior, Formação e Trabalho Docente (GESFORT), intitulado “O 

estágio remunerado na formação inicial: entre a profissionalização e a precarização do 

trabalho docente”. No quadro geral, a investigação tem como objetivo analisar o estágio 

remunerado explicitando os conflitos e as contradições entre o estágio remunerado, a 

formação e o trabalho docente. 

Além de estudos bibliográfico e documental e pesquisa de campo com ênfase 

quantitativa, buscar-se-ão informações sobre as condições de trabalho e as atividades 

desenvolvidas nas escolas para então, com base na análise de conteúdo, evidenciar 

análises qualitativas sobre os desdobramentos dessa prática para a formação, 

profissionalização e valorização desses profissionais. Com o resultado da pesquisa, 

esperamos explicitar como tais práticas reverberam na profissionalização docente e na 

qualidade da educação, uma vez que se contratam professores iniciantes para suprir a não 

contratação de formados, contrariando a própria legislação no que concerne à defesa do 

processo de profissionalização docente. 

Nesse sentido, como se trata de resultados parciais, abordaremos, a partir da 

perspectiva histórico-social, as legislações sobre os estágios e a relação com as políticas 

de formação de professores.  

 

2 A TERCEIRIZAÇÃO DO TRABALHO DOCENTE: considerações a partir do estágio remunerado na formação inicial 

 

A realização do estágio como componente curricular obrigatório nos cursos 

de licenciatura tem se constituído, historicamente, como objeto de pesquisa de muitos 

estudiosos. O entendimento de como se organizam, no campo curricular, as atividades do 

estágio representa concepções a respeito do trabalho e das práticas pedagógicas que 

constituem o projeto formativo docente.  

As pesquisas de Pimenta e Lima (2004) e Freitas (1996) evidenciam a 

necessidade de superar a concepção de prática que sustenta os estágios, cujo pressuposto 

ancora-se em uma racionalidade técnica, ou seja, observar, participar e executar um 

planejamento de ensino nas instituições educacionais. Tal lógica consiste muito mais na 
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 operacionalização de atividades do que em conteúdo formativo que possibilite ao 

estudante observar e analisar teoricamente as contradições da realidade escolar. No 

entanto, algumas tendências também sinalizam a importância do estágio como conteúdo 

formativo da profissionalização docente.  

Além do cumprimento obrigatório de estágios curriculares, a legislação 

brasileira faculta aos estudantes a realização de estágios não obrigatórios e remunerados 

quando estes forem definidos nos projetos de cursos. Esta modalidade de estágio – o não 

obrigatório – é pouco problematizada, uma vez que não integra o campo curricular de 

formação. 

A lei nº 778, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes, indica os procedimentos a serem adotados tanto para o estágio obrigatório 

como para o estágio não obrigatório. O artigo 1º define o estágio como 

 

[...] ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos 

que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação 

superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 

profissional da educação de jovens e adultos. (BRASIL,2008, não 

paginado). 

 

Os atos legislativos apresentam a definição de estágio como “ato educativo 

escolar supervisionado” e o seu objetivo é “preparar para o trabalho produtivo”. A 

definição e o objetivo são claros por considerarem esse processo como um espaço 

educativo no sentido de formar mediante atividades orientadas e supervisionadas no 

contexto relacionado ao campo de atuação profissional. Tal concepção está atrelada a uma 

concepção de formação e trabalho, especificamente para essa pesquisa a formação de 

professores. 

É preciso, porém, considerar que toda concepção de formação de professores, 

em qualquer circunstância histórica, alinha-se a uma concepção de trabalho docente o que 

nos remete à relação entre educação e trabalho.  

Nessa questão, Charlot (2013) contribui apontando duas tradições sobre a 

relação educação/trabalho: a antropológica e a sócio histórica. A primeira requer uma 

abordagem filosófica, uma vez que trabalho e educação são processos antropológicos 

essenciais na compreensão da humanização do homem pelo trabalho. “A espécie humana 

não existiria, com toda a sua especificidade, se não trabalhasse e, graças a esse trabalho, 

humanizasse a natureza, construísse um mundo humano e mudasse a própria espécie e 
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 suas condições de sobrevivência” (CHARLOT, 2013, p. 65). Também deixaria de existir 

se não pudesse transmitir, pela educação, os avanços de cada geração às gerações 

seguintes, substituindo ou completando a evolução biológica por uma evolução cultural.  

Já na concepção sócio histórica entende-se que as relações entre educação e 

trabalho “[...] nunca estão fora do tempo, das relações econômicas, sociais e de poder e, 

portanto, sempre expressam interesses socioeconômicos, incluídos interesses pontuais, 

corporativistas” (CHARLOT, 2013, p. 65). 

Assim, o autor destaca o aparelhamento entre trabalho e educação e suas 

relações com o Estado. Charlot (2013) refere-se às formas de Estado encontradas no 

decorrer da história moderna estabelecendo a relação com a construção dos sistemas 

escolares contemporâneos. Afirma que no Estado Educador a preocupação reside na 

construção da escola primária para todos, no Estado Desenvolvimentista a meta é 

generalizar o ensino fundamental e no Estado Regulador o propósito é universalizar o 

ensino médio.  

No Estado Educador, a finalidade da escola, como também do Estado, é a 

inculcação de valores mediante o ensino de disciplinas e a própria organização da escola. 

Investe-se na educação para moralizar o povo enaltecendo o trabalho como algo digno e 

de valor. “A escola pública do Estado Educador celebra o trabalho enquanto valor, mas 

fica afastada, ideológica e organizacionalmente, do trabalho social real, lugar de 

conflitos” (CHARLOT, 2013, p. 81). 

A lógica de alteração da relação trabalho/educação sinaliza mudanças quando 

as sociedades contemporâneas começam a priorizar o desenvolvimento, principalmente 

nas décadas de 1950 e 1960. Sem abandonar a inculcação de valores, o Estado 

Desenvolvimentista vincula outra finalidade à escola, que e a de “[...]contribuir para o 

desenvolvimento econômico” (CHARLOT, 2013, p. 83). Desse modo, a entrada e a 

permanência no mercado de trabalho passam a ser definidos pelos resultados obtidos de 

cada indivíduo em seu processo de escolaridade. Assim, no Estado Desenvolvimentista 

“[...] a ligação entre trabalho e educação é realizada, definida, garantida pelo diploma – 

ou pela ausência dele” (CHARLOT, 2013, p. 83).  

O Estado continua perseguindo o desenvolvimento socioeconômico. No 

entanto, vai se configurando em um Estado Regulador, menos intervencionista, tendo em 

vista que deixa a sociedade funcionar conforme as leis do mercado. 
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 Por ser a sociedade contemporânea envolvida em um processo de 

globalização neoliberal, a educação tende a ser considerada como uma 

mercadoria entre outras em um mercado “livre” no qual prevalece a lei 

da oferta, da demanda e da concorrência (CHARLOT, 2013, p. 59). 

 

Nesse contexto, o trabalho passa a ser concebido como formativo e educativo, 

e estudar é mais do que fundamental para poder trabalhar. No entanto, “[...]a relação entre 

trabalho e educação continua sendo permeada pela ameaça da dominação, da exploração, 

da alienação” (CHARLOT, 2013, p. 86). 

O mesmo autor alerta também que, preservadas as especificidades da 

abordagem antropológica como a sócio histórica, elas não se excluem, uma vez que as 

concepções filosóficas estão implícitas ou explícitas nos debates sócio históricos. Vale 

ressaltar que as problemáticas abordadas pelo autor não vão deixar imune a própria 

configuração da formação e do trabalho docente, dimensões permeadas pelo movimento 

dialético entre profissionalização e precarização.  

Isso se evidencia nos indicativos das políticas educacionais específicas para 

os profissionais da educação. A defesa da necessidade de profissionalização docente 

encontra-se nas metas a serem alcançadas na vigência do Plano Nacional de Educação 

(PNE) 2014 e, recentemente, nas diretrizes de formação de professores inicial e 

continuada, Resolução 02/2015.  

No entanto, na materialidade onde o empírico se inscreve, a tendência é a de 

flexibilizar e terceirizar o trabalho docente. Isso se mostra na contratação de estudantes 

de graduação sem a devida formação para o exercício do que lhes é exigido: o ensino.  

Essa é uma questão que desqualifica o trabalho docente enquanto identidade e 

categoria profissional, como também o processo formativo/educativo conferido às 

crianças que frequentam a escola de educação básica.  

Nessa direção, discutir o trabalho dos estudantes, na forma de estágio 

remunerado, requer, antes de tudo, discutir a precarização da formação de professores e 

a exploração do trabalho de estudantes como um subproduto, visto que as remunerações, 

assim como os direitos trabalhistas, não são iguais entre um contratado e um concursado. 

Esta situação sugere compreender a articulação entre a formação e o trabalho docente no 

contexto das relações capitalistas atuais, ressignificadas a partir de suas crises.  

Neves e Pronko (2008) sublinham que as mudanças atuais para a formação 

do trabalho complexo no Brasil decorrem, em boa parte, da maneira como o país vem se 

inserindo na nova divisão internacional do trabalho no atual estágio do capitalismo 
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 mundial. Para tanto, a financeirização mundializada da produção da existência requer 

adoção de medidas internacionalizadas que garantam a reprodução ampliada do capital e 

a reprodução da dominação burguesa sobre o conjunto das sociedades contemporâneas. 

A partir de pesquisa bibliográfica e documental, estas autoras analisam as diretrizes 

políticas do Banco Mundial e da Unesco relativas à formação para o trabalho complexo 

dos países em desenvolvimento, estabelecendo os nexos entre as diretrizes e os 

enunciados dessas políticas na atualidade brasileira. 

Destacam que, em 1994, redefiniram-se os objetivos estratégicos do Banco 

Mundial/Unesco relativos à formação para o trabalho nos países de capitalismo 

dependente. De trabalho simples para todos, passa-se a trabalho complexo para todos. A 

centralidade é a educação superior. 

Na agenda dos organismos internacionais, encontra-se a redefinição das 

políticas de formação dos professores da educação básica. Tais redefinições são 

ratificadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 no 

que tange à diversificação das instituições formadoras, à flexibilização dos currículos com 

possibilidade de abreviar a formação inicial e ao o regime colaborativo entre os sistemas 

de ensino e outros.  

Tais considerações são imprescindíveis para explicar e compreender como os 

princípios liberais, que sustentam a valorização do capital, materializam-se nas reformas 

dos sistemas educativos.  

Oliveira (2004) corrobora dizendo que a precarização na formação e no 

trabalho dos professores na escola pública resulta das reformas educacionais iniciadas na 

década de 1990 no Brasil, que advêm de um contexto de reestruturação produtiva assistida 

de forma mais ostensiva aliada às políticas neoliberais, que recentemente gerou a 

intensificação do trabalho docente e a terceirização do trabalho. Para a autora, as 

discussões sobre os processos de flexibilização e precarização das relações de emprego e 

trabalho chegam também ao campo da gestão escolar, ou seja, tais reformas têm 

repercutido sobre a organização escolar com a reformulação do trabalho pedagógico. 

 

Assim, tais reformas serão marcadas pela padronização e massificação 

de certos processos administrativos e pedagógicos, sob o argumento da 

organização sistêmica, da garantia da suposta universalidade, 

possibilitando baixar custos ou redefinir gastos e permitir o controle 

central das políticas implementadas. O modelo de gestão escolar 

adotado será baseado na combinação de formas de planejamento e 

controle central na formulação de políticas, associado à 
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 descentralização administrativa na implementação dessas políticas. 

Tais estratégias possibilitam arranjos locais como a complementação 

orçamentária com recursos da própria comunidade assistida e de 

parcerias. A equidade far-se-ia presente sobretudo nas políticas de 

financiamento, a partir da definição de custos mínimos assegurados 

para todos (OLIVEIRA, 2004, p. 1131).  

 

Ainda para Oliveira (2004), a expansão da educação básica realizada dessa 

forma sobrecarregará, em grande medida, os professores, instituindo uma reestruturação 

do trabalho docente, que é resultado de diferentes fatores que estarão presentes na gestão 

e na organização do trabalho escolar, e que coloca mais responsabilização dos professores 

e um maior envolvimento da comunidade. 

A precarização do trabalho docente, portanto, está relacionada com várias 

condições objetivas do processo formativo, entre elas: condições do trabalho docente na 

escola pública, infraestrutura física, material e humana da escola, reconhecimento e 

valorização social da profissão e da priorização das políticas públicas em relação à 

educação, assim como aos investimentos na área, especialmente na formação de 

professores.  

Diante das inúmeras funções desempenhadas na escola, cabe ao professor 

responder a exigências que estão além de sua formação (OLIVEIRA, 2004), e é nesse 

sentido que a presente pesquisa problematiza como o acadêmico estagiário – remunerado 

– terá condições objetivas de desenvolver seu trabalho, sabendo que muitas vezes é 

obrigado a desempenhar funções que estão além do seu processo formativo. Tais 

exigências contribuem para um sentimento de desprofissionalização e perda de identidade 

profissional. 

 

 

3 O ESTÁGIO REMUNERADO E AS IMPLICAÇÕES PARA A FORMAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOCENTE 

 

O percurso investigativo percorrido, até o momento, possibilitou explicitar 

como o estágio remunerado assume um duplo propósito: inserir o estudante em seu campo 

de atuação profissional, configurando-se como um ato educativo e formativo, 

concomitantemente favorecendo as instituições contratantes que se apropriam da força de 

trabalho do estudante para suprir a falta de professores ou profissionais da educação 

formados, levando à precarização do trabalho docente. 
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 Se, por um lado, o estudante estagiário, ao estar em contato direto com a 

realidade na qual vai exercer sua profissão, é favorecido pelas experiências e por uma 

empregabilidade durante o curso de graduação, garantindo, assim, suas condições 

concretas de existência, por outro se reforça a precarização do trabalho docente uma vez 

que muitos professores formados deixam de assumir as vagas ociosas, indiferentemente 

do tipo de contrato instituído (CLT, concurso público, ou processo seletivo simplificado). 

A contratação de professores temporários é, muitas vezes, uma necessidade das redes de 

ensino, por haver professores afastados das funções por diferentes motivos, sem, 

entretanto, abrir vaga. Dessa forma, este posto de trabalho deve ser preenchido por 

docentes temporários, mas com a devida formação. 

Vale considerar o movimento pela profissionalização docente que, nas 

últimas décadas, tem demonstrado a necessidade de um repertório de conhecimentos 

relativos ao trabalho docente ao passo que se intensificam, no contexto das reformas 

curriculares, inúmeras críticas ao processo formativo e ao trabalho dos professores. Estes 

são responsabilizados pelo sucesso ou fracasso na aprendizagem de seus alunos como 

também pelos modelos formativos que não respondem às expectativas da formação para 

o trabalho contemporâneo. 

Os elementos acima descritos indicam uma revisão nos modelos existentes 

para a formação de professores. Sugerem a necessidade de fortalecer processos de 

mudança no interior das instituições formadoras como: qualificar os docentes formadores; 

considerar os formatos de preparação com as mudanças em curso na organização 

pedagógica e curricular da educação básica; dar relevo à docência como base da formação 

relacionando teoria e prática e atualizar o acervo bibliográfico e tecnológico em todas as 

instituições. 

Em contrapartida, respaldando-se por uma concepção de educação e 

formação emancipatória, os movimentos dos educadores foram construindo os princípios 

gerais constituidores da Base Comum Nacional. Tais princípios vão sendo ampliados e 

emergem nos documentos da Conferência Nacional de Educação (Conae) de 2010 e 2014, 

como também nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Formação de Professores 

(DCNFP) de 2015. No Parecer do CNE/CP n. 02/2015, que acompanha a Resolução n. 

02/2015, consta que a Base Comum Nacional deve garantir uma concepção de formação 

pautada nos seguintes princípios: sólida formação teórica e interdisciplinar em educação 

de crianças, adolescentes, jovens e adultos (as) e nas áreas específicas de conhecimento 

científico; unidade entre teoria e prática; centralidade do trabalho como princípio 
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 educativo; a pesquisa como princípio cognitivo e formativo e eixo nuclear do processo 

formativo; gestão democrática; compromisso social, político e ético com projeto 

emancipador e transformador das relações sociais e a vivência do trabalho letivo e 

interdisciplinar de forma problematizadora. Ainda afirma que “[...] tais concepções 

articulam as diretrizes, definições, metas e estratégias do PNE e, desse modo, devem ser 

basilares para as diretrizes nacionais para a valorização dos profissionais da educação” 

(BRASIL, 2015, p. 14). 

Desse modo, os indicativos propostos na Base Comum Nacional agregam um 

conjunto de princípios e definições gerais que deverão pautar as diretrizes curriculares 

específicas de cada área de formação. Esses princípios presentes nos desenhos 

curriculares dos cursos de licenciatura apostam na formação inicial como condição de 

uma educação de qualidade. No entanto, mais do que estabelecer princípios orientadores 

é necessário entender em que condições a formação está sendo oferecida e quais as 

condições de trabalho dos professores para o desempenho de sua função.  

A realidade empírica instiga a refletir sobre as possibilidades objetivas de 

desenvolver a profissão docente e analisar a formação para além das questões dos objetos 

de ensino de cada área do conhecimento e das questões didático-pedagógicas. Isso impõe 

o desafio de entender o que se espera de um professor em uma sociedade caracterizada 

pela contradição entre o avanço das tecnologias e a acentuação das desigualdades 

econômicas e sociais.  

É nesta ótica que as pesquisas de Hargreaves (2004) contribuem para elucidar 

as condições de trabalho dos professores e como essa é uma profissão paradoxal: 

Dos professores mais do que qualquer outra pessoa, espera-se que 

construam comunidades de aprendizagem, criem a sociedade do 

conhecimento e desenvolvam capacidades para a inovação, a 

flexibilidade e o compromisso com a transformação, essenciais à 

prosperidade econômica. Ao mesmo tempo, os professores também 

devem mitigar e combater muitos dos imensos problemas criados pelas 

sociedades do conhecimento, tais como o consumismo excessivo, a 

perda da comunidade e o distanciamento crescente entre ricos e pobres; 

de alguma forma devem tentar atingir simultaneamente esses objetivos 

aparentemente contraditórios. Aí reside seu paradoxo profissional 

(HARGREAVES, 2004, p. 25).  

 

Diante desse cenário, que confere aos professores um poder quase messiânico 

na transformação da educação, é necessário analisar a vinculação entre a qualidade da 

educação, a formação e o trabalho dos professores, uma vez que se propaga a narrativa 

de que os professores estão sendo formados, mas a qualidade na educação não atinge 
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 mudanças significativas. A veiculação desse discurso contribui para transferir o problema 

aos professores desconsiderando as condições concretas dos sujeitos sociais, as múltiplas 

realidades escolares, além de desconsiderar o número de estudantes sem a devida 

formação que atuam como regentes de classe.  

Tal problemática é observada na realidade institucional, especificamente no 

curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), e relatada 

nos momentos de socialização dos estágios supervisionados pelos acadêmicos 

contratados como estagiários. Muitos revelam não contarem com supervisão direta nos 

campos de estágios, uma vez que assumem turmas dos anos iniciais do ensino 

fundamental, turmas de alunos em escolas de tempo integral, professores para a educação 

infantil ou são contratados para suprir a hora atividade dos professores regentes. Todavia, 

acabam assumindo funções não condizentes com o que está descrito no contrato, 

contrariando até mesmo o que propõe a LDBEN nº 9394/96 no 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. (BRASIL,1996, não paginado) 
 

Segundo dados coletados na secretaria acadêmica da Unioeste em junho de 

2017, o curso de Pedagogia, campus de Francisco Beltrão conta com 316 estudantes 

matriculados sendo que 111 destes possuem contrato como estagiários em instituições 

diversas. No campus de Foz do Iguaçu, este curso conta com 162 estudantes matriculados 

sendo que destes 6 estão em contratos de estágio. O curso de Pedagogia, de Cascavel, até 

o momento ainda não encaminhou os dados relativos ao número de estudantes 

matriculados e o número de estudantes com contrato de estagiário. 

É necessário ampliar essa discussão para outros contextos e avaliar se essa 

prática é algo específico de uma realidade local ou se ela materializa-se de modo similar 

com outros propósitos noutras localidades. Para tanto, objetiva-se estender a análise 

criteriosamente em todos os campi da instituição, problematizando a situação do estágio 

remunerado como opção de exercício da função docente. 

Importa ressaltar que 

 

O trabalho docente não é definido mais apenas como atividade em sala 

de aula, ele agora compreende a gestão da escola no que se refere à 
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 dedicação dos professores ao planejamento, à elaboração de projetos, à 

discussão coletiva do currículo e da avaliação. O trabalho docente 

amplia o seu âmbito de compreensão e, consequentemente, as análises 

a seu respeito tendem a se complexificar (OLIVEIRA, 2004, p. 1132). 
 

Isso sugere considerar que a atividade de ensinar requer um aprofundamento 

dos fundamentos teórico-metodológicos integrantes do fenômeno educativo, elementos 

necessários à compreensão das contradições históricas constitutivas da realidade. Essa 

necessidade gera o entendimento de que a prática pedagógica não se restringe ao fazer, 

sendo também uma análise teórica da prática, o que requer considerar a prática social 

como ponto de partida e de chegada.  

Segundo Frigotto (1997, p. 79), essa trajetória “[...]demanda do homem, 

enquanto ser cognoscente, um esforço e um trabalho, de apropriação, organização e 

exposição dos fatos”. Isto é, para criticar, interpretar e avaliar os fatos, é necessário haver 

uma apropriação teórica, cujo projeto, no qual se flexibilizam e se mercantilizam o 

trabalho e a formação docente, não contempla. 

Sob esta ótica, Hargreaves (2004) destaca que os professores, hoje, se 

encontram amarrados em um triângulo de interesses imperativos conflitantes. Espera-se 

deles que sejam catalisadores da sociedade do conhecimento, contraponto à sociedade do 

conhecimento e suas ameaças à inclusão, à segurança e à vida pública e, paradoxalmente, 

são baixas da sociedade do conhecimento em um mundo que se espera da educação 

soluções padronizadas, fornecidas a custos mínimos.  

Para o autor, ser catalisadores, ser contrapontos e baixas estão moldando a 

natureza do ensino, “[...] aquilo que significa ser um professor, e a própria viabilidade da 

atividade, como profissão, na sociedade do conhecimento” (HARGREAVES, 2004, p. 

27). O mesmo se questiona: “Como fazer do ensino uma verdadeira profissão de 

aprendizagem?” Tal problematização nos instiga a questionar sobre a possibilidade do 

estágio remunerado configurar-se como um momento de aprendizagem do ensino sem 

precarizar a profissionalização do trabalho docente. Qual a responsabilidade social da 

Universidade sobre essa questão?  

Embora os estudos de Hargreaves (2004) sejam direcionados aos professores 

atuantes nas escolas de ensino médio em algumas províncias do Canadá, Inglaterra e 

EUA, os resultados de suas pesquisas nos possibilitam estabelecer nexos com a formação 

e o trabalho docentes no Brasil.  
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 As reformas para a formação inicial no Brasil apontam uma série de 

indicações basilares na formação docente. Contudo, sem uma redefinição na jornada de 

trabalho dos professores, uma política de valorização para participarem 

significativamente com os requisitos demandados, haverá uma perda de aprendizagem. 

Uma profissão para além da sociedade do conhecimento requer tempo e 

espaço para se instalar verdadeiras comunidades de aprendizagem. Tais comunidades 

objetivam a transformação do conhecimento, a investigação compartilhada, a evidência 

informada, a certeza situada, as soluções locais, a responsabilidade conjunta, a 

aprendizagem contínua e as comunidades de prática (HARGREAVES, 2004). Isso não se 

implementa em curto prazo, com reformas estratégicas e pontuais atreladas à lógica do 

mercado, mas em longo prazo, pois envolvem questões que transcendem o processo de 

ensino-aprendizagem, questões de natureza econômica, política e social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A questão da relação entre teoria e prática no processo de qualificação 

profissional, em nível superior, é histórica, com um embate político constante. O debate 

sobre as reais condições de preparação dos docentes em diferentes instituições e as 

possibilidades significativas de formação diante do contexto social e político são 

indispensáveis, mencionando reivindicações e perspectivas em relação à formação de 

professores. 

A unidade teoria-prática na formação de professores precisa considerar a 

necessidade de um profissional consciente de suas responsabilidades pautada numa 

reflexão crítica da relação entre educação e sociedade e da prática educativa no interior 

da escola, afirmando o compromisso com a educação pública. 

Para tanto, as discussões sobre o trabalho docente perpassam pelo 

enfrentamento político e pela luta permanente do espaço para o debate, estudo, 

compreensão, apropriação e participação consciente na busca de um projeto social justo 

e de condições dignas de trabalho, em oposição à divisão do trabalho escolar, contratos 

de precarização, processos de privatização e de tentativas de esfacelamento dos objetivos 

coletivos. 
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 As políticas públicas destinadas ao trabalho e ao emprego de professores nos 

níveis locais, regionais e nacionais são importantes, porém precisam ser discutidas, 

deliberadas coletivamente e implementadas em condições objetivas de trabalho. 

O enfrentamento das condições de trabalho na escola só será possível com 

uma reflexão crítica e com a luta coletiva, o que exige a retomada e uma organização cada 

vez maiores dos professores enquanto classe em defesa da educação pública, a favor da 

educação emancipatória, valorização e condições do trabalho docente. Ademais, exige de 

todos um amplo debate e construção de resistências. Para isso, é preciso assegurar uma 

concepção de formação profissional que abranja a dimensão profissional, política e 

epistemológica (FREITAS, 1996).  

Portanto, as condições objetivas do trabalho docente – também nos estágios 

remunerados – devem criar possibilidades de efetivo trabalho que proporcione o 

aperfeiçoamento e aprimoramento profissional e não a sua precarização e 

empobrecimento formativo em todas as dimensões.  
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A FORMAÇÃO CONTINUADA COMO DISPOSITIVO CURRICULAR NO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO  

 

Maria do Carmo Alves da Cruz 

Maria do Socorro Estrela Paixão 

1 INTRODUÇÃO  
 

 

Este trabalho tem como objeto de análise a Formação Continuada Docente 

como dispositivo curricular no Estágio Supervisionado Obrigatório no curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). A discussão desenvolvida é 

fruto de situações vivenciadas por docentes e estagiários5 do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA). Nela trazemos para o debate a Formação 

Continuada Docente como dispositivo curricular obrigatório do Estágio Supervisionado 

Obrigatório do curso, bem como, as contribuições deste dispositivo para o 

desenvolvimento de competências didático-pedagógicas dos sujeitos envolvidos no 

processo formativo. A questão de partida para desenvolver a reflexão é: Que elementos 

caracterizam a formação continuada desenvolvida no Estágio Supervisionado 

Obrigatório, do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, como 

dispositivo formativo para os implicados no processo? O nosso pressuposto inicial é que 

a formação continuada como atividade curricular no estágio permite que os sujeitos 

envolvidos – formandos e formadores –realizem reflexões, mobilizem e ampliem 

conhecimentos pela relação ensino, pesquisa e extensão. 

 Como intenção mais ampla, esta análise pretende explicar processos e 

interações vinculadas ao estágio em Formação de Formadores e a sua principal 

materialização, “A Formação Continuada” enquanto um dispositivo de mobilização e 

construção de saberes didático-pedagógicos no curso de Pedagogia. As reflexões aqui 

apresentadas tomam como fundamentos além das observações no processo de 

desenvolvimento das atividades de Paixão (2012; 2016), Zabalza (2014), Nóvoa (2007), 

dentre outros.  

Assim, indicamos como justificativas para a abordagem em questão o fato de 

o estágio ser favorável ao desenvolvimento de competências formadoras nos estagiários-

                                                             
5 Neste texto, são denominados de ‘alunos-docentes’. 
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 docentes e nos docentes-formandos, pelo exercício da troca e pela relação dialógica que 

proporciona. Por privilegiar no processo formativo, princípios como a reflexão, a crítica 

e a autonomia, este estágio viabiliza intervenções que reafirmam o papel do pedagogo 

como formador de formadores. 

Compreendemos que as produções sobre formação docente são unânimes 

quanto à essencialidade dos professores nos processos de mudanças na sociedade. 

Sabemos também que embora a temática sempre estivesse na arena das pesquisas no 

campo educacional, no início deste século, ganha destaque principalmente, pela 

necessidade de se lidar com a diversidade e com demandas oriundas destas. De igual 

modo, situamos a abordagem de métodos para atender as novas tecnologias e suas 

respectivas inovações. Isto porque atividade docente é uma prática social. Como tal, o 

trabalho dos professores sofrem as injunções das mudanças pelas quais passa o contexto 

em que acontece essa prática, sendo a sala de aula o lugar que expressa a continuidade da 

vida, representação do entorno. O exercício da docência permite ao aluno contextualizar 

em sua existência os saberes que ali aprende.  

Sobre o prestígio docente como prática imprescindível no processo de 

formação da sociedade e de novos profissionais, mesmo na era das tecnologias 

revolucionárias, pode ser assim justificado conforme o que nos explica Pombo (1999, 

p.25), ao relacionar o modo de comunicação realizado por meio do discurso dos 

professores e aquela efetivada pela tecnologia cibernética. Ele esclarece de modo positivo 

justificando que de igual modo a instantaneidade da sua voz, bem como, “[..] sua 

audibilidade na clareira comunicativa que é o espaço da aula, a poliformia das diversas 

linguagens de que se serve, a temperatura do olhar, a postura corporal, os gestos, a 

entoação, o ritmo da fala, fazem dele o meio privilegiado e incontornável de qualquer 

ensino”. 

É de conhecimento de todos, e as pesquisas afirmam, que a valorização 

profissional e as condições de trabalho dessa categoria de trabalhadores necessitam de 

ações que possam reconhecer o caráter insubstituível dos docentes. No entanto, para a 

concretização dessas ações é necessário à implementação de políticas públicas que 

contemplem planejamento e a realização de formação inicial e continuada com qualidade 

social, por defendermos que a identidade profissional passa, inflexivelmente, pela prática 

da profissão, entendida aqui como um trabalho praticado com frequência a serviço de 

outros externos a nós ou como atividade contínua de um ofício (PAPI, 2005). O estágio 

obrigatório como componente curricular de um curso de graduação responsável pela 
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 formação inicial de pedagogos (as) oportunizam que os futuros profissionais 

compreendam a complexidade das práticas institucionais, bem como, as ações praticadas 

pelos profissionais e que são meios necessários para a inserção profissional. 

Igualmente, defendemos que o estágio é uma etapa importante no processo 

de desenvolvimento profissional, aperfeiçoamento contínuo dos saberes. Sendo assim, 

podemos inferir que o estágio é lugar de profissionalização por fazer parte do “[...] 

processo de transformação de uma pessoa num profissional, habilitando-o a assumir 

funções profissionais complexas e variadas”. (TARDIF; FAUCHER, 2010, p.35). 

Diante exposto acima, destacamos o Estágio Curricular do Curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), o Estágio em Formação de 

Formadores por ser esta etapa da formação dos futuros pedagogos um momento de 

múltiplas aprendizagens e de mobilização dos saberes elaborados ao longo do curso. 

Neste estágio, os alunos em formação, por meio de atividades são orientados no sentido 

de vivenciarem o planejamento, o desenvolvimento e a avaliação de um curso de 

formação continuada com professores, que se encontram no exercício profissional, nos 

anos iniciais do Ensino Fundamental e na Educação Infantil. Concordamos com Paixão 

(2012, p.8), ao afirmar que “[...]esse estágio traz na proposta e nas ações a relação 

indissociável entre pesquisa, ensino e extensão, por considerá-los como elementos 

integradores e de sustentação para a formação do (a) pedagogo (a)”.  

Na prática do referido estágio é oferecido um curso de formação continuada 

em que os estudantes de Pedagogia, sob a orientação de supervisores técnicos, ministram 

considerando as demandas docentes levantadas por meio de diagnósticos em escolas das 

redes estadual e municipal e das escolas comunitárias. Neste semestre, dos cinquenta 

inscritos, vinte e quatro são professores dos Municípios da região metropolitana de São 

Luís, três da rede estadual, quinze das escolas comunitárias e, completando a relação, dez 

docentes de pequenas escolas privadas de bairros periféricos da capital ludovicense. 

Realizar uma formação continuada com carga horária de quarenta horas 

(40h), com professores que tem em média dez anos no exercício da docência, requer 

saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade da 

experiência, indagação teórica e criatividade para fazer frente às ocasiões únicas, 

ambíguas, incertas, conflitivas, por vezes. Da articulação entre citados elementos resulta 

o desenvolvimento dos pilares da Universidade: ensino, pesquisa e extensão. Isso porque 

os cursos realizados nessa etapa do Estágio ajudam a manter as relações entre a instituição 

educativa e a sociedade, estabelecendo uma rica relação de produção do conhecimento. 
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 Para Paixão (2012) o formato desta prática compõe um avanço, em relação 

aos outros estágios, não apenas por viabilizar o agir em situação de estudantes em 

processo de formação, mas, por estabelecer uma relação de diálogo e confronto desses 

sujeitos com outros - profissionais da educação básica - que já fazem uso dos diferentes 

saberes docentes e que se encontram envolvidos em problemáticas de ordem objetiva e 

subjetiva que interferem na escola e no sistema de ensino. 

A dinâmica deste processo formativo possibilita aos futuros pedagogos e aos 

professores da educação básica trocas pautadas nas vivências e nos modelos de formação. 

Nesse contexto, a formação continuada é um dispositivo do Estágio Curricular (EC), 

sendo, portanto, indispensável na vida dos docentes.  

A partir das considerações de Gasparin (2007), é possível entender que tal 

permuta é dotada de complexidade, sendo necessário eleger uma concepção de formação 

continuada capaz de favorecer a reflexão e construção de saberes docentes, numa 

perspectiva crítica da apropriação e uso da prática social. Tal apropriação de saberes pelos 

estudantes e professores instrumentalizam uma ação coerente com as necessidades e 

possibilidades formativas dos sujeitos envolvidos.  

Na construção do entendimento das inter-relações entre a formação 

continuada, como dispositivo no Estágio Curricular, buscamos suporte nas produções de 

estudiosos que discutem atualmente estas três temáticas, aqui discutidas: 

(BARBOSA,2004);(ELIA,1995);(FOUCAULT,2000);(FREIRE,1996);(GASPARIN,20

07);(GATTI 1996;2003);(IMBERNÓN,2010);(LIMA ,2001);(NÓVOA 2007);PAIXÃO 

(2012;2016);(PIMENTA,2004);(POMBO,1999);(SOLIGO,2015);(SOUTO;BARBIER,

1999);(TARDIF;LESSARD,2005);(WACHOWICS ,2002); (ZABALZA 2014),além de 

documentos como a Resolução – CONSEP Nº 1.191/2014, que estabelece as diretrizes 

para as atividades de Estágio nos cursos da UFMA. 

 

2   A FORMAÇÃO CONTINUADA: um dispositivo do estágio no curso de pedagogia 

 

Dos vários temas vinculados à formação de professores, o Estágio possui 

importância significativa. Etimologicamente, estágio advém do latim medieval stagium 

que significa “residência”, “morada”. Em inglês e espanhol o termo é practium, estando 

aí, talvez, a raiz do entendimento do Estágio como Prática. Conforme Zabalza (2014, 

p.37), o neologismo latino foi “[...]adquirindo substância semântica mais por seu uso que 
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 por sua etimologia.”. 

A formação continuada, condição sine qua non para o exercício da docência, 

usada como dispositivo no EC, contribui com os objetivos desta etapa da vida acadêmica. 

Souto e Barbier (1999) ajuda nesta compreensão ao conceituar dispositivo como um 

espaço estratégico e revelador de significados, analisador de situações, provocador de 

aprendizagens e novas formas de relações, além de organizador de transformações. 

É pertinente lembrar que o EC é um espaço de construção de infinitas 

aprendizagens nesse processo de formação de docentes. Para Pimenta e Lima (2004, 

p.153) “[...] o estágio é um eixo central na formação de professores, pois é através dele 

que o profissional conhece os aspectos indispensáveis para a formação da construção da 

identidade e dos saberes do dia a dia”. A construção da identidade dos docentes está em 

contínua formação, sendo tecidas por elementos que constituem vários dispositivos. Ao 

nos apresentar conceito de dispositivo como categoria analítica, Foucault (2000, p. 244) 

ajuda a entender tais elementos como: 

 [...] um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 

medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os 

elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre 

estes elementos. 

 

Como podemos perceber um dispositivo é um meio ou um conjunto de meios 

para a efetivação de um fenômeno. Aqui a formação continuada se constitui como um 

meio ou como organizador de meios para a construção da identidade docente e para o 

desenvolvimento profissional. A defesa é pautada no entendimento que, os docentes são 

profissionais essencialmente sociais, e como tal, “[...]com suas identidades pessoais e 

profissionais, imersos numa vida grupal, na qual partilham de uma cultura, derivando 

dessas relações seus conhecimentos, valores e atitudes [...] Gatti (2003, p. 196), estes 

profissionais consolidam fazeres, saberes e quereres. 

É oportuno frisar que a formação continuada, na qual acreditamos e 

defendemos, não é aquela necessária porque a formação inicial apresenta diversas 

limitações e problemas, nem uma formação que exija que os professores lidem com novos 

conhecimentos, novos modelos de ensino-aprendizagem, porque o campo educacional é 

dinâmico, como explica a Fundação Civita (2011).  Compartilha desta linha 

argumentativa esta análise realizada por Imbernón (2010, p.53):  
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 Os processos de formação foram realizados para dar solução a 

problemas genéricos, uniformes, padronizados. Tentava-se responder a 

problemas que se supunham comuns aos professores, os quais deveriam 

ser resolvidos mediante a solução genérica dada pelos especialistas no 

processo de formação.  
 

A formação do professor exposta pelo autor supracitado se distancia da realidade 

vivenciada pelos professores, pois ao tentar responder de forma generalizada aos problemas 

apresentados, não considera o contexto dos professores e dos alunos, tampouco do entorno 

do ambiente educativo. 

O parâmetro de formação adotada no EC em Formação de Formadores está 

em consonância com aquele defendido por Guskey e Huberman (1995), uma formação 

que busca modificar a situação de ensino-aprendizagem nas escolas, entendendo que as 

mudanças não acontecem de maneira rápida em um curto espaço de tempo, mas de forma 

lenta e gradual. Tal compreensão é auxiliada também por Soligo (2015, p.1) ao afirmar 

que formação é um vocábulo com sentidos distintos, porém relacionados, “[...] é 

experiência pessoal, única e intransferível de aprendizagem – que responde a uma 

necessidade ou mais – e é ação planejada para favorecer esse tipo de experiência no 

outro”. 

Diante da constatação de que os estagiários ao ministrarem a formação 

continuada também estão se formando, Zabalza (2014) destaca as contribuições que o 

Estágio permite aos estudantes: aplicar seus conhecimentos e habilidades em contextos 

práticos; contrastar seu envolvimento com a profissão; compreender melhor o exercício 

da sua profissão; avaliar o próprio progresso; e identificar aquelas áreas em que seria 

necessário um maior aprofundamento. O pesquisador afirma ainda que, após analisar 

alguns relatórios, concluiu que o EC é ainda eficaz em alguns aspectos junto aos 

estudantes, tais como: produzir uma visão holística sobre o mundo do trabalho e a situação 

da profissão; aumentar as possibilidades de emprego; incrementar o contato com outras 

instituições por parte dos professores universitários; capacitar os estudantes para 

contribuir   positivamente em ações; e realizar atitudes mais positivas na sala de aula. 

Partindo de um pressuposto básico, podemos inferir que a formação constitui 

a centralidade da função universitária. Entretanto, por si só isso não define o conceito de 

formação. Acreditamos que qualquer debate, análise ou proposta sobre ensino 

universitário deveria começar com uma referência à formação, mas um tipo de formação 

que constitua um recurso essencial para o desenvolvimento pessoal e social, e o EC tem 

contribuído bastante nesse aspecto. Se para o estudante este é um momento das 
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 descobertas de suas subjetividades profissionais, para os professores-cursistas a 

Formação Continuada é percebida como reavaliação da prática, conforme Freire (1996, 

p.30) “[...] é pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a 

próxima prática”. 

O contato dos estagiários do curso de Pedagogia com profissionais que há 

anos exercem à docência com suas contradições diárias, cercados do distanciamento entre 

a legislação educacional vigente e a realidade da sala de aula, certamente enriquece o 

aprendizado de ambos: os professores contribuem com seus relatos de experiências e os 

estudantes com suas expectativas e os conhecimentos produzidos diariamente para 

usarem quando adentrarem o chão das escolas. 

Esta etapa do Estágio, pautada na prática reflexiva e fundamentada na ação-

reflexão-ação, remete-nos à afirmação de Elia (1995, p.102) de que “[...]a formação de 

professores é uma oportunidade que o professor volta a refletir sobre seus conceitos e 

teorias usando sua própria experiência seguida de sua prática pedagógica”. 

Nas formações realizadas no Estágio em Formação de Formadores é possível 

perceber a importância da formação continuada como dispositivo, por ser um espaço que 

possibilita a materialização de uma experiência, a mobilização e construção de saberes; é 

um momento que ressignificar as experiências de profissionais que encontram-se em 

exercício e permite múltiplas aprendizagens de todos os envolvidos. 

Paixão (2012) ressalta que um dos maiores objetivos dos cursos de formação 

de docentes, especificamente do (a) pedagogo (a), é a formação sólida para a evolução de 

um trabalho com qualidade social, sobretudo, com pessoas de menor acesso de 

conhecimento e aos bens culturais. 

No que tange à formação continuada de professores (as) relacionada com o 

Estágio Curricular, Barbosa (2004) assinala ser um conjunto de proposições atravessadas 

por disputas e por tomadas de decisões de alunos (as) e pelas pessoas responsáveis pela 

orientação e o desenvolvimento das inúmeras ações e intenções no campo em que 

acontece o estágio.  Sob tal perspectiva, o Estágio ligado à formação continuada se 

constitui como uma atividade de ensino, pesquisa e extensão, por incidir em um lugar de 

produção e apropriação de conhecimentos. Em outras palavras, não exerce apenas a 

função prática instrumentalizada, mas estabelece proposições formativas, conforme as 

experiências do Estágio em Formação de Formadores comprovam tais características. 

Sob tal perspectiva, o Estágio ligado à formação continuada se constitui como 

uma atividade de ensino, pesquisa e extensão, por incidir em um lugar de produção e 
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 apropriação de conhecimentos. Em outras palavras, não exerce apenas a função prática 

instrumentalizada, mas estabelece proposições formativas, conforme as experiências do 

Estágio em Formação de Formadores comprovam tais características. 

 

2.1 O ESTÁGIO E A FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

Para Zabalza (2014, p.79) “[...] ao menos na educação superior deveríamos 

nos inclinar sem rodeios a uma visão da formação de sentido amplo, vinculando-a sempre 

a uma melhoria equilibrada e global das diversas dimensões dos sujeitos”.  O Estágio em 

Formação de Formadores realiza este movimento, pois os estudantes mobilizam seus 

saberes científicos elaborados ao longo do curso.  

O Estágio em Formação de Formadores integra o Projeto Pedagógico do 

Curso de Pedagogia da UFMA, coordenado por professores do Departamento de 

Educação I, com duração de 90h, sendo desenvolvido por alunos(as) do referido curso. 

Nesse percurso as atividades de ensino, pesquisa e extensão são vivenciadas por serem 

indissociáveis na formação do (a) pedagogo (a). O Estágio faz parte do subeixo de práticas 

educativas integradoras e traz na ementa da disciplina os seguintes conteúdos:   

A Formação Continuada de professores: modelos, concepções, 

tendências e políticas atuais. A prática pedagógica, a organização, 

desenvolvimento e avaliação de Projetos de Formação Continuada para 

profissionais da Educação a partir do levantamento de necessidades da 

escola, do Sistema Educacional e das indicações do Projeto Político 

Pedagógico da unidade escolar. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO, 2010, não paginado). 
 

Paixão (2012) afirma que o registro das experiências vividas neste Estágio 

possui representações variadas, abrindo possibilidades para reflexão e valorização 

pessoal, social e política de uma categoria que há muito convive com a desvalorização 

profissional. 

Mais especificamente, o EC é detentor de uma importância significativa na 

construção do (a) profissional pedagogo (a), principalmente por permitir um diálogo entre 

a formação teórica e a formação prática dos discentes. Desse modo, é formidável e 

necessário concordar com Paixão (2016, p.2) quando ela afirma que “[...] este estágio, é 

sim, uma atividade integradora de vivências, de experiências e de teorias desenvolvidas 

em contexto situado e legitimado para o diálogo, para as interações da profissão do 

pedagogo”. 
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 A cada semestre, os estudantes de Pedagogia, sob orientação de professores, 

organizam a formação continuada a ser realizada por eles. O planejamento ocorre em 

diversas etapas. As orientações iniciais dizem respeito ao percurso a ser trilhado, 

enquanto, nos encontros semanais seguintes, são organizados os conteúdos da formação, 

a partir da temática central, sempre uma construção coletiva. Tal exercício exige 

flexibilização e negociação de ideias, atividades imprescindíveis na constituição de 

posturas democráticas, atitudes inerentes a profissão de pedagogo. 

A organização deste planejamento nos faz recordar a estrutura de um estágio, 

descrita por Lima (2001):  A) sondagem das habilidades e preferências dos estagiários; 

B) pesquisa de interesses pedagógicos e político-sociais, junto ao público e a grupos 

envolvidos no estágio; e C) realização de cursos para a comunidade. 

Estão imersos neste processo de formação do (a) pedagogo (a) o 

planejamento, o desenvolvimento e a avaliação, etapas que mobilizam diferentes saberes 

com o objetivo de fazer as escolhas mais coerentes com a realidade em questão.  Faz- se 

necessário contrapor os conhecimentos sistematizados com as experiências socioculturais 

e estabelecer a mediação entre os elementos didáticos e os sujeitos da formação, pois, 

segundo Paixão (2012), “[...] a didática é a organização do pensamento com o conteúdo 

que tenha valor de racionalidade” (WACHOWICZ, 2002, p.24). 

No caso do Estágio do Curso de Pedagogia é realizada uma formação para os 

professores da Educação Infantil e Anos Iniciais, prioritariamente da rede pública de 

ensino, com duração de 40h, permitindo uma interação com a Universidade. Este contato 

entre a Universidade e a Educação Básica traz benefícios para a própria instituição 

promotora da formação, visto que permite detectar outras inquietações que podem ser 

interessantes no campo das pesquisas. 

Nos encontros do planejamento são abordadas, ainda, as orientações para 

elaboração do relatório. Para Paixão (2015) a escrita dos relatórios de estágio funciona 

como instrumento de reflexão da ação docente. Segundo a autora, por via deles, diversos 

cursos de formação de pedagogos são seduzidos a irem além da formação teórica. Desse 

modo, observamos um renovamento, através da observação, da análise, da discussão e da 

experimentação tendo como horizonte norteador a prática dos estudantes e a de seus 

pares. 

O processo avaliativo é um ponto importante do Estágio como componente 

curricular corresponde ao planejamento e ao desenvolvimento da formação, algo que 

permite ao professor observar os resultados das decisões sobre os conteúdos, sobre as 
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 metodologias utilizadas, sobre os objetivos do ensino (PAIXÃO, 2012). Para compor os 

instrumentos avaliativos dos estagiários, temos a apresentação do plano de formação com 

seus elementos organizadores, fundamentação e suporte teórico-metodológico e atuação 

docente: comunicação didática, uso do tempo, análise, intervenção e sistematização das 

discussões.  

A utilização do relatório como parte do processo avaliativo evidencia também 

as dificuldades experimentadas na avaliação do estágio, pois é evidente que avaliar a 

experiência prática dos estudantes é diferente de avaliar conhecimentos disciplinares. 

Felizmente, tem se estendido cada vez mais a compreensão do caráter formativo do 

estágio (ZABALZA, 2014). A Resolução Nº. 1191-Consepe UFMA, de 03 de outubro de 

2014, regulamenta o Estágio na UFMA, sendo possível constatar neste documento o 

caráter do relatório apenas como instrumento de verificação de aprendizagem. 

Todos estes dispositivos são utilizados no Estágio Curricular com o objetivo 

de melhorar sempre as práticas acadêmicas, haja vista que a sistematização das atividades 

é muito importante para a formação, ao mesmo tempo em que contribui para a própria 

ressignificação da prática das supervisoras docentes. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

É consenso que o Estágio Curricular promove avanços significativos na 

formação dos estudantes que, ao utilizarem a formação continuada como dispositivo, 

permitem aos professores participantes da formação ofertada, melhorias indispensáveis, 

a partir das dimensões formadoras abordadas. Além do mais, permite-lhes concretizar sua 

formação e empreender as competências básicas imprescindíveis para uma concepção 

profissional ética.  

O EC é um momento de aquisição e aprimoramento de saberes essenciais ao 

exercício profissional, tendo em vista integrar teoria e prática. Nessa conjuntura, a 

formação continuada garante a inserção e ascensão destes estudantes como formadores, 

tarefa esta que assumirão no mundo do trabalho. O percurso dessa articulação na 

construção do conhecimento, baseada na proposta do PPC, contempla em linhas gerais o 

princípio metodológico, no qual defende que os conhecimentos adquiridos nos anos de 

estudo das teorias metodológicas da graduação devem ser postos em prática.  
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 O Estágio em Formação de Formadores do Curso de Pedagogia é importante 

para a formação dos presentes discentes e futuros docentes, pois visa levá-los a pôr em 

prática conhecimentos teóricos acerca da formação continuada para professores. 

Com base em estudos realizados, ressalta-se a necessidade de manter 

atividades dessa natureza, com abertura de canais de participação no nível da realidade 

profissional que os novos formados irão enfrentar. Uma formação adequada constitui 

direito fundamental como instrumento de constante reorganização das condições de vida 

acadêmica, assim como estabelece um eixo para a promoção e, consequentemente, para 

a integralidade enquanto sujeito, possibilitando aos agentes do processo um melhor 

entendimento sobre as singularidades dos profissionais envolvidos.  

Aspiramos que as reflexões aqui realizadas possam estimular novas práticas 

de Estágio na perspectiva do ensino, pesquisa e extensão, contribuindo para uma redução 

da distância entre a formação acadêmica e a realidade que os profissionais recém-

formados irão encontrar ao sair da Universidade. 
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 A PRÁTICA DE ENSINO E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA DA UFMA - CAMPO DE 

PRODUÇÃO DE SABERES 

Marise Marçalina de Castro Silva Rosa 

Rosemary Ferreira da Silva 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Somos sempre aprendizes da profissão e estagiários da vida. 

Alves Franco  

 

Ao tratar do estágio no curso de Pedagogia, analiso o lugar desse componente 

curricular no Departamento de Educação I, como responsável pelo planejamento e 

desenvolvimento dos estágios nas seguintes áreas: docência para os anos iniciais do 

Ensino Fundamental, docência na educação infantil e formação de formadores. 

Considerando a relevância dos estágios na formação inicial de professores, muitos 

estudos, pesquisas e publicações têm sido feitas sobre esse campo de conhecimento. 

Porém, aqui tomo por base dois focos de análise: a questão da Prática de ensino e o 

Estágio Curricular no Projeto Pedagógico do curso de Pedagogia da UFMA, a partir de 

suas ementas, carga horária, o período e a forma como são desenvolvidos. O segundo 

foco refere-se às relações das práticas de ensino e a produção de saberes, e as concepções 

de estágio supervisionado, considerando o conceito de habitus em Bourdieu, e habitus 

professoral de futuros professores. 

Uma das dimensões do curso de Pedagogia é a docência como base para a 

construção da identidade profissional do pedagogo, que se preocupa com a formação 

inicial de professores para anos iniciais do ensino fundamental. Dessa forma, o Curso é 

estruturado por eixos e sub eixos de formação, nos quais as disciplinas são organizadas 

de maneira a contribuir com sólida formação teórico-prática dos futuros professores. Para 

tanto, alguns objetivos estão destacados no Projeto Pedagógico, como desenvolver 

práticas pedagógicas e experiências curriculares que priorizem metodologias 

interdisciplinares, fundamentadas em princípios democráticos e éticos em relação às 

diferenças étnicas, culturais e sexistas (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO, 2010). Integrar conhecimentos para contextualizar a prática pedagógica, 
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 compreender o processo de aprendizagem e o desenvolvimento psicossocial do aluno para 

desenvolver uma prática educativa adequada às suas características e utilizar 

metodologias próprias à especificidade das diferentes áreas de conhecimento. 

 É importante destacar que as disciplinas que fundamentam a apropriação de 

saberes específicos para o ensino nos anos iniciais, como Fundamentos e Metodologia de 

Ensino de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia apontam para a 

relação conteúdo e forma e desenvolvimento de capacidades.  

 

   2 O LUGAR DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

Pensar o lugar do estágio supervisionado na formação docente nos impele a 

reconhecer a existência de um currículo baseado em diretrizes, princípios e objetivos que 

garantem a necessidade de uma prática formativa no campo de desenvolvimento de 

saberes profissionais. Nesse sentido, trabalharemos a extensão universitária como ação 

formadora articulada aos estágios em docência. Certamente, a persistência em cumprir 

tais objetivos faz com que a Prática de ensino e os estágios supervisionados do curso de 

Pedagogia da UFMA tenham particularidades e singularidades próprias como, por 

exemplo, saber em que medida desenvolver o estágio articulado às atividades de extensão 

faz dessa articulação algo inovador. Em que pese o fato de essas práticas virem ancoradas 

numa dimensão legal, o curso assumiu formar turmas de estágio com dez alunos por 

professor, como forma de possibilitar aos supervisores docentes e estagiários vivência de 

um processo de acompanhamento, orientação, planejamento e avaliação de qualidade 

Entendemos que durante a realização dos estágios, percebemos que esse é um 

momento de muitas dúvidas, medos, inseguranças para os estagiários, bem como a busca 

de superação de fragilidades relacionadas ao processo de planejamento, organização 

pedagógica das atividades de ensino e aprendizagem das crianças da escola campo, em 

que se realiza o estágio. Logo, os estágios em Gestão do trabalho docente, tem contribuído 

de forma significativa para o fortalecimento de práticas futuras. Para supervisores 

docentes, esse deve ser um momento de construção de uma docência compartilhada, com 

toda complexidade que a caracteriza. Segundo Sá-Chaves (1996, p. 40), o processo de 

supervisão caracteriza-se por ser “[...] uma relação entre um formador e um elemento em 
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 formação, relação essa cuja natureza substantiva se constitui num corpo de saberes que, 

nessa relação, se (trans)accionam.”. Daí a relevância de se constituir turmas com grupos 

reduzidos de alunos e supervisores docentes, formadores que possuam um corpo de 

saberes sobre a docência, numa relação afetiva e de confiança. Diríamos, até, que essa 

relação tem que ser uma relação de cumplicidade. Por outro lado, a prática do estagiário 

não pode ser tutelada, excessivamente dependente. Ao contrário, é preciso que ambos, 

formadores e formandos se permitam construir uma autonomia capaz de possibilitar, 

nesse processo, a reflexividade sobre saberes e fazeres do cotidiano escolar, 

caracterizando dessa forma o desenvolvimento de uma prática colaborativa. 

A outra questão a ser destacada para melhor caracterização da prática de 

ensino no estágio do curso refere-se à articulação da prática com as atividades de extensão 

universitária. Para isso, alguns dispositivos pedagógicos são organizados de forma a 

envolver simultaneamente formadores/supervisores docentes e estagiários no curso como 

um todo. Coordenadores e supervisores de estágio seguem um calendário de reuniões para 

discussões, tomadas de decisões e organização das etapas, fases e atividades coletivas do 

estágio no semestre letivo. Dentre esses dispositivos, estão os Seminários de estágios, 

realizados em duas etapas: no início do semestre letivo, e no final do estágio, sendo esse 

o seminário síntese. Esse dispositivo integra o grupo de estagiários em torno de um 

momento fundamental em sua formação: o estágio supervisionado. É ele que além de 

possibilita a unidade nas práticas e o fortalecimento de uma concepção, pois produz 

conhecimento porque estágio é conhecimento. Ademais, a oportunidade de ouvirmos ex-

estagiários narrarem experiências vividas durante o estágio fazem com que se estabeleça 

um momento reflexão, logo, uma forma de tirar dúvidas e como um incentivo para irem 

a campo mais seguros.  

O Seminário síntese é um momento significativo porque tem como finalidade 

favorecer o momento de apresentação de processos e experiências formadoras. Cada 

turma, com seus professores formadores, se expressam através de linguagens diversas, 

fazem exposições de fotografias, portfólios, apresentam comunicações, pôsteres, 

documentários, vídeos e dramatizações. Além de promover discussão dos saberes 

construídos, dificuldades vencidas, sugestões e melhoria da prática de ensino, o seminário 

simboliza, também, um momento de poésis de uma prática carregada de sentido e 

significação. 

Outro dispositivo relaciona-se ao processo de documentação pedagógica do 

estágio, às formas de registros das experiências formadoras. Entendo esse momento como 
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 um dos mais desafiadores. Não basta elaborar narrativas em um diário de campo, 

fotografar cenas do cotidiano, filmar os projetos, aulas e atividades da escola e/ou dos 

sujeitos e dos espaços vividos; é fundamental associar a esses registros análise e reflexão, 

bem como atitude investigativa. Segundo Barreiro e Gebran (2006, p. 20), “O estágio 

supervisionado pode se constituir no lócus de reflexão e formação da identidade ao 

propiciar embates no decorrer das ações vivenciadas pelos alunos, desenvolvidas numa 

perspectiva reflexiva e crítica, desde que efetivado com essa finalidade.”. É, no estágio 

supervisionado, que os futuros professores entram em contato com problemas reais da 

prática e refletem sobre eles, amadurecem e fazem apropriações importantes sobre a 

profissão de professor.  

 

   3 ESTÁGIO EM DOCÊNCIA MEDIADO POR PRÁTICAS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA  

 

A extensão universitária é uma atividade que se desenvolve associada às 

práticas de ensino como nas disciplinas de Estágio em Gestão do trabalho docente e 

Estágio em Docência dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, composta por atividades 

de extensão em relação ao conteúdo e a forma, e suas ementas privilegiam o estudo da 

formação continuada e desenvolvimento de capacidades de formação de formadores. Tais 

disciplinas pretendem que futuros pedagogos se apropriem desses conhecimentos, hoje 

fundamental em suas práticas. 

Se queremos formar professores com condições para se inserir nas 

escolas de modo a poder propor as alterações necessárias em suas 

culturas, o estágio deverá desenvolver habilidades de participação e de 

atuação em elaboração com as equipes da escola [...] A formação, nesse 

sentido, constitui um processo de mudanças que envolvem, além do 

trabalho, outros aspectos da vida material, os agrupamentos, as 

dimensões de aprendizagem. Consiste em dar significado às 

experiências, agora resgatadas, podendo contribuir para uma tomada de 

consciência individual e coletiva (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 134-

135). 

O estágio supervisionado para a formação de formadores possui um eixo 

metodológico que supera a visão de simplesmente desenvolver e se apropriar de um 

conjunto de técnicas para realização de atividades formativas. Propõe trabalhar a 

formação continuada dentro de um processo de investigação junto às Secretarias de 
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 Educação, investiga os sites oficiais de programas e das políticas em desenvolvimento 

para a formação de professores nas diversas áreas de conhecimento; elaboração de artigo 

sobre o investigado; elaboração de diagnósticos sobre o grupo de professores da escola 

e/ou da comunidade docente em geral, envolvidos no processo de formação; 

planejamento e organização de práticas de intervenção/formação de acordo com as 

necessidades identificadas pelos investigados, no diagnóstico; realização de atividades 

pertinentes ao plano, tais como: seminários, oficinas, minicursos cursos de extensão, 

sessões de vídeos e documentários, aulas dentre outras atividades previstas. 

O encerramento da disciplina se dá em forma de culminância com os 

participantes, auto-avaliação e apresentação dos resultados. Para os estagiários, uma 

questão fundamental é a elaboração e entrega de relatórios ou portfólios com análises 

reflexivas do processo, norma do Estágio do Curso de Pedagogia. Uma vez que o ato de 

descrever é uma prática que nos “obriga” a refletir sobre ela. Assim sendo, vários olhares 

podem ter ângulos diferentes da realidade vivida. O nosso olhar é para a relevância das 

práticas de ensino em contexto situado. O papel dos supervisores dos estágios no processo 

de formação com significação e sentido, ao ensinarem e aprenderem a ser professor. 

Nessa perspectiva, o estágio supervisionado assume a dimensão de prática formadora 

mediada pela extensão universitária. Segundo, (SILVA; ROSA, p. 375, 2012): 

A extensão, ao ser vista como uma das ações formadoras 

indissociáveis que compõem o tripé da universidade, a princípio 

se encontra em posição social equivalente às demais. No entanto, 

por ser permeada pelo processo de hierarquização oriundo das 

dicotomias históricas, acaba sendo relegada a uma posição de 

inferioridade no campo. Essa situação é explicitada pela 

desvalorização e o pouco investimento atribuído à extensão 

universitária, pois enquanto os pesquisadores se ocupam das 

publicações como forma de atrair financiamentos, os 

extensionistas veem a extensão como uma atividade que 

conceitualmente se destinava a inserir o formando na realidade 

social, ao mesmo tempo em que abria um viés de acessibilidade 

do conhecimento científico à sociedade. Hoje, porém, a extensão 

transformou-se em um mercado de serviços, principalmente 

como fonte de captação de recursos, deixando em segundo plano 

sua perspectiva de formação. 

Mesmo antes das atuais Diretrizes Curriculares, o currículo do Curso de 

Pedagogia da UFMA previa a possibilidade de o aluno escolher um Núcleo de 

Aprofundamento em Áreas Específicas, em que, além de cursar três disciplinas desse 

núcleo, cumpre mais 90 horas de estágio em creches, escolas de educação infantil, escolas 
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 comunitárias ou em espaços não-formais, como é o caso do Hospital Materno Infantil da 

UFMA, articulado a um projeto de extensão.  

Ao longo dos últimos anos, as experiências que desenvolvem o estágio por 

meio de Extensão Universitária vêm se consolidando como uma possibilidade de 

construção de experiências inovadoras, considerando que estagiários e supervisores 

planejam, executam e avaliam as ações em seu todo, adequando-as a cada especificidade. 

Alarcão e Tavares (2003, p. 16) definem esse processo de supervisão de 

estagiários  

Como o processo em que um professor, em princípio, mais experiente 

e mais informado, orienta um outro professor ou candidato a professor 

no seu desenvolvimento humano e profissional. Depreende-se desta 

noção que a supervisão tem um lugar num tempo continuado [...] tem 

um objetivo: o desenvolvimento profissional do professor. E situa-se 

no âmbito da orientação de uma ação profissional; daí chamar-lhe 

também de orientação da prática pedagógica. 

Tais princípios têm orientado o desenvolvimento da disciplina como o 

desenvolvimento profissional, em que a prática de ensino e a formação reflexiva e 

continuada de professores concebem a sala de aula como espaço de investigação-ação, de 

perguntas pedagógicas e análise de casos e trabalho com projetos. Nessa perspectiva, a 

supervisão de estágio se reconfigura, ampliando o espaço da docência, uma vez que 

acrescenta ao ensino a tarefa de responsabilização social e profissional dos futuros 

docentes. 

No cotidiano das práticas do estágio supervisionado em docência, essa 

perspectiva pode ser vista como resultante das concepções que sustentam e orientam os 

saberes e fazeres dos supervisores, ou seja, os pressupostos teóricos que embasam sua 

prática e que serão “transferidos”. O estágio desenvolvido em projetos de extensão 

possibilita aos supervisores uma ação pedagógica em que o processo de reflexividade se 

torna inerente ao desenvolvimento do trabalho, pois a realidade está em permanente 

desafio com suas urgências, construindo um cenário que possibilita a produção e 

reformulação de saberes.  

 Ao se investigar as ações do Projeto Escola-Laboratório: uma alternativa 

para melhoria de qualidade, lócus de desenvolvimento do Estágio em Docência de Séries 

Iniciais, desde 1999, a ementa trabalhada é indicadora de conteúdos formativos que 

prescrevem, oficialmente, as concepções de estágio que o currículo do curso   estrutura: 
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 Prática de ensino e o desenvolvimento profissional de professores: 

concepções, finalidades e sistematização. O cotidiano escolar e as formas 

organizativas do ensino. A prática pedagógica e a organização dos 

espaços e tempos escolares. A prática de ensino e a formação reflexiva e 

continuada de professores: a sala de aula como espaço de investigação-

ação, de perguntas pedagógicas, de construção de narrativas, de análise 

de casos e trabalho com projetos. (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO, 2002, p.71) 

                      Nesse sentido, alguns pontos desta ementa podem incidir sobre a concepção 

de estágio como pesquisa; ou seja, situam-se longitudinalmente no projeto pedagógico e 

se articulam com princípios formativos que reconhecem a indissociabilidade entre teoria 

e prática, na perspectiva trabalhada por Pimenta e Lima (2010). Segundo as autoras: “A 

pesquisa no estágio é uma estratégia, um método, uma possibilidade de formação do 

estagiário como futuro professor como método de formação de futuros professores, se 

traduz, de um lado, na mobilização de pesquisas que permitam a ampliação e análises dos 

contextos onde os estágios se realizam” (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 46). 

Em outra perspectiva, os futuros professores, ao desenvolverem a prática de 

ensino nos estágios supervisionados, participam de um processo em que o estágio é 

colocado como locus da formação da identidade docente; apreendem, não só técnicas, 

habilidades e competências para saber ensinar, mas também o ser e estar na profissão em 

toda a sua complexidade. E, considerando que a escola possui sua lógica, sua cultura 

organizacional, esta pode ser vista como um campo de possibilidades de aprendizagem e 

de crescimento e desenvolvimento profissional; o olhar crítico permite ver e compreender 

o que está sendo visto para além do que está sendo mostrado. Em síntese, esse movimento 

permite conceber o estágio como pesquisa e como projeto que se materializam nas 

práticas coletivizadas de todos os envolvidos, no processo de ensinar e aprender a ser 

professor. 

A Prática de Ensino como Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia 

coloca-se no currículo como um espaço de discussão das possibilidades de produção de 

saberes para a docência, visto como um campo de conhecimento, lugar privilegiado de 

questionamentos, reflexões e investigação. Dessa forma, interrogo-me sobre sua posição 

no desenho e nas práticas curriculares do referido curso, sua relação de sentido com o 

processo de construção de saberes dos futuros professores.  

Nessa perspectiva, entendo o estágio em docência como um campo em que os 

estagiários vivenciam a tensão do jogo de forças entre os saberes incorporados e a 

mobilização de saberes necessários na gestão da sala de aula, dos processos de ensino e 
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 de aprendizagem, considerando a complexidade da escola como locus de construção da 

identidade docente. Assim sendo, uma das tensões está relacionada com o dilema vivido 

muitas vezes por estes alunos: como evitar a reprodução dos esquemas de ação 

observados nos professores de sala, e desenvolver atividades criadoras na sala de aula. O 

conceito de habitus, em Bourdieu, ajuda a analisar as práticas cotidianas dos estagiários 

no processo de desenvolvimento da prática de ensino, definido como  

Um conjunto de esquemas que permite engendrar uma infinidade de 

práticas adaptadas às situações sempre renovadas sem nunca se 

constituir em princípios explícitos ou ainda esse sistema de disposições 

duradouras e transponíveis que, integrando todas as experiências 

passadas, funciona, em cada momento, como uma matriz de 

percepções, de apreciações e de ações e torna possível a concretização 

de tarefas infinitamente diferenciadas, graças às transferências 

analógicas de esquemas que permitem resolver os problemas da mesma 

natureza. (BORDIEU, 1972, p. 128-129). 

O habitus se relaciona diretamente com as práticas, sendo “sistemas de 

disposições duráveis e transferíveis”, constituindo-se, dessa forma, como modos 

específicos de pensar, sentir e agir, como uma matriz de percepções. Para Miceli6 ( 1992), 

o habitus se constitui como um princípio gerador, que impõe um esquema durável e, não 

obstante, suficientemente flexível a ponto de possibilitar improvisações reguladas. Ou 

ainda, o habitus vem a ser, portanto, um princípio operador que leva a cabo a interação 

entre dois sistemas de relações, as estruturas objetivas e as práticas. Em síntese, é o habitus 

que completa o movimento de interiorização de estruturas exteriores, ao passo que as 

práticas dos agentes exteriorizam os sistemas de disposições incorporadas (MICELI, 

1992). 

A Prática de Ensino e o estágio supervisionado, nessa perspectiva, engendram 

o habitus professoral enquanto modus operandi, à medida em que futuros professores, em 

suas práticas, incorporam estruturas estruturantes de esquemas de ação estruturadas, 

podendo configurar um novo habitus.  As experiências que esses agentes constroem em 

sala de aula, o modus vivendi manifesto em gestos, vozes, estilos, dentre outros, são 

incorporados e corporificados em suas práticas como docentes no exercício da profissão. 

Silva (2003), em uma pesquisa sobre como se aprende a ensinar, ou ainda, o ato de ensinar 

na sala de aula, a natureza prática da Didática, considerando, dentre outras categorias, a 

de habitus em Bourdieu, discute o habitus professoral e pontua: 

                                                             
6 Sérgio Miceli, na introdução do livro de Pierre Bourdieu “A Economia das Trocas Simbólicas (1992), 

intitulada “Introdução: A força do sentido”, faz uma análise explicativa do conceito de habitus. 
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 O habitus professoral faz parte do conjunto de elementos que 

estruturam a epistemologia da prática. Trata-se, sobretudo, da estética 

desse ato, isto é, dos modos de ser e agir de professores e professoras. 

E essa estética é produzida por meio das influências inexoráveis dos 

condicionantes advindos da cultura estruturada e estruturante da escola, 

que subsiste na instituição na qual o sujeito desenvolve sua carreira 

docente. Outrossim, a produção desse habitus depende da qualidade 

teórica e cultural da formação dos professores, mas não é desenvolvido 

durante a formação, e sim durante o exercício profissional (SILVA, 

2005, p. 161). 

 

Nesse sentido, a prática de ensino e o estágio supervisionado de futuros 

professores colocam-se como espaço de experiência e engendram uma estética do habitus 

professoral, incorporado e objetivado nas experiências docentes, quando do exercício 

profissional de quem ensina crianças com toda complexidade desse nível de ensino. Nessa 

perspectiva, o Projeto de Extensão Escola-Laboratório: uma alternativa para a melhoria 

do ensino fundamental vem possibilitando aos alunos o desenvolvimento do estágio 

supervisionado por meio do atendimento a crianças residentes no entorno da UFMA, 

alunos de escolas públicas e comunitárias, com histórico de reprovações nos anos iniciais 

do ensino fundamental, aspecto que será discutido a seguir.  

Para os futuros professores, a prática de ensino representa uma possibilidade 

concreta para esse ato e, ao mesmo tempo, um dos maiores desafios, que é planejar o 

cotidiano escolar por meio de um processo de tomadas de decisão pertinentes ao processo 

de organização do ensino, da aprendizagem e da gestão de sala de aula e as reais 

necessidades do grupo de alunos para o qual está planejando.  Nessa perspectiva, existem 

questões que deverão acompanhar os professores emergentes do estágio supervisionado 

ao longo de toda sua carreira docente, porque são questões ontológicas no campo 

educacional, como é o caso da superação de dicotomia teoria e prática, como discute 

Fusari. Como articular teoria e prática no momento de elaborar uma sequência didática 

para quatro horas de trabalho pedagógico, sem fragmentar as atividades; ou ainda: como 

aproveitar o tempo de aula com as áreas de conhecimentos e as atividades desenvolvidas 

por estagiários e crianças da classe experimental de alfabetização. Tais questões, 

isoladamente, dificilmente serão discutidas e resolvidas com qualidade. Isto porque, 

nesse momento, entra em jogo um conjunto de concepções, crenças e valores sobre o 
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 processo de ensino e a gestão de sala de aula. Segundo Doyle7 (1986 apud GAUTHIER, 

1998, p. 240): “A gestão de classe consiste num conjunto de regras e de disposições 

necessárias para criar e manter um ambiente ordenado favorável tanto ao ensino quanto 

à aprendizagem.”. 

Assim sendo, o estagiário precisa de certo grau de autonomia para poder 

pensar, refletir e decidir sobre todo o processo de ensino-aprendizagem e, assim, 

desenvolver saberes didáticos, segurança e habilidades técnicas para planejar e organizar 

seu trabalho pedagógico.  

São as dinâmicas das ações desenvolvidas, em todas as suas oposições e 

contradições que estruturam a razão de ser de uma Universidade, tornando-se um espaço 

para a produção e apropriação de saberes, de forma livre, com ética e estética engendrado 

no coletivo. A experiência foi se desenvolvendo e gerando questionamentos que passaram 

a exigir respostas científicas fruto de uma investigação, o doutorado foi essa possibilidade 

conquistada, depois de muitas lutas, ideológicas, inclusive, de formalmente discutir:  até 

que ponto a extensão como uma prática articulada ao Estágio Supervisionado, na 

formação de futuros professores, estagiários do curso de Pedagogia, contribuí para a 

produção de saberes específicos. Outra questão que se colocava sem resposta, mas que 

buscou-se   investigar:  era se o estágio supervisionado em docência, desenvolvido no 

projeto escola laboratório, realmente produz saberes. E quais saberes os futuros 

professores produzem. Por fim, era preciso compreender também quais relações de 

sentido os estagiários do projeto Escola Laboratório, estabelecem com os saberes 

produzidos. 

 

À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

A prática de ensino desenvolvida no Projeto Escola-Laboratório é mediada 

por atividades de extensão universitária e articulada ao ensino e à pesquisa. Nesse 

sentido, analisamos como os futuros professores, na condição de estagiários, se 

apropriam dos saberes na área do planejamento de ensino, no processo de aprender a 

ensinar, por meio de atividades de extensão universitária. 

                                                             
7 DOYLE, W. Classroom organization and management.  
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 No âmbito das Instituições de Ensino Superior, apesar do imperativo 

constitucional que define a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é 

possível perceber a hierarquização dessas atividades no campo acadêmico.  

A questão da indissociabilidade, historicamente, tem representado um grande 

desafio para professores, alunos, gestores e demais segmentos da comunidade 

universitária. O tripé ensino, pesquisa e extensão significaram (e significam) um 

paradigma para as Universidades, no que tange ao processo de apropriação e produção 

de conhecimentos. Existe um pensar relacional desse princípio que visa democratizar as 

ações e articular essas atividades nessa direção.  

Esses aspectos orientam os alunos à mobilização de conhecimentos e às 

apropriações teóricas construídas ao longo do processo formativo e que são objetivadas 

no momento de colocar em prática esses conhecimentos que se manifestam nos fazeres 

relativos à gestão de sala de aula e dos processos pedagógicos com sua rotina, a partir da 

interação social entre os sujeitos do processo. 

O estágio supervisionado, como componente curricular obrigatório nos 

cursos de formação de professores, tem a função de reconhecer a historicidade das 

práticas educativas como uma prática social viva.  

Assim sendo, entendemos que o estágio supervisionado, como espaço de 

construção de experiências historicamente situadas, permite ao futuro professor 

desenvolver consciência crítica, bem como perceber as necessidades de sua prática, a 

partir das relações educativas com os alunos. Só assim é possível compreender as 

especificidades do seu fazer docente, que faz, por que e como faz, a partir de valores 

sociais marcados por uma ética própria da profissão de professor. Importante 

considerarmos que a perspectiva de formação docente a partir de uma concepção de 

extensão/pesquisa, permite apropriação de saberes no contexto de desenvolvimento das 

práticas em contexto situado com significação e sentido. 
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 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL: o percurso 

de uma experiência  

 

Rosyane de Moraes Martins Dutra 
 

1      INTRODUÇÃO  

 

 

A atividade desenvolvida no Estágio Supervisionado na Docência em 

Educação Infantil no Curso de Pedagogia tem possibilitado inúmeras indagações sobre a 

forma de planejamento e organização dessa etapa formativa para os estudantes. Pensar 

em todos os momentos, desde o primeiro dia com os estagiários em sala de aula até o 

encerramento das atividades com entrega dos relatórios finais, é refletir sobre o lugar8 do 

estágio no currículo de formação de professores nas licenciaturas, e, especialmente, na 

Pedagogia, por ser um curso que tem a Docência como base para qualquer outra 

habilitação. 

Nesse contexto, a busca pela aproximação da universidade com o campo de 

estágio tem possibilitado o diálogo entre profissionais em formação e profissionais-

educadores do lócus formativo, uma ponte entre o conhecimento e a experiência que 

aprofunda a leitura da realidade, problematizando-a e construindo novas formas de 

construção das práticas intervencionistas. As vivencias dos estagiários com os sujeitos 

inseridos nessa realidade são marcas do coletivo, que demonstram o quanto “[...]a 

discussão proposta sobre estágio vem, então, articulada a alguns dos temas hoje colocados 

em evidencia no debate sobre a formação de educadores para a educação infantil: a 

qualidade do atendimento, [...] e a contribuição da universidade naquela formação” 

(OSTETTO, 2009.). 

Assim, este artigo tem como objetivo analisar o percurso do Estágio 

Supervisionado em Docência com um grupo de 15 estagiários do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Maranhão em uma escola pública municipal de Educação 

Infantil, localizada na cidade de São Luís, no Maranhão, concebendo o estágio como 

atividade de pesquisa, onde se desenvolvem práticas de observação, reflexão, registro, 

conhecimento cientifico e intervenção pedagógica.  

                                                             
8 O lugar, assim como o território, é simultaneamente uma materialidade e uma imaterialidade; é vivido e 

percebido; é a dimensão espacial do cotidiano (SANTOS, 1996). 
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2 INVESTIGANDO A ESCOLA: falas e escutas em evidência 

 

Os estudos e reflexões sobre a concepção de estágio que defendemos, é de 

que seja campo de pesquisa, que media a aprendizagem dos futuros professores e 

possibilita a promoção da autonomia do sujeito que aprende.  Assim, relembrando as 

leituras que fazíamos em sala de aula, um trecho de Pimenta e Lima (2005; 2006) nos 

dizia: 

Nesse sentido, o estágio atividade curricular é atividade teórica de 

conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, este 

sim objeto da práxis. Ou seja, é no trabalho docente do contexto da sala 

de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a práxis se 

dá (PIMENTA; LIMA, 2005; 2006, p.14). 

 
 

O que nos aponta as autoras e todas as intervenções que nós, supervisoras 

docentes fazemos no período introdutório do Estágio Supervisionado é a estreita relação 

que esse processo irá sofrer ao adentrarmos na escola. Assim, discutíamos em nossos 

encontros na Universidade (3 encontros presenciais) sobre a importância do “toque” na 

realidade que será campo do estágio. A ideia é perceber, em cada gesto, em cada prática, 

em cada palavra, aspectos que nos levem a investigação e análise, com registros reflexivos 

e intervenções orientadas. As crianças, assim, precisam ser tomadas como sujeitos ativos, 

que constroem conceitos sobre as coisas que as rodeiam, pois interagem com tudo o que 

acontece no âmbito escolar sendo capazes de produzir culturas, formas de sociabilidades 

e maneiras de interpretação das coisas que vivem, experimentando e (re)criando. 

Algumas discussões em sala, subsidiadas por Pimenta e Lima (2005; 2006, 

p.12) nos conduziam a uma reflexão sobre a “noção de ação” que “em uma compreensão 

filosófica e sociológica” se mostra como atividade de objetivos, de finalidades e de meios, 

e como ação pedagógica “as atividades que os professores realizam no coletivo escolar, 

supondo o desenvolvimento de certas atividades materiais, orientadas e estruturadas.” 

Assim, pensar o momento introdutório de atividade no Estágio Supervisionado é pensar 

nas condições de nossas ações, de como entraremos nessa realidade, como compreende-

la e interagir junto a ela por meio das nossas intervenções. 

Dentre os objetivos que norteavam nossas práticas destacamos o de 

desenvolver práticas pedagógicas e experiências educativas fundamentadas em 



 

1
2

1
 concepções teórico-metodológicas para o ensino-aprendizagem de crianças de 0 até 5 

anos de idade, que priorize as especificidades da faixa etária na construção de 

conhecimentos e aprendizagens significativas. Especificamente, nossa intenção 

pedagógica era desenvolver práticas reflexivas no cotidiano escolar através de indagações 

pedagógicas, normativas e análise de casos, sobre situações da educação da infância no 

espaço escolar; refletir sobre a prática pedagógica e a organização dos espaços e tempos 

escolares e da infância através do planejamento de rotinas educativas, acompanhamento 

e avaliação do processo de ensino e aprendizagem, relacionando-as com a estrutura física 

e organizacional da instituição, com a formação de seus profissionais e projeto 

pedagógico; experimentar situações de ensino que contemplem a metodologia de projeto 

de trabalho, articulando as diferentes linguagens da infância à construção de 

conhecimentos e saberes escolares e vivenciar diversas situações práticas relacionadas ao 

brincar na Educação Infantil, reconhecendo a ludicidade como uma forma de expressão 

da criança pequena  

E o que defendemos como estágio com pesquisa? Remetemo-nos a Ghedin, 

Oliveira e Almeida (2015, 168) quando anunciam: 

Ao formar professores(as) para atuar nas escolas no nível do Ensino 

Infantil e Fundamental, é preciso ter como foco de aprendizagem e 

pesquisa este mesmo nível de ação e prática social. A universidade, 

além do cuidado para com a formação voltada para o ensino, não pode 

descuidar-se de uma preocupação com a formação do cientista da 

educação – aquele estudioso que se volta para os problemas que 

atingem a educação na sua interface social. 
  

Portanto, nossa preocupação durante a atividade do estágio supervisionado é 

assumir o mesmo como prática orientada pela pesquisa, criando condições para o 

surgimento de atitudes mais interdisciplinares, e na construção de uma identidade 

profissional de um futuro professor envolvido num conjunto de ações que lhe permitirão 

ampliar o horizonte de sua compreensão e de sua atuação no campo de trabalho. Portanto, 

orientando-se pela construção do conhecimento e do saber-fazer docente a partir de um 

processo sistemático e metódico de pesquisa. 

O Estágio Supervisionado “[...] é o lugar por excelência para trazer questões 

sobre a prática docente, aprofundar os nossos conhecimentos e discussões. Ocasião para 

revermos os nossos conceitos sobre o que é ser professor e compreendermos o papel da 

escola na sociedade” (LIMA, 2001, p. 16). Portanto, o estágio enquanto componente 

curricular possibilita a prática profissional com pesquisa, enquanto prática investigativa, 
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 analítica, reflexiva e crítica da realidade, que favorecem a elaboração de novas maneiras 

de ensinar.  

As reflexões de Pimenta e Lima (2005; 2006, p. 12), possuem trechos que nos 

alertavam: “[...] no estágio dos cursos de formação de professores, compete possibilitar 

que os futuros professores se apropriem da compreensão dessa complexidade das práticas 

institucionais e das ações aí praticadas por seus profissionais”. Assim, o início da etapa 

de investigação das práticas escolares foi caracterizada pela observação participante, na 

qual os estagiários conviveram com as realidades, de cada sala de aula, durante 5 semanas. 

A escola possui 5 salas de aula, sendo uma de Creche, duas de Infantil I e duas de Infantil 

II. Os estagiários foram organizados em duplas para o trabalho de investigação do 

cotidiano da sala de aula e da escola como todo. Os olhares que envolviam os estagiários, 

dos sujeitos que o recepcionavam, das professoras, dos alunos, dos funcionários, dos pais, 

enchiam-nos de expectativas e muitos questionamentos foram feitos quando nos 

sentávamos para cumprir a agenda do dia. 

Os alunos foram conduzidos a agir de acordo com algumas reflexões e 

discussões de textos entregues anteriormente, para que as observações fossem construídas 

com respaldo teórico-metodológico, sem preconceitos e nem rotulação de ações docentes 

na sala de aula. É o que nos aponta Ostetto (2011, p. 83): 

Nesse período de ajuste do foco, tendem a captar “o erro”, “as falhas”, 

“os limites”, “a falta de fundamentos” da prática pedagógica observada. 

Ao dirigir o olhar para o que não está bom” revelam, também, uma 

visão distorcida sobre seu papel no estágio: a pretensão de mostrar “o 

certo”, “a teoria atual”, “a novidade” para aqueles profissionais que 

estão lá tantos anos com as crianças, longe dos estudos acadêmicos... 

[...] 

 

Nessa etapa, os estagiários foram orientados a utilizarem um Caderno de 

Registros para escrita das situações, das atividades, dos questionamentos e reflexões 

sobre as vivencias na escola, em todos os espaços, com ou sem as crianças. A intenção 

pedagógica é coletar dados que subsidiarão o planejamento e a organização das 

sequências didáticas na próxima etapa do estágio. 

Algumas impressões registradas pelos estagiários revelam o processo de 

observação participante na escola e que foram retiradas do relatório final dos próprios:  

No processo de observação participante ficamos atentos a rotina diária 

das crianças na escola, identificamos uma rotina bem clara, que começa 

com a acolhida das crianças em sala de aula pela professora, depois 

acontece um momento coletivo com todas as turmas no pátio da escola, 
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 nesse momento é desenvolvido um trabalho de socialização entre as 

crianças, onde é feita leituras coletivas para as crianças, apresentações 

de peças, e um trabalho de hábitos de higiene pessoal. Nesse momento 

as crianças são questionadas sobre seu dia a dia e são estimuladas a 

falarem desenvolvendo sua oralidade, após este momento elas voltam 

para as salas onde se dá continuidade as atividades programadas para a 

aula (ESTAGIÁRIOS A E B). 

A professora faz um trabalho de qualidade utilizando recursos 

possíveis, as aulas são dinâmicas e criativas, e as atividades são 

desafiadoras auxiliam no desenvolvimento cognitivo, como atenção, 

memória, raciocínio e no desenvolvimento das capacidades corporais. 

O ato de brincar é importante, a professora entende que através da 

brincadeira a criança adquire o conhecimento e se relaciona com os 

outros (ESTAGIÁRIAS C E D). 

Neste processo de observação participante, após todo o envolvimento e 

entrosamento com a turma, houve a possibilidade de verificar o 

comportamento das crianças (como elas brincam e interagem), da 

professora (como organiza a sala de aula, as atividades, o horário e etc.), 

a fim de que esse conhecimento tornar-se à subsídio para a reflexão 

crítica e consciente sobre o planejamento das atividades que 

futuramente iriam ser desenvolvidas pelas estagiárias (ESTAGIÁRIAS 

E e F). 

 

Os estagiários foram capazes de registrar o que defendemos enquanto 

REGISTRO REFLEXIVO e OBSERVAÇÃO PARTICIPANTE, pois ao analisar seus 

registros observamos uma aproximação da realidade da escola, mesmo não sendo parte 

dela. Isso nos motiva a acreditar no movimento que considera o campo de estágio como 

campo de pesquisa e na formação dos futuros professores enquanto profissionais que 

refletem-na-ação e que investigam as práticas e os saberes escolares “[...] na busca de 

alternativas comprometidas com a prática social, que revela escolha, opção de vida, 

espaço de construção, de troca de experiências, de desejo e de devir” (GHEDIN; 

OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015, p. 53) 

Portanto, nessa etapa do estágio, fomos capazes de repensar práticas e 

conceitos sobre infância, escola, educação infantil e prática docente, a partir do que 

observamos na escola, e nos referenciar nas teorias e concepções aprendidas no decorrer 

do curso, rompendo estereótipos sobre o que não se conhecia e reconstruindo nossos 

olhares sobre a Docência.  

Assim, o grupo de estagiários partiram para a organização do trabalho 

pedagógico, com a sistematização dos Projetos de Trabalho e consequentemente, das 

sequencias didáticas, subsidiados pelos estudos de Zabala (1998, p.54), para compreensão 

do processo metodológico e didático de uma intervenção pedagógica. Como ele nos diz, 
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 é construir “[...]os instrumentos que nos permitam introduzir nas diferentes formas de 

intervenção aquelas atividades que possibilitem uma melhora de nossa atuação nas aulas 

[...]”. 

Era preciso pensar, portanto, em algumas condições necessárias, para a 

construção da docência, próxima etapa do estágio, partindo das observações e escuta das 

crianças realizadas durante o período de intervenção: 

 Os registros reflexivos, no caderno, que orientaram a escolha da proposta de 

Projeto, foram subsídios importantes na localização de alguns detalhes, que de 

alguma forma, ajudaram na escolha da metodologia; 

 A convivência com as crianças e a possibilidade de reconhecer questões 

socioculturais que influenciam cotidianamente no desempenho delas; 

 As orientações das professoras da escola, que durante o processo de intervenção, 

contribuíram com inúmeras observações, e que contribuem com o percurso 

formativo dos futuros professores; 

 As leituras de outras experiências de estágio, que fizemos antes de cada dia de 

gestão da sala de aula, e que indicaram metodologias inovadoras no trabalho com 

Projetos Pedagógicos. 

 

3 CONSTRUINDO A DOCÊNCIA NO COTIDIANO DA ESCOLA 

 

O estágio supervisionado é o “lugar” por excelência em que são 

proporcionados os momentos de reflexão sobre a prática, aprofundando conhecimentos e 

revendo conceitos, que muitas vezes, revelam nossas atitudes diante da realidade 

encontrada no campo. Então, o estágio não é a hora da prática, e sim de pensar na condição 

de ser e de estar professor, vislumbrando a formação continuada como uma das dimensões 

desse processo formativo que inicia. Na perspectiva de Schon (1992), é o conhecimento 

na ação e a reflexão na e sobre a ação. 

No cotidiano da escola-campo foram vivenciadas algumas ações que aos 

poucos foram dando uma conotação a proposta de Projeto de Trabalho. Dentre elas, a 

pratica de contação de histórias infantis pelas professoras, que elegeram essa atividade 

em suas rotinas como permanente, ou seja, a acolhida das crianças era feita todos os dias 

com a escuta de uma historinha, geralmente escolhida pelas próprias crianças, no espaço 

lúdico da roda de conversa. 
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 De forma unânime, os estagiários perceberam que as professoras da escola 

contam histórias cotidianamente às crianças, no início ou no final da rotina pedagógica. 

Essa prática chamou a atenção deles, que defenderam a ideia do Projeto de Trabalho a ser 

desenvolvido na escola ampliar essa atividade, não só na própria Contação, mais no uso 

de outras metodologias que explorem os conteúdos e as discussões que as histórias, em 

si, proporcionam. 

Tivemos que estudar sobre Contação de Histórias, técnicas e metodologias 

para crianças. Dialogamos com autores, como Abramovich (2003) que nos orientava:  

O significado de escutar histórias é muito amplo, é uma possibilidade 

de descobrir o mundo imenso dos conflitos, das dificuldades, dos 

impasses, das soluções, que todos atravessamos e vivemos de um jeito 

ou de outro, através das vivências dos personagens. É ouvindo histórias 

que se pode sentir emoções importantes com o significado e verdade 

que estas fazem brotar. Ouvir histórias é também desenvolver todo o 

potencial crítico da criança, é poder pensar, duvidar, perguntar e 

questionar. É sentir-se inquieto, querendo saber mais e melhor sobre o 

que está sendo narrado. (ABRAMOVICH, 2003, p.33). 

 

Em nossos estudos declaramos que a contação de histórias, conduzida em um 

ambiente agradável é uma das grandes oportunidades de desenvolvimento da imaginação 

infantil. Estes são momentos nos quais abrem-se oportunidades importantes para a 

construção de uma identidade social e cultural que será apresentada a criança. Por meio 

delas podemos enriquecer as experiências infantis, desenvolvendo a linguagem, 

ampliando vocabulário, formando o caráter, a confiança no bem e proporcionando a ela 

viver o imaginário.  

As histórias foram escolhidas com base em cada realidade, de cada sala de 

aula. As crianças escutavam histórias e escolhiam os contos das próximas sequências 

didáticas. Os estagiários se organizavam na brinquedoteca, que é o local onde existe 

também uma estante de livros infantis, e lá cada professora, em horário planejado pela 

coordenação da escola, levava as crianças para escutarem as contações (feitas com 

fantoches, com cartazes, com aventais, e outros materiais construídos pelos estagiários). 

Após a escuta da história, as crianças recontavam e ajudavam na escolha da próxima 

leitura e atividade de Contação. 

O interessante nesse processo é o movimento que se estabelece entre escola-

estagiários-crianças. Como nos diz Ostetto (2011, p.88): 
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 Ao entrar em contato com a instituição educativa, descortina-se um 

emaranhado de relações que empurram sobremaneira a estagiária para 

si mesma. Aproximando-se do outro, o diferente de mim – instituição, 

crianças, educadores, profissionais em geral -, em meio a atitudes, 

ações, reações, limites, qualidades, dificuldades, facilidades, 

sentimentos variados, cada qual precisa “se ver” para poder se colocar 

na relação. 

O estágio, portanto, mostra-se como um caminho para que todos aprendam 

mais sobre si mesmos, ampliando o olhar sobre o contexto onde se está inserido. A 

proposta de escuta da criança parte de uma atitude sensível, de autoconhecimento e de 

conhecimento do outro, de contato direto com os sujeitos, de encontros e de construções 

coletivas, quebrando as barreiras que distanciam o adulto da criança, o que ensina do que 

aprende, o professor do aluno. Em nossas atividades de Contação e Reconto de Histórias, 

percebemos as crianças em seu momento natural, puro, vivenciando cada momento 

lúdico, internalizando personagens que se identificavam e reconstruindo concepções 

sobre o mundo que se apresenta na história. 

 

Ler histórias para crianças, sempre, sempre[...] é poder sorrir, rir, 

gargalhar com as situações vividas pelas personagens, com a ideia do 

conto ou com o jeito de escrever dum autor, e, então, poder ser um 

pouco cumplice desse momento de humor, de brincadeira, de 

divertimento[...] (ABRAMOVICH, 2003, p. 17) 

A experiência nesse Estágio Supervisionado nos forneceu informações sobre 

esse desenvolvimento da criança, de construção e reconstrução de ideias sobre as 

atividades que participa: ela é capaz de entender o mundo que a cerca e propõe novas 

formas de entende-lo; ela mobiliza  os seus esquemas mentais e reconfigura a atividade, 

para melhor aproveita-la; ela imagina cenas e roteiros e é capaz de produzir novos 

personagens, novos cenários e novas histórias, além de muitas outras capacidades 

percebidas pelos estagiários. 

Enquanto instrumento que integra o pensamento reflexivo às vivencias no 

campo, o estágio requer atitude critico-reflexiva que conduz a uma práxis educativa, em 

seu sentido pleno, no qual é transformador da realidade, tendo a pesquisa como aliada ao 

processo de compreensão das práticas que estão postas no movimento que se estabelece 

entre os sujeitos. Assim, o percurso que trilhamos nessa experiência possibilitou uma 

investigação da atividade docente e de suas limitações. Por isso, a necessidade de analisar 

a realidade a partir de seu contexto histórico e das relações que se estabelecem dentro e 

fora da escola, tratando o lócus como campo de conhecimento (LIMA, 2001). 
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 UMA CONCLUSÃO?! TALVEZ... UMA CONSTRUÇÃO 

 

Vivenciar toda essa dinâmica proporcionada pelo estágio nos conduz a 

reflexões sobre muitas coisas.... Sobre educação, escola, sobre alunos, sobre professores, 

sobre a formação de profissionais da educação, sobre pessoas, sobre a vida. Aqui, em uma 

breve consideração, revelo algumas observações feitas por mim durante o estágio, e que 

mostram um outro lado dessa atividade, para além de uma concepção meramente prática: 

a. A aproximação da Universidade com as escolas públicas recria o espaço do 

estágio como lugar de diálogo; 

b. A importância do estágio como espaço de formação continuada dos professores 

em exercício; 

c. A possibilidade de um trabalho de extensão universitária, onde o conhecimento 

produzido na academia é discutido com os professores da educação básica; 

d. A socialização das análises da experiência vivida pelos estagiários através de 

relatório à gestão escolar; 

e. O estágio valoriza e reconhece os saberes docentes nas escolas, numa relação de 

respeito mútuo, até mesmo no registro dos estagiários que, após estudos iniciais e 

orientações, entendem os fazeres escolares como ações cotidianas que são 

desafiadoras para cada realidade, e que devem ser observadas sem rotulação. 

Reconhecer os lugares de formação como ambientes de práticas de pesquisa 

coletiva são alternativas que possibilitam o engajamento do estágio como pesquisa. Por 

isso o estágio supervisionado precisa ser tomado como campo investigativo promissor, 

que fornece elementos importantes na compreensão do fazer pedagógico. É ler as 

entrelinhas do cotidiano complexo da escola e dos sujeitos que a constituem, como o 

poema FOTÓGRAFO de Manoel de Barros retrata: 

Difícil fotografar o silêncio  

Entretanto tentei (...)  

Tinha um perfume de jasmim  

no beiral de um sobrado.  

Fotografei o perfume.  

Vi uma lesma pregada  

na existência mais do que na pedra.  

Fotografei o perfume.  

Vi uma lesma pregada  

na existência mais do que na pedra.  

Fotografei a existência dela.  



 

1
2

8
 Vi ainda um azul-perdão  

no olho de mendigo.  

Fotografei o perdão  

Olhei uma paisagem velha  

a desabar sobre uma casa.  

Fotografei o sobre.  

Foi difícil fotografar o sobre (...)  
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 O ESTÁGIO COMO POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO CONTINUADA, PESQUISA E COMO DISPOSITIVO DE 

ENSINO APRENDIZAGEM 

 

Sirlene Mota Pinheiro da Silva 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estágio se configura como um importante dispositivo na formação 

profissional, pois traz consigo a possibilidade de articulação entre o que é estudado na 

Universidade e o exercício da profissão, possibilitando o desenvolvimento de uma visão 

crítica, por meio da aproximação com a realidade que deverá enfrentar na sua vida 

profissional, constituindo-se ainda como um campo de formação e de construção da 

identidade docente. No entanto, muitos são os questionamentos quando se trata da relação 

entre o estágio, a pesquisa e a formação continuada, dos quais se destacam: em relação à 

formação docente, por meio de experiências vivenciadas no espaço escolar, bem como 

diante dos desafios enfrentados, qual a contribuição do estágio? É possível o/a estudante 

em formação atuar como formador em cursos de formação continuada de professores em 

exercício?  

Esses questionamentos têm sido constantes nos debates e discussões acerca 

do estágio supervisionado e mais especificamente no Estágio em Formação de 

Formadores do Curso de Pedagogia da UFMA. Sendo assim, este texto objetiva discutir 

as ações desenvolvidas nesse estágio, junto aos professores e professoras da rede pública 

e comunitária de São Luís - MA, destacando-o como uma oportunidade de pesquisa e de 

construção de novos conhecimentos a respeito das práxis educativa, onde docentes e 

discentes constitui-se em aprendizes a partir das experiências e desafios vivenciados.  

Compreendemos que o estágio vai além da prática e que traz aprendizagens 

enriquecedoras que aproximam o/a formando/a com a realidade educacional que surge da 

reflexão baseada no contexto real de atuação e vivência escolar, possibilitando o debate 

entre o que é estudado na Universidade e o vivido no espaço de formação. Dentre os 

componentes formativos, o estágio torna-se um momento especial por desenvolver-se em 

condições particulares que envolvem as dimensões intelectuais, emocionais e atitudinais 

dos sujeitos com atividades que envolvem um trabalho coordenado com outras pessoas 

em outro ambiente externo à sala de aula, portanto torna-se conforme aponta Zabalza 
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 (2014) também uma experiência pessoal. Sobre esta experiência, o autor refere-se a 

diferença entre o “ser” e o “estar” na profissão docente. Para o autor, o estágio seria o 

momento em que estas duas características do ser estudante da profissão docente se fazem 

presentes, pois exige um envolvimento pleno dos/as estagiários/as e requer um novo 

posicionamento diante de uma nova situação, “[...]de pessoas e tarefas também novas; 

não se trata de pôr em jogo apenas os recursos intelectuais, não se trata de ler ou 

memorizar algo, mas sim de que toda a sua pessoa entre em jogo” (ZABALZA,2014, 

p.236). 

Por essa razão o estágio deve ser analisado como uma experiência pessoal 

uma vez que as características pessoais influenciam substancialmente as vivencias desta 

atividade que se diferencia das demais atividades acadêmicas pelo fato de envolver 

situações reais que requerem atitudes diferentes das utilizadas nas aulas na academia. 

Quão importantes quanto a instrução na sala de aula são os estágios nos locais onde se 

desenvolvem atividades relacionadas às profissões que as/os estudantes almejam como 

empresas, escolas, hospitais, comunidades, dentre outras. São esses espaços de 

conhecimento e de aprendizagem, constituídos por situações reais que possibilitam a 

interação teoria e prática – a práxis. O curso de formação docente contínua é uma dessas 

oportunidades. Ainda que de forma iniciante, o/a discente estagiário/a tem oportunidade 

de antecipar uma prática profissional na condição de docente, no caso deste estágio, o 

discente estagiário/a torna-se também formador/a de formadores/as, sob a orientação 

próxima de um/a professor/a responsável.  

 Ao levar em consideração as experiências no Estágio em Formação de 

Formadores, destacamos aqui os fundamentos teóricos e metodológicos deste estágio, 

bem como algumas das ações desenvolvidas nos cursos de formação docente continuada 

oferecidos pelas/os estagiárias/as, sob nossa orientação e supervisão.  

 

2 ESTÁGIO EM FORMAÇÃO DE FORMADORES: fundamentos teóricos e metodológicos 

 

O estágio supervisionado é um tema que não se priva nos debates sobre formação 

profissional e tem relevada importância quando se trata de formação de professores e 

professoras, do exercício da docência e da construção da identidade docente. Pimenta (1995) 

aponta que o estágio, por excelência é o momento de reflexão sobre a construção e o 
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 fortalecimento da identidade, e que, ao vivenciá-lo, alunos/as e professores/as, compreendam 

que se podem tecer os fundamentos e as bases identitárias da profissão docente.  

 Lisita, Rosa e Lipovetsky (2001), sinalizam que atualmente existem quatro 

perspectivas ou tradições de formação docente. Sendo elas a perspectiva acadêmica que seu 

foco está na formação de um especialista em uma ou várias áreas de conhecimento, sendo o 

principal objetivo dessa perspectiva o domínio do conteúdo a ser ensinado. A segunda 

perspectiva é denominada de racionalidade técnica, com ênfase na formação de um técnico 

que tenha condições de agir conforme regras ou técnicas derivadas do conhecimento 

cientifico. A perspectiva prática também é considerada nas tradições de formação, onde ela 

forma o professor/a para a prática, pois o ensino é uma atividade muito complexa que requer 

conhecimento e criatividade, sendo está perspectiva permeada pela prática pura sem 

criticidade ou reflexão. A terceira perspectiva é a que fundamenta o Estágio em Formação de 

Formadores da UFMA, pois ela propõe uma formação de professores/as para o ensino como 

atividade reflexiva e critica, com compromisso político e social. Assim, busca um ensino 

comprometido com a luta contra as desigualdades e a favor das transformações sociais. É 

importante ressaltar que este estágio é realizado através do desenvolvimento de cursos de 

formação para docentes e gestores escolares.  

Assim cada estudante vivencia de uma maneira única que depende da 

organização do estágio e de como este se dispõe a enfrentar essa experiência. As 

experiências formativas se dão tanto na aprendizagem do currículo formal quanto nas 

aprendizagens pessoais, sendo estas dispostas em três níveis: 

 o que será aprendido nos conteúdos, se referem as metas ou resultados que 

devem ser alcançados; 

 o desenvolvimento pessoal se refere a forma como cada estudante constrói 

significados por meio de suas experiências; 

 refere-se à meta- aprendizagem, ao estilo pessoal de aprendizagem. 

Os/as estudantes chegam a este momento cheios de expectativas, alguns com 

energia e vontade de envolver-se e intervir outros incomodados pela mudança de 

contexto. Essa diferença de atitudes influi de forma significativa nas dinâmicas de 

aprendizagem durante o estágio. Na aprendizagem experiencial os fatores pessoais 

tornam-se relevantes no êxito da aprendizagem, exigindo diversas capacidades do/a 

estudante. Dentre elas Zabalza (2014) destaca: 

 capacidade para envolver-se em experiências concretas; 

 atitude de observação reflexiva; 
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  capacidade de conceituação abstrata; 

 capacidade de experimentação ativa. 

O componente emocional reflete o grau de envolvimento pessoal e possui 

duas dimensões: o autoconhecimento como parte da construção da identidade profissional 

e a necessidade do enfoque clinico no estágio. No autoconhecimento Zabalza (2014, p. 

243) destaca que: 

[...] o período do estágio é importante, porque permite que os estudantes 

estabeleçam um contato com a realidade, observem o desdobramento 

pedagógico em diversos contextos educativos, aprendam na prática as 

atividades teóricas desenvolvidas dentro da sala de aula e analisem 

criteriosamente sua escolha profissional.  

No que se refere ao contato com a realidade, quando analisamos as 

concepções de sociedade, de escola e o próprio currículo das instituições, perpassando 

pela questão do ensino e da formação docente, temos diversas perspectivas de formação 

de professores e de como estas formações devem articular conhecimentos teóricos e 

práticos. Essa articulação de conhecimentos nos auxilia a compreender como se 

operacionaliza a formação continuada de professores/as nas escolas e como podemos 

desenvolvê-la com base no diagnóstico das necessidades formativas, articulando com os 

conhecimentos das três unidades que fazem parte do rol de conteúdo do estágio: o estágio 

como formação e produção de saberes, a escola como lócus de formação docente e por 

último, a organização, o desenvolvimento e a avaliação de projetos de formação (LISITA; 

ROSA; LIPOVETSKY 2001).   

Segundo a Resolução nº. 1.191 – CONSEPE-UFMA, de 03 de outubro de 2014, 

o objetivo do estágio é possibilitar ao estudante a ampliação de conhecimentos teóricos e 

práticos em situações reais de trabalho, além de proporcionar o desenvolvimento de 

competências e habilidades práticas e os aperfeiçoamentos técnicos, científicos e culturais, 

através de contextualização dos conteúdos curriculares e do desenvolvimento de atividades 

relacionadas, de modo específico com sua área de formação. 

Logo, durante todo o percurso de sua vida acadêmica juntamente com os 

estágios, os/as futuros/as educadores/as poderão observar e ser coparticipantes do 

processo sendo necessária a postura de pesquisador/a para solucionar/atenuar desafios e 

dificuldades dentro da realidade em que estão inseridos, como nas intervenções dos 

estágios curriculares, para tanto, no próximo tópico comentaremos sobre esta formação 

inicial ligada a pesquisa. 
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 3 A FORMAÇÃO DOCENTE PERMEADA PELA PESQUISA 

Com críticas endereçadas às diferentes perspectivas de formação de 

professores discutidas nos encontros teóricos, em especial à concepção que associa 

formação a treinamento, defendemos os pressupostos contidos na proposta feita por 

Lisita, Rosa e Lipovetsky (2013, p. 109) que acreditam em uma formação docente que 

contemple e dê a possibilidade ao/a professor/a de “[...] teorizar a sua prática, participar 

da produção de seu próprio conhecimento profissional, propor mudanças e agir de forma 

autônoma, tanto no contexto de sua atuação quanto no contexto social mais amplo”. Para 

as autoras, a formação inicial perpassada pela prática de pesquisa oferece muito mais 

subsídios para que o/a futuro/a educador/a lide com as mais diversas situações e 

problemas em relação ao ensino e a aprendizagem dos alunos e alunas. Um/a profissional 

formado com base sólida em pesquisa estará mais preparado para lidar com “a natureza 

complexa e incerta do trabalho docente”. 

Voltamos, então, nosso olhar para a formação docente, com alguns 

questionamentos: será que nossos alunos e alunas estão sendo formados/as para ter 

autonomia no campo de atuação profissional? Estão aprendendo a refletir sobre a prática, 

investigar o fazer pedagógico e produzir conhecimentos? Ao refletir essas questões, 

percebemos a importância da pesquisa ao longo da formação inicial, para que se tornem 

profissionais mais autônomos em relação ao objeto de trabalho. Entendemos que uma 

formação fundamentada na pesquisa e na extensão prepara os/as profissionais para agir 

nas diversas situações que surjam no espaço educativo, tendo mais autonomia para 

investigar sua prática, refletir sobre ela e procurar soluções coerentes ao problema. O/A 

professor/a se torna produtor/a de conhecimentos acerca de seu próprio objeto de trabalho, 

o ensino.  

Levando em consideração que a perspectiva adotada no desenvolvimento do 

Estágio em formação de Formadores e que a preocupação está voltada também para que 

os/as discentes de Pedagogia, atuem como formadores/as, percebam e considerem a 

complexidade do trabalho docente, estimulando os profissionais da educação a 

internalizarem a pesquisa como um caminho para a realização do seu trabalho no 

ambiente escolar, incentivando a formação de professores pesquisadores através da 

investigação-ação. 

Uma forma de compreender o ensino como um processo permanente de 

construção coletiva. Para os professores transformarem o ensino, é 

necessário que reflitam, participem do debate e da reconstrução política 
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 da educação como prática social. A investigação-ação pode construir-

se em um meio pelo qual os professores podem reconstruir seu 

conhecimento profissional, produzindo discursos públicos articulados à 

prática, aos seus problemas e às suas necessidades (LISITA; ROSA; 

LIPOVETSKY 2001, p. 113). 

 

A investigação-ação torna-se um instrumento fundamental para que o/a 

professor/a questione sua prática de maneira crítica e auto reflexiva, com a intenção de 

melhorar as práticas pedagógicas e promover mudanças sociais. 

Desta forma, o Estágio em Formação de Formadores consolida-se como uma 

atividade de ensino que promove o estreitamento de parcerias entre escolas de Educação 

Básica e a UFMA, promovendo momentos de construção e desconstrução de conceitos, 

através da reflexão/troca de experiências entre estagiários/as e professores/as. O que nas 

palavras de Lima (2001, p. 28) “[...] não é um treinamento comum, verticalizado, 

burocratizado, mas um curso com características próprias [...] em consonância com a 

realidade na qual estamos inseridos, com as reais possibilidades dos estagiários e as 

aspirações da comunidade”. Concordamos com a autora, uma vez que formação não é 

treinamento, e dessa forma não buscamos a solução de problemas gerais ou padronizados.  

Cada escola representa uma realidade, cada professor/a enfrenta situações 

problemáticas e são estas situações que representam a alavanca da “[...] inovação 

institucional como objetivo prioritário da formação continuada” (IMBERNÓN, 2010, p. 

57). Assim, entendemos que a formação continuada deve corresponder às necessidades 

formativas enfrentadas pelo/a professor/a na escola em que atua, tornando-se significativa 

para este/a profissional, uma vez que os temas sugeridos não são escolhidos de forma 

aleatória ou de modo vertical como geralmente ocorre.  

Durante as turmas do Estágio que supervisionamos, tivemos a oportunidade 

de ouvir tanto os/as estagiários/as, que se encontram como formadores/as de 

formadores/as, quanto os/as professores/as sobre as possibilidades de formações, 

buscando também compreender a importância que cada um atribuía à formação 

continuada. Nesse sentido, é pouco provável que esse profissional procure cursos de 

formação continuada que ensinem fórmulas de como lidar com os impasses que se 

apresentam ao professor/a em sua prática pedagógica, pois estará mais seguro para pensar 

sobre sua própria realidade de trabalho e buscar os aportes teóricos que possam lhe dar 

subsídios para resolver o problema encontrado. O/a professor/a pesquisador/a 

potencializa a melhora do seu trabalho por meio da pesquisa que poderá desenvolver, 
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 produzindo conhecimentos no campo educacional e no debate sobre sua prática 

pedagógica.  

 

5 FORMAÇÃO CONTINUADA, PESQUISA E EXTENSÃO:  uma articulação possível  

 

É importante ressaltar que formação inicial e continuada são indispensáveis 

aos/as docentes, cabendo a estes/as sobretudo, refletir sobre a sua aprendizagem e à 

prática, assimilando-os, problematizando-os à realidade em que se encontra, assegurando 

assim condições de ensino e de aprendizagem mais eficientes e proporcionando o 

desenvolvimento das competências profissionais.    

Para Imbernón (2010, p. 54) a formação continuada deva agir sobre as 

situações problemáticas presentes na realidade dos professores, que ocorrem tanto no 

meio educacional quanto social, tendo na formação o contexto em que as práticas 

educativas tornam-se decisivas a própria instituição educacional e a comunidade. Sendo 

que a formação continuada assume uma grande responsabilidade pelos anseios e 

dificuldades a qual a escola venha enfrentando, cabendo ao/a professor/a “estar 

preparado” para resolver tais situações. 

Neste processo, no Curso de Pedagogia da UFMA, o Estágio em Formação de 

Formadores, apresenta em seu objetivo geral: “vivenciar experiências formadoras que 

possibilitem a construção de conhecimento sobre o processo de formação continuada de 

professores da Educação Básica e promovam a apropriação de saberes e habilidades sobre o 

fazer pedagógico por meio da organização de diagnósticos de necessidades formativas, 

elaboração e desenvolvimento de projetos de transição”, conforme previsto no Programa da 

Componente Curricular (2015).  

Isso nos dá indicativo de que a participação e interação de professores/as 

incentivam a formação dos/as estudantes de Pedagogia, dando mais significado a todo o 

processo ocorrido durante o estágio. Particularmente com o desígnio de alcançar tal objetivo, 

este estágio foi realizado em cinco etapas. São elas: Reflexões introdutórias ao estágio em 

formação de formadores/as; Investigação das situações problemáticas vivenciadas nas 

escolas; Planejamento e Construção do projeto de formação; Desenvolvimento do projeto de 

formação e Elaboração e entrega do relatório e encerramento do estágio.  

A Universidade tem um papel fundamental na perspectiva de formar um/a 

professor/a que pesquise seu próprio contexto e consiga dar respostas aos problemas 

diagnosticados por ele/a, quando estimula formações na perspectiva da reconstrução social, 
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 aproximando os/as estagiários/as das vivências escolares. Pensando nessa parceria a nossa 

Formação de Formadores é desenvolvida por meio de minicursos ministrados pelos/as 

estagiários/as em processo de formação inicial.  

Lima (2001), considera o minicurso como um aprofundamento, discussão e troca 

de experiências sobre os temas sugeridos pelo público. Esses temas se deram através de 

diagnósticos realizados em escolas públicas e comunitárias de São Luís – MA, onde os/as 

estagiários/as aplicaram um questionário desenvolvidos por todos/as em sala e que foi 

entregue para professores/as responderem. 

Os minicursos oferecidos, configuram-se como projetos de Extensão, 

desenvolvidos pelo Estágio em Formação de Formadores, sendo atividades coletivas, 

organizadas em 5 fases: diagnóstico das necessidades formativas nas escolas, fundamentação 

teórica dos temas sugeridos, planejamento e organização das atividades e recursos, 

operacionalização da proposta e avaliação. As propostas das turmas dos estágios que 

supervisionamos nos semestres 2015-2, 2016-1, 2016-2 e 2017-1, no Curso de Pedagogia da 

UFMA foram organizadas em projetos de extensão com os seguintes temas e subtemas 

descritos a seguir. 

 

I. Turma 2015-2 – Gestão de Sala de Aula: saberes e fazeres na prática docente  

 

a. Do lixo ao luxo: os recursos alternativos no processo ensino aprendizagem  

Em relação ao minicurso voltado aos recursos alternativos para a educação 

infantil, considerando que as estagiárias Elainy Reis e Marilize Silva, de certa forma, 

conheciam a realidade de algumas escolas do município, que não dispunha de materiais e 

recursos que pudessem proporcionar às crianças o acesso às atuais tecnologias da informação 

e comunicação. No Relatório do Estágio em Formação de Formadores (2016), destacaram 

que por entenderem que o lúdico faz parte do processo de ensino aprendizagem, planejaram 

desenvolver uma oficina com materiais alternativos e de acesso cotidiano das/os docentes e 

que permitissem o estímulo das habilidades e criatividades das crianças cujo tema foi “do lixo 

ao luxo: os recursos alternativos no processo de ensino aprendizagem” cujo objetivo foi 

“construir formas alternativas de recursos didáticos para serem trabalhados nas salas de aula 

da educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental”.  

 

b. Habilidades e Funcionalidades da Informação na Educação 

As estagiárias Angélica Pessoa, Jaquileuza Martins e Josenilde Pinto 

desenvolveram oficina voltada à Informática Aplicada à Educação, pois esta configura-se 
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 como uma tendência atual no fazer pedagógico e por meio dela é possível realizar diferentes 

ações, como se comunicar, fazer pesquisas redigir textos, criar desenhos, simular fenômenos, 

dentre outras utilidades que a tornam um importante recurso didático. Assim, o oficina 

objetivou aos profissionais da educação participantes daquela formação “[...] vivenciar novas 

tecnologias que contribuirão na mediação de atividades a serem desenvolvidas nas práticas 

docentes em sala de aula” (Relatório do Estágio, 2016). 

 

c. (In) disciplina na Escola: reflexões teórico-metodológicas para seu enfrentamento 

em sala de aula 

Este minicurso, desenvolvido por Allan Silva, Amanda Coelho e Yasmin 

Gabrielly objetivou “Refletir sobre os desafios da indisciplina na escola, com alternativas 

teórico-metodológicas para seu enfrentamento em sala de aula” (Relatório do Estágio, 2016),  

suscitando a discussão das causas para o comportamento indisciplinado e desenvolvendo 

atividades voltadas ao conceito de ética, respeito e cidadania para que as/os professoras/es 

participantes elaborassem projetos didáticos para serem operacionalizados com seus alunos e 

alunas. 

 

d. Educação Inclusiva: aspectos legais e recursos tecnológicos facilitadores na relação 

ensino-aprendizagem 

 A oficina que versou sobre a Educação inclusiva, ministrada pelo/as 

estagiário/as Marcos Almeida, Maria Elizabeth Belarmino e Rubenita Sodré, além de ter 

sido um dos temas escolhidas pelas professoras das escolas visitadas, ressaltaram que sua 

escolha também se deu por surgir como um movimento mundial, buscando-se a garantia 

de que todos os alunos e alunas possam frequentar a escola regular, valorizando-se a 

diversidade e devido a Constituição Federal de 1988 e o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) aprovado em 2007. Na oficina e no Relatório do Estágio (2016) 

destacarem a abordagem de conteúdos voltados à inclusão escolar e o respeito às 

especificidades. Segundo o/as estagiário/as as metodologias e recursos desenvolvidos 

foram pensados para que servissem como instrumentos potencializadores do processo 

ensino aprendizagem, e por entenderem que as novas tecnologias têm um importante papel 

como recurso na educação inclusiva, o minicurso objetivou “Reconhecer aspectos legais, 

teóricos e metodológicos da educação inclusiva”, com realização de dinâmicas, exposição 

de vídeos, oficinas e discussões sobre a temática. 
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 II. Turma 2016-1 – Desafios da profissão docente: ensinar e aprender na 

contemporaneidade  

 

a. Rotinas da Educação Infantil: para além de letras e números 

A rotina é um elemento fundamental para o dia a dia das instituições de ensino 

e é por meio dela que os/as professores/professoras, alunos/alunas e toda a comunidade 

escolar desenvolvem o seu trabalho. Dessa forma, podemos dizer que rotina escolar 

significa desenvolver o trabalho diário por meio de horários, tarefas pré-estabelecidas e 

atividades cotidianas organizadas da melhor forma possível nos ambientes educacionais. 

Não é uma tarefa fácil estabelecer atividades rotineiras, pois para o adulto, muitas vezes, 

é considerado algo ruim e repetitivo. Com isso, as estagiárias Marinha Coimbra e Ruanita 

Macedo desenvolveram a oficina que objetivou “aperfeiçoar saberes e fazeres, para a 

organização de uma rotina que tenha como ponto de partida a atividade principal da 

criança: o brincar”. 

b. Jogos e brincadeiras na educação infantil: por que brincar? 

Na Educação Infantil, o brincar é um dos principais meios para o ensino-

aprendizado do aluno, visto que os jogos e as brincadeiras possuem sentido para que possa 

haver o desenvolvimento físico, cognitivo, psicológico, afetivo ou seja um 

desenvolvimento completo da criança como sujeito, desempenhando o papel principal 

que é fazer com que a criança desenvolva a capacidade de transformar esse conhecimento, 

em novos e com significado. Com isso, as estagiárias Ester Oliveira e Sara Sena 

desenvolveram a oficina que objetivou “Compreender a importância do brincar na 

aprendizagem das crianças na Educação Infantil”. 

 

c. Ensinando e Aprendendo Matemática através dos jogos 

É sabido que a matemática não se restringe apenas à escola, ela surge de forma 

espontânea e natural na sociedade que a criança está inserida a partir de experiências que 

esta oferece; essas experiências, desafios e dificuldades que vão surgindo, fazem com que 

a criança, ao tentar solucioná-las, aprofunde pouco a pouco o conhecimento das diversas 

noções matemáticas. Será na educação infantil que a criança iniciará com o 

desenvolvimento do seu raciocínio lógico, quer seja pela flexibilidade de atividades, quer 

pela riqueza de criatividade dos exercícios.  Ajudar a pensar matematicamente acerca de 

um fato ou um problema faz com que haja relação com a capacidade de juntar, separar, 
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 retirar, estabelecer correspondência entre objetos, descobrindo suas propriedades (cor, 

tamanho, forma e etc.). Ao se utilizar destas atividades espontâneas e estabelecendo 

relações, a criança constrói noções matemáticas, desenvolvendo as habilidades motoras e 

de percepção necessárias e isto deverá ser o ponto de partida para o trabalho com a 

Matemática na Educação Infantil. Por isso, a oficina objetivou aos professores/as 

participantes a utilizar jogos e brinquedos no ensino da matemática na Educação Infantil 

com materiais recicláveis e a “problemoteca” como recurso no processo ensino-

aprendizagem. 

 

d. Afetividade e desenvolvimento infantil 

Tratando-se desse desenvolvimento integral, é importante discorrer sobre um dos 

aspectos que perpassam todo o processo ensino/aprendizagem e que é um dos desafios para 

a profissão docente na contemporaneidade - a afetividade, a qual consiste em uma das 

complexidades do pensamento e conduta derivados da aquisição da linguagem e ampliação 

dos processos psicológicos como: percepção, atenção e memória. O minicurso voltado à 

influência da Afetividade no aprendizado da criança oferecido pelas formadoras Ana Cristina 

da Silva, Catiane da Silva e Elna Lemos e objetivou “desenvolver discussões e atividades que 

trabalhem a Afetividade no espaço escolar”. 

 

e. Prática escolar inclusiva de alunos com TDAH 

Tendo em vista, a necessidade eminente dos profissionais da Educação, em 

especial, dos/as docentes de estarem preparados para a necessidade da inclusão escolar é que 

foi desenvolvido o minicurso sobre o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – 

TDAH ministrado pelas estagiárias formadoras Evanleide Gusmão, Naylce Rocha e Tátila 

Costa. Como uma das problemáticas difíceis de se compreender, devido ainda existirem 

muitas limitações para as crianças que possuem algum tipo de necessidade especial e que seja 

incluído no sistema educacional e não somente integrado. Diante desta problemática, as 

estagiárias questionavam: como a formação continuada poderá contribuir para as práticas 

docentes com alunos/as com TDAH em sala de aula na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental na perspectiva da Educação Inclusiva? Elas desenvolveram a atividade 

objetivando possibilitar uma compreensão acerca da prática educativa inclusiva com 

alunos/as com TDAH em sala de aula. 

 

f. Relações de gênero na sala de aula: discutindo os desafios na prática docente 
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 As instituições escolares podem ser consideradas um dos mais importantes espaços 

de convivência social, desempenhando assim um papel de destaque no que tange à produção 

e reprodução das expectativas em torno dos gêneros e das identidades sexuais. Dessa forma, 

a oficina sobre a temática objetivou “problematizar as relações de gênero no cotidiano 

escolar”, destacando-se as relações de poder entre homens e mulheres, meninos e meninas, 

nas suas múltiplas possibilidades que atravessam a escola dos mais diferentes modos: seja 

através de piadas de cunho sexista ou racista; seja através de uma acirrada vigilância em torno 

da sexualidade infantil, principalmente dos meninos, tentando normatizar os comportamentos 

que porventura não sejam “condizentes” com as expectativas de gênero instituídas, dentre 

outros.  

 

III. Turma 2016-2 – Sala de aula: espaço de múltiplas possibilidades 

 

a. Ensinando Divertidamente: produção de recursos didáticos 

No Relatório das estagiárias Bianca Amorim, Emanuelle Kristiny e Talyana 

Martins, foi destacado que o tema surgiu a partir do processo investigativo junto às 

escolas da rede pública municipal da Cidade de São Luís, considerando a realidade 

escassa de oportunidades de formação continuada e a dificuldade de aquisição de recursos 

para auxílio na didática para com os alunos, segundo as/os sujeitos entrevistados/as no 

campo escolar.  No desenvolvimento da oficina objetivaram estimular a produção de 

recursos para auxiliar na prática docente dos/das professores/as da rede, tornando a aula 

mais lúdica e significativa para as crianças. Também comentaram que perceberam que 

os/as docentes participantes sentiram-se estimuladas/os ao confeccionarem os recursos 

didáticos, assim como no uso de recursos variados de fácil acesso em sala de aula. 

 

b. Recreação e Musicalização: caminhos para a formação integral da criança na 

educação infantil 

Pensando em produzir conhecimentos sobre o pensar e o fazer docentes, as 

estagiárias Juliana Nunes, Janaína Costa e Jaciane Santos desenvolveram a oficina com o 

objetivo de para que as professoras participantes pudessem “compreender a importância 

da recreação e musicalização para a formação integral da criança na Educação Infantil” 

(Relatório de Estágio (2016), uma vez que promove a interação entre seus pares, além de 

revelar o modo como as crianças se relacionam e exploram o mundo. E Atrelado à 

formação integral da criança na Educação Infantil, a recreação escolar, que pode ser 
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 compreendida como as “[...] atividades e brincadeiras desenvolvidas dentro de um 

ambiente escolar, mediadas por professores/as ou recreacionistas, tendo como objetivo a 

expressão humana com prazer e alegria e o desenvolvimento de habilidades motoras e 

afetivas” (HAETINGER; HAETINGER, 2012, p.17).  

 

c. As Tecnologias Educacionais no Processo Ensino Aprendizagem 

 

Daniele Eggle, Izadora Veras e Sidney Araujo, discentes que desenvolveram 

a oficina, destacaram em seu Relatório de Estágio (2016, p. 36) que num momento em 

que... 

[...] as mudanças estão ocorrendo de forma mais acelerada em 

todos os ambientes que permeiam a sociedade, inclusive na área 

educacional, pois a escola é um ambiente social onde ocorre a 

sistematização do conhecimento formal, as instituições de ensino 

têm procurado, através das propostas pedagógicas e dos 

currículos, fazer uso das tecnologias para facilitar a busca por 

novos conhecimentos e informações nos ambientes sociais.  

Nesta perspectiva, o minicurso proposto objetivou “incentivar o uso das 

tecnologias da informática na prática pedagógica dos/as professores/as das escolas 

públicas e comunitárias para o processo ensino-aprendizagem de seus alunos e alunas”. 

Compreendendo ainda que a informática na educação deve promover uma aprendizagem 

que propicie a interação construtiva do/a aluno/a com o computador e o/a educador/a, o 

raciocínio lógico matemático, a capacidade de concentração, coordenação motora fina, 

criatividade, orientação espacial, através dos editores de texto, de apresentação, jogos 

interativos, entre outros, que favorecem a aprendizagem ativa. 

d. (In) Disciplina na Sala de Aula: estratégias para melhoras as relações entre 

docentes e discentes 

 

O minicurso desenvolvido pelas estagiárias Adriana Medeiros, Luana de 

Kássia e Renata Priscila objetivou “Refletir sobre o que pode motivar a indisciplina dos/as 

alunos/as, desenvolvendo metodologias e técnicas para intervirem na sala de aula”. 

 

IV. “Prática docente: velhos dilemas, novas possibilidades”.  

 

a. Indisciplina: o que não nos contaram acerca da prática docente? 
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 Considerando que a escola ao longo do tempo teve esse papel de disciplinar e 

homogeneizar as pessoas, neste aspecto concordamos com Pirola e Ferreira (2007, p.82) 

quando falam que: “[...] lidar com a diversidade e a heterogeneidade da clientela que se faz 

presente nas escolas não é situação que tem feito parte da história da instituição escolar que 

se conhece e que tanto valorizou e valoriza a homogeneidade”. E mesmo sendo uma 

problemática presente nas escolas, durante o curso de graduação esta temática não é discutida 

nas disciplinas que compõem a Matriz Curricular do Curso de Pedagogia. Com isso, as 

estagiárias Eliete Cruz, Jessica Nogueira, Natalia Vaz sentiram a necessidade de aprofundar 

o estudo sobre essa temática, visto que é uma realidade muito presente no cotidiano das 

escolas públicas e privadas não só do Brasil, mas de diversos países, desenvolvendo uma 

oficina que objetivou “expandir os conhecimentos a respeito da indisciplina em sala de aula, 

buscando-se alternativas e possíveis formas de superação da problemática”.  

 

b. Educação Sexual: Gênero, Diversidade e Orientação 

Falar em Educação Sexual com professores/as do Ensino Fundamental justifica-

se, pois seus alunos e alunas vivem em constante interação com pessoas adultas e colegas, 

aprendem comportamentos e normas de conduta que os/as acompanham em suas relações 

sociais e para que esses comportamentos sejam adequados a idade de cada criança é 

necessário discutir esse tema de forma clara e sem barreiras, visto ser um tema ainda pouco 

discutido na escola por diversos fatores, dos quais se destacam certas polêmicas em torno do 

assunto, mitos e preconceitos, dentre outros que incidem diretamente na área educacional. 

Logo, o minicurso desenvolvido pelas estagiárias formadoras Mayara Broxado, Claudia 

Cardoso, Tamirys Jansen objetivou “aprofundar o entendimento sobre as questões de gênero, 

diversidade e orientação sexual na sociedade em geral e na escola em particular, a fim de 

promover uma educação democrática e inclusiva, sem tabus e discriminações”. 

 

c. A Tecnologia como aliada do processo de ensino-aprendizagem 

As escolas buscam cotidianamente atividades que promovam a melhoria do 

processo ensino-aprendizagem, mas apesar dessa busca comum nas instituições escolares 

muitas ainda não conseguiram incluir a tecnologia dia a dia da escola, muitas vezes o uso 

da tecnologia é considerado até como algo que atrapalha o desenvolvimento, visto que 

em muitos casos seu uso é realizado de forma incorreta. Neste contexto, as estagiárias 

Fabiana Martins e Laura Carvalho questionavam: como a prática docente associada às 

tecnologias pode contribuir no desenvolvimento das crianças dos anos iniciais do ensino 

fundamental? E para que os/as professores/as participantes pudessem reconhecer o uso 
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 das tecnologias na sala de aula como ferramenta facilitadora no processo ensino-

aprendizagem, foram apresentados alguns recursos tecnológicos como Web Quest, 

Podcast e Celular para que pudessem perceber algumas das possibilidades para 

desenvolverem atividades de escrita com seus alunos e alunas a partir de atividades 

coletivas realizadas durante a oficina.  

 

d. Educação Inclusiva: enfrentando alguns desafios na sala de aula. 

Ao lançarmos o olhar para a Educação Especial, percebe-se que essa, ao longo 

de sua história, sempre foi secundarizada nas políticas e programas de governo. Apesar 

de algumas conquistas legais, na prática ainda há muito que se lutar para que o direito à 

educação das pessoas com necessidades especiais seja assegurado, pois apesar de ser ter 

incluído o aluno especial em termos de matricula e acesso à escola regular, a exclusão na 

sala de aula acontece. A fragilidade na formação inicial e continuada de professores a 

respeito da educação inclusiva foi percebida, na escola municipal da rede pública de Paço 

do Lumiar, quando foi realizado o diagnóstico das demandas formativas das/dos 

professores/as, pois muitos deles e delas apontaram que necessitavam de mais 

conhecimentos sobre como incluir alunos com necessidades especiais. E como forma de 

buscar alternativas para auxiliar essas/es professoras/es, Andressa Ferreira, Helinelma 

Serejo, Lucas Luan da Silva desenvolveram a oficina que sobre o tema, tratando da 

história, políticas e metodologias para o trabalho com as crianças com necessidades 

especiais. 

 

ALGUMAS (IN) CONCLUSÕES 

 

Desenvolver um estágio é sempre um desafio, especialmente quando este é 

desenvolvido por estudantes em processo de formação inicial, junto a professores/as que 

já estão no mercado de trabalho, momento em que nossas/os discentes se colocam diante 

de olhares experientes e críticos e acima de tudo, tentando “ensinar” para eles/as algo 

novo e que pudesse facilitar o dia a dia de cada um/a. 

No desenvolvimento dos projetos em questão, o principal objetivo foi 

desenvolver formação contínua de docentes da educação infantil e ensino fundamental, 

buscando-se complementar e discutir saberes e fazeres do cotidiano escolar e a melhoria 

do processo ensino aprendizagem, destacando-se alguns desafios na contemporaneidade. 
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 Em se tratando das temáticas selecionadas para essas formações, importa referir que as 

mesmas partiram do interesse dos/as professores/as da rede pública, os quais foram 

questionados/as sobre a necessidade de determinados conhecimentos para o 

enfrentamento dos problemas emergentes no cotidiano escolar. 

Este estágio, embora seja conhecido por muitos alunos/as como sendo o “pior 

estágio”, estigmatizando-o como um “bicho de sete cabeças”, nas palavras iniciais das/os 

estagiários. Outro ponto que há discussões entre os alunos/as da UFMA sobre o estágio 

em formação de formadores é sobre determinadas questões: "Como um acadêmico de 

pedagogia pode ser professor de outros professores que já tem anos de sala de aula, ou 

seja, que possuem muitas experiências, e nós (alunos) ainda estamos adquirindo?” Seria 

uma certa pretensão da nossa parte como aluno/a?” O que podemos afirmar é que não 

existe pretensão e sim o respeito mútuo entre todos que participam das formações 

oferecidas pelo Estágio em Formação de formadores. Ao final de cada um deles, ouvimos 

as vivências e avaliações feitas reconhecem que mesmo sendo muito trabalhoso, é muito 

recompensador pois verificam o retorno dos/as professores/as que participam de todas 

nossas atividades propostas com entusiasmo, trazendo em suas falas as dificuldades que 

enfrentam em seus cotidianos 

Tudo isso, de certa forma, também contribui na construção e reconstrução da 

identidade profissional tanto nossa, enquanto professora supervisora do estágio e das 

professoras e professores participantes da formação, quanto de nossos/as educandos/as 

estagiárias/os, futuras/os pedagogas/os e professoras/es, que no exercício da formação, 

enquanto “formadores/as”, têm a possibilidade de pensar, repensar e avaliar práticas 

educativas desenvolvidas num estágio que apresenta a possibilidade de formação 

continuada, pesquisa e como dispositivo de ensino aprendizagem, atentando para novo e 

acima de tudo buscando e compartilhando conhecimentos e saberes.  
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O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA APÓS A LEI Nº 788/2008: perspectivas de mudanças e 

melhorias na formação docente 

Maria das Graças Souza Oliveira 

Marise Marçalina Castro Silva Rosa 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

As discussões sobre a formação docente no Brasil sempre estiveram presentes 

ao longo da própria história do curso de pedagogia. Contudo, a partir das primeiras 

décadas do século XX, a sociedade brasileira passou por um processo de discussão 

visando às transformações nas políticas educacionais, e mudanças na formação de 

professores em nível de Ensino Superior 

Nesse processo, cresceram as reivindicações da sociedade e dos educadores 

em associações e entidades, e especificamente dos professores e estudantes universitários 

inconformados que denunciavam a ideia fragmentária do ensino e também do Estágio 

Supervisionado, presente nos conceitos e na legislação vigente. Nesse caso, viam o 

estágio como um espaço apenas de aplicação de conhecimentos e não de aprendizagem 

de uma futura profissão, em que a prática pudesse revelar aspectos que as disciplinas 

teóricas não conseguiam abarcar. Portanto, o presente estudo tem como objetivo analisar 

as mudanças trazidas pela Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 que regularizou o 

Estágio Supervisionado do Curso de Pedagogia, e as perspectivas de mudanças na 

formação docente. 

 

2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE PEDAGOGIA  

 

Historicamente, sabemos que para fazer do estágio um espaço de formação 

docente é preciso considerar os fenômenos ocorridos na aprendizagem da profissão como 

um campo de conhecimentos pedagógicos. Reconhecemos que os estágios têm sido 

associados à prática de ensino como possibilidade de superação dos modelos de 
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 reprodução do fazer concreto de teoria e prática. Prática esta, entendida por Sacristán 

(1995) como uma cadeia de inter-relações que compõem o sistema educativo. 

Entretanto, é importante ressaltar as diferentes concepções que levaram às 

mudanças na prática docente, necessárias para o entendimento do que seja estágio hoje. 

Sobre a concepção de estágio, emergiram vários conceitos, dentre eles, Buriola (2009, 

p.13) que diz ser um “[...] campo de treinamento, um espaço do fazer concreto de teoria 

e prática [...], um leque de atividades de aprendizagem profissional que se manifesta para 

o estagiário, tendo em vista a sua formação” Assim, compreendemos que o estágio nessa 

perspectiva reduz a atividade docente apenas a um fazer, sem proceder a uma análise 

crítica fundamentada teoricamente e legitimada no campo social em que o ensino se 

processa. Por outro lado, na concepção mais avançada de Pimenta e Lima (2010, p.88) o 

estágio “[...] é um campo de conhecimento formativo dos futuros professores e integrante 

de todo o projeto curricular”.  

Para essas autoras, essa é a concepção decorrente do conceito de professor 

que se quer formar. Por conseguinte, fazendo uma análise sobre o estágio supervisionado, 

Kulckar (1991, p.65) adverte que: “[...] O estágio deve ser considerado um instrumento 

fundamental no processo de formação do professor. Poderá auxiliar o aluno a 

compreender e enfrentar o mundo do trabalho e contribuir para a formação de sua 

consciência política e social, unindo a teoria à prática”.  

Nesse sentido, fica evidente que o estágio não se limita ao saber fazer, ou 

ainda a reproduzir um modelo, sem dúvida envolverá, sobretudo, o pensar, o pesquisar, o 

refletir. Assim, entendemos que o estágio traz para o Curso de Pedagogia a oportunidade 

de os alunos vivenciarem momentos que favoreçam um processo de identificação com o 

trabalho do professor no contexto em que está inserido. 

Assim, com a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional- LDBEN nº 9394, sancionada pelo presidente da República Fernando Henrique 

Cardoso em 20 de dezembro de 1996, em relação aos estágios, nos cursos de pedagogia 

ministrados em universidades, a referida lei de 1996 traz apenas uma referência, no Art. 

nº 61, quando cita que “[...] a formação dos profissionais da educação teria como 

fundamentos a associação entre teoria e prática, inclusive mediante a capacitação em 

serviço; o aproveitamento da formação e experiências anteriores em instituições de ensino 

e outras atividades” (ROMANOWSKI; GISI; MARTINS, 2008, p. 4). 

A partir dos anos 2000, atendendo ao processo de mudanças no país, os 

governos de Luís Inácio Lula da Silva e de Dilma Rousseff, comprometidos com a 



 

1
4

8
 expansão e democratização da educação superior, a formação docente regulamentada pela 

LDB 9394/96 e acrescidas por resoluções do Conselho Nacional de Educação-CNE, 

estabeleceram princípios orientadores de natureza pedagógica, estrutural e institucional.  

A exemplo disso, a primeira Resolução do CNE/CP nº 01/2002 que criou as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores para a Educação 

Básica, em nível superior, aprovada em 18 de fevereiro de 2002, em seu Art. 3º apontam 

eixos norteadores que devem ser contemplados durante o período de formação inicial dos 

alunos dos cursos de licenciatura, como também a Resolução CNE/CP nº 02/2002 e a 

Resolução 6/2006 que instituem as diretrizes e carga horária para os cursos de formação 

de professores da Educação Básica.  

A rigor, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores 

oferecem princípios à parte prática do curso que deve atender o que se espera do professor 

na sociedade. Entretanto, podemos dizer que, ainda que estejamos diante de um modelo 

de formação pautado pela legislação, podemos considerar a flexibilidade que os cursos 

poderão ter em seu desenvolvimento, já que foram dadas somente as diretrizes, cabendo 

a cada curso a sua organização, ou seja, não podemos discutir as mudanças do estágio na 

formação de professores, sem primeiro olhar as mudanças que elas estão sofrendo a partir 

da nova legislação.  

Considerando a natureza do Estágio Supervisionado após a lei nº 

11.788/2008, julgando o fato de que o mesmo não está dado no campo social, nem tão 

pouco isolado de um conjunto de relações e propriedades que lhe dão identidade, é preciso 

utilizar um esquema de pensamento que nos permite interrogar o objeto de estudo, os 

quais se configuram em questionar que mudanças ocorreram no estágio do Curso de 

Pedagogia após a implementação da Lei 11.788/2008 que regulamentou os estágios 

profissionais? E as perspectivas para a formação docente. Portanto, construir o objeto e 

conhecê-lo construído, é necessário para interrogar-se sobre o objeto que se quer estudar 

(BOURDIEU, 2002).  

Nesse sentido, concordamos com Rosa (2010, p.25) que diz: “[...] pensar o 

objeto de estudo requer capacidades crítico-reflexivas sobre o mesmo, para que se possa 

compreender a partir de sua significação social e histórica” no contexto da nova lei de 

estágio.  
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  3 A LEI NACIONAL DE ESTÁGIO Nº 11.788 DE 25 DE SETEMBRO DE 2008  

 

Com base na Constituição Federal de 1988, ao elencar os direitos sociais dos 

cidadãos, determinou como dever da família, da sociedade e do Estado o direito à 

educação e profissionalização (Art. 227) e por meio da LDB (Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação nº 9394/1996), determinou que a Educação escolar deverá vincular-se ao 

mundo do trabalho e à prática social, como forma de preparar o estudante não apenas para 

ter uma competência profissional, mas para o exercício da cidadania plena a partir da 

conjugação entre as experiências escolar e mundo do trabalho.  

Contudo, com as profundas modificações ocorridas no mundo do trabalho 

após 30 anos de vigência da antiga Lei de Estágio de nº 6.494/77, e com o objetivo de 

evitar “desvios” de funções no Estágio Supervisionado, foi aprovada a Lei nº 11.788/2008 

que estabeleceu a nova regulamentação para o estágio na formação profissional. De 

acordo com essa lei, as normas referentes ao Estágio Supervisionado estão direcionadas 

para a formação em geral, entremeados na legislação nacional. Contudo, o tempo 

destinado às atividades e o crescente número de estagiários, nas empresas e instituições 

de ensino, representou um verdadeiro desvio da finalidade do estágio. 

Com isso, a nova lei vem definir as regras para os Estágios na formação 

profissional, ainda que não restritas à formação de professores; regulamenta o Estágio de 

estudantes9 em todas as áreas. A referida lei, define, classifica e trata das relações de 

estágio, dispondo sobre as instituições de ensino, as concedentes e os estagiários, 

apontando mudanças nos requisitos exigíveis para a organização e desenvolvimento dos 

Estágios Supervisionados.  

 Podemos observar que a Lei Nº 11.788/2008 ao procurar assegurar para o 

estagiário, direitos não previstos nas legislações anteriores visando coibir os 

desvirtuamentos de funções, para fortalecer o estágio enquanto ato educativo; traz como 

objetivo a preparação para o trabalho produtivo dos acadêmicos, visando o aprendizado 

de competências próprias da atividade docente e a contextualização curricular.  

                                                             
9 Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho 

(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.394, de 20de dezembro 

de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo 

único do art. 82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6o da Medida Provisória no 2.164-

41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências. 
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 Com o objetivo de conhecer as possíveis mudanças ocorridas pela nova Lei 

de estágio, organizamos um quadro com as inovações trazidas pela lei no que se refere 

aos artigos voltados para o estágio obrigatório.  Portanto, temos aqui no quadro 1, 

comparativos entre a antiga e a atual lei para que possamos encontrar pontos de 

semelhança e mudanças entre ambas. 

 

Quadro 1- Comparativo entre as Leis nº 6.494/77 e nº 11.788/2008 

 Lei nº 6.494/1977 Lei nº 11.788/2008 

Conceito Propiciam a complementação do ensino 

e da aprendizagem ao serem planejados, 

executados, acompanhados e avaliados. 

Ato educativo escolar supervisionado, 

desenvolvido no ambiente de trabalho, que 

visa à preparação para o trabalho produtivo 

de educandos. (Art. 1º) 

Faz parte do Projeto Pedagógico do 

Curso, além de integrar o itinerário 

formativo do educando (Art. 1º § 1º). 

 

Modalidades de 

Estágios 

 

 

 

Estágios curriculares (executados em 

conformidade com os programas e 

calendários escolares) e estágio 

realizado sob ação comunitária (de 

interesse social). 

 

 

 Obrigatório (aquele definido como tal no 

projeto do curso) 

 Não-obrigatório (como atividade opcional. 

(Art. 2º). 

 

Público a quem 

se destina 

 

 

Alunos regularmente matriculados em 

cursos vinculados ao ensino público e 

particular, em cursos de Educação 

Superior, de Ensino Médio, de 

Educação Profissional de nível Médio 

ou Superior ou escolas de Educação 

Especial. 

 

 

Educandos que estejam matriculados em 

curso de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, de educação 

Especial e dos anos finais do ensino 

fundamental, na modalidade profissional 

da educação de jovens e adultos (Art. 3º I). 

 

 

Obrigações 

para realização 

do estágio pelas 

Instituições de 

ensino 

Celebrar termo de compromisso com a 

Instituição de Ensino e o educando, 

zelando por seu cumprimento em 

estágio curricular; 

I – celebrar termo de compromisso;  

II – avaliar as instalações da parte 

concedente do estágio;   

III – indicar professor orientador, da área, 

como responsável pelo acompanhamento;  
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Ter unidades que proporcionem 

experiência prática na linha de formação 

do estagiário. 

Seguro contra acidentes 

 

 

 

IV – exigir do educando a apresentação 

periódica do relatório das atividades; 

V – zelar pelo cumprimento do termo de 

compromisso; 

VI – elaborar normas complementares e 

instrumentos de avaliação; 

VII – comunicar, no início do período 

letivo, as datas de realização de avaliações 

escolares ou acadêmicas. 

(Art. 7º) 

 

 

 

Instituição 

Concedente 

 

 

 

Pessoas jurídicas de direito privado, os 

órgãos de administração pública e as 

Instituições de ensino (IE) 

 

 

 

 

 

Pessoas jurídicas de direito privado e os 

órgãos da administração pública, bem como 

profissionais liberais de nível superior 

devidamente registrados em seus 

respectivos conselhos profissional (Art. 9º). 

 

 

 

Número de 

estagiários por 

grupos  

Não está previsto em Lei 

 

 

 

 

Supervisionar até 10 estagiários (Art. 9º 

III). 

 

 

 

 

 

Jornada de 

Atividade do 

estagiário 

 

 

Deverá ser compatível com o horário 

escolar do estudante 

 

  6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas 

semanais, no caso do estudante do ensino 

superior (Art. 10, II) 

 

Carga horária 

do estágio 

obrigatório 

Não está prevista Fixada no que prever o Projeto Pedagógico 

do Curso em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais (Art. 7º) 
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Duração do 

estágio  

 

Não poderá ser inferior a um semestre 

letivo 

 

 

Não poderá exceder 2 dois anos, na mesma 

concedente exceto quando se tratar de 

estagiário portador de deficiência (Art. 11) 

Bolsa Auxílio Não prevista em lei Estágio não-obrigatório e Concessão 

compulsória (Art. 12, § 1º). 

Vagas a 

portadores de 

deficiência 

Não estão previstas em Lei Percentual de 10% (dez por cento) pela parte 

concedente. (Art. 17, § 5º) 

Fonte: Brasil, Leis nº 6.494/77 e nº 11.788/2008.   

 

Com esta comparação, observamos que houve algumas mudanças na Lei de 

estágio nº 11.788/2008, que consideramos avanços, tanto no conceito de estágio na 

formação profissional, quanto na definição de responsabilidades das partes envolvidas.  

Na Lei anterior, verificamos que o Estágio propiciava apenas a 

complementação do ensino e da aprendizagem ao serem planejados e executados; já a 

nova Lei apresenta uma hodierna definição de Estágio ao reforçar seu caráter educacional, 

explicito no Art.º 1º, como um ato educativo, de cunho pedagógico. 

Compreendemos nesse processo o ato educativo escolar como um ato 

intencional, uma vez que toda ação educativa, por ser consciente e intencional, representa 

uma postura política, sendo o professor responsável pelo ensino, pela educação que está 

propondo, então, planejar revela a intenção da prática educativa.  Rays (1989) chega ao 

seguinte raciocínio: o ato de planejar o ensino é um ato pedagógico; o ato pedagógico é 

um ato político; por conseguinte, o ato de planejar o ensino é um ato educativo que visa 

à transformação. 

 Em nossa proposição, portanto, o trabalho educativo não se relaciona 

somente ao processo ensino-aprendizagem em si, vai além da imprescindível atividade 

de ensino, ultrapassa as fronteiras formais de sala de aula e interfere na realidade social, 

concreta e contextualizada dos sujeitos, participantes do referido processo. 

Cabe destacar que antes da nova Lei, a modalidade de Estágio era conhecida 

como Estágio curricular e estágio sob ação comunitária; este último, não regulamentado 

por lei. Hoje essa Lei estabelece, no Art. 2º, que pode ocorrer na forma de obrigatório ou 

de não-obrigatório conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, da área de 

ensino e do Projeto pedagógico do curso; contudo, não cria vínculo empregatício de 
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 qualquer natureza (Art.3º). Com isso, cria critérios mais rígidos de acompanhamento nos 

estágios, pois as instituições terão que incluir o Estágio em seu processo pedagógico, sob 

pena dos estudantes não poderem receber o diploma. 

Por conseguinte, para que essas duas modalidades de estágio (Obrigatório e 

não-obrigatório) sejam efetivadas deve-se levar em conta o público a quem se destina, 

assertiva disposta no Art. 3º da Lei de Estágio, que são: Educandos que estejam 

matriculados com frequência regular em curso de educação superior, de educação 

profissional, de ensino médio, de Educação Especial e dos Anos Finais do Ensino 

Fundamental, na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos. Ambas as 

Leis se destinam ao mesmo público, o que diferencia é que a Lei nº 11.788 acrescenta os 

anos finais do ensino fundamental na modalidade da Educação de Jovens e Adultos (Art. 

3º, I). 

Assim, as obrigações para a realização do estágio pelas Instituições de ensino 

pela Lei anterior, cabiam apenas para celebrar o termo de compromisso com a instituição 

de ensino e o educando. Entretanto, é importante ressaltar que a supervisão do Estágio 

pela instituição de ensino já existia na lei revogada, mas a Lei n. 11.788 estabelece o 

"modus operandi" dessa supervisão como dispõe o Art. 7º, que diz: cabe à instituição de 

ensino celebrar termo de compromisso com o educando e com a parte concedente, 

indicando as condições do estágio à proposta pedagógica do curso com o objetivo de 

avaliar as instalações e sua adequação à formação, garantindo que as atividades 

desenvolvidas estejam compatíveis com as atividades previstas no referido termo; indicar 

o professor orientador, responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades; 

elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estagiários; zelar pelo 

cumprimento do termo de compromisso, bem como exigir dos mesmos a apresentação de 

relatório das atividades realizadas, num prazo não superior a 6 meses, e comunicar à parte 

concedente as datas de realização de avaliações dos estagiários. 

À instituição concedente, antes da nova Lei, eram consideradas as Pessoas 

jurídicas, de direito privado, assim como os órgãos de administração pública e as 

Instituições de Ensino (IE). Com a nova lei de Estágio estabeleceram as pessoas jurídicas 

de direito privado e os órgãos da administração pública, da mesma maneira para 

profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos 

conselhos de fiscalização profissional (Art. 9º).     Contudo, dentre as atribuições da Lei de 

estágio, no Art. 9º, cabe ofertar instalações adequadas para que o estagiário desenvolva as 

atividades de aprendizagem; indicar um funcionário de seu quadro para orientar e 
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 supervisionar até 10 estagiários (Art. 9º III), o que antes, não estava previsto em lei, além 

da jornada de atividade de seis horas diárias e 30 semanais (art. 10 II).  

A carga horária do estágio obrigatório, antes não prevista em lei, está 

contemplada no Projeto Pedagógico em consonância com as Diretrizes Curriculares (Art. 

7º). Convém destacar a duração do estágio, que antes não deveria ser inferior a um 

semestre letivo e pela nova lei não poderá exceder a dois anos na mesma concedente. A 

bolsa-auxílio destinada ao estágio não obrigatório e as vagas ofertadas para portadores de 

deficiência não prevista na lei anterior, agora destinam 10 por cento através da nova lei 

de estágio, lei nº 11.788/2008, que trouxe mudanças para o estágio profissional.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme mencionamos neste texto, nos últimos anos os Estágios foram 

marcados por inúmeras alterações legais e curriculares no campo da formação docente. 

Ao discutir a questão do estágio na legislação educacional brasileira, a análise aqui 

apresentada nos possibilitou identificar, que o Estágio em si foi oficialmente 

institucionalizado com a promulgação da antiga Lei de nº 6.494 de 7 de dezembro de 

1977, voltada para todas as áreas profissionalizantes. Entretanto, é necessário reconhecer 

que legalmente houve mudanças consideradas como avanços, principalmente em adequar 

o estágio à formação dos professores. 

Afinal, diante de tudo que foi exposto, identificamos as mudanças que a nova 

Lei trouxe para a formação docente e aqui organizamo-nas, resumidamente, nos seguintes 

pontos, dentre os quais destacamos: 

- Garantias e direitos assegurados a todos os estagiários; 

- O estágio como ato educativo, que faz parte do Projeto Pedagógico; 

- Acompanhamento efetivo pelo supervisor docente e supervisor técnico; 

 - Indicação de um orientador da área a ser desenvolvida no Estágio  

- Elaboração de Normas de Estágio; 

- Jornada de atividade docente presente no Projeto Pedagógico.  

- Estagiar dentro da área que está sendo formado; 

- Número de estagiários: até 10 por grupos; 

- Carga horária de estágio prevista no Projeto Pedagógico; 

- Duração de Estágio não pode exceder a dois anos na mesma Instituição; 
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 - Direito de vagas ofertadas aos portadores de Deficiências; 

Uma análise comparativa das Leis de Estágios (6.494/77 e 11.788/2008) nos 

permitiu entender que mesmo que não esteja restrita à formação de professores, a nova 

lei se fazia necessária para assegurar ao estagiário os direitos não previstos nas legislações 

anteriores, sobretudo para fortalecer o estágio enquanto ato educativo. Portanto, ficou 

constatado que um dos maiores avanços da lei foi em relação à cobrança pedagógica do 

estágio. A referida lei aponta para o papel maior que uma Instituição educativa deverá 

desempenhar, que é o caráter educativo vinculado ao Projeto Pedagógico da Instituição.  

Com este estudo, constatamos, nas mudanças trazidas pela nova lei, um 

avanço, que representa uma evolução na formação docente, sobretudo ao conceituar o 

estágio como um vínculo educativo, reforçando o caráter intencional dirigido por fins 

educativos desenvolvidos como parte do Projeto Pedagógico de formação do educando, 

apontando perspectivas de melhorias para uma vinculação pedagógica mais ampla, em 

articulação com a qualificação para o trabalho e as práticas sociais educativas.  
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 O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GESTÃO EDUCACIONAL NO CONTEXTO DA FORMAÇÃO 

PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA PÚBLICA 

 

Carlos José de Melo Moreira  

Veronica Lima Carneiro Moreira 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O estágio curricular supervisionado em gestão educacional constitui um 

componente curricular obrigatório do curso de Pedagogia da UFMA, caracterizando-se 

por ser uma atividade prática, sendo realizado em escolas da rede pública de ensino, nas 

quais os alunos do curso de Pedagogia têm contato com o cotidiano da gestão escolar, no 

intuito de conhecer e ampliar seus conhecimentos sobre este campo de atuação do 

pedagogo. 

Trata-se de uma atividade de grande relevância para os alunos da graduação, 

uma vez que é neste momento que se tem contato com o futuro campo de trabalho, 

portanto, para os acadêmicos do curso de Pedagogia este momento é bastante profícuo, 

visto que o pedagogo possui vários campos de atuação, não se restringindo somente a sala 

de aula, abrangendo, inclusive, a gestão de sistemas educacionais e de instituições de 

ensino, onde o gestor é a figura central, responsável por coordenar a resolução de 

problemas, gerir pessoas, conduzir, orientar e avaliar o trabalho pedagógico, que necessita 

estar pautado por uma gestão democrática, com base no diálogo e na delegação de 

atribuições, algo bastante complexo e que pressupõe a apreensão de diferentes saberes, 

bem como a vivência prática de distintas realidades, algo a ser proporcionado pelo 

estágio. 

Durante a realização do estágio curricular supervisionado em gestão 

educacional, os estagiários, sob a orientação do supervisor docente, realizam visitas ao 

campo de estágio no intuito de observar, fazer os registros, entrevistar os sujeitos da 

escola, além de elaborar e executar um projeto de intervenção, com vistas a contribuir 
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 para o suprimento de uma possível demanda da escola, bem como familiarizar-se com as 

tarefas da área da gestão escolar.  

A carga horária do estágio é de 90 horas, subdividida em três etapas, todas 

acompanhadas e orientadas pelo supervisor docente, a saber: a primeira compreende 

estudos teóricos referentes à gestão e preparação das atividades de campo, sendo realizada 

na UFMA; a segunda, desenvolvida na escola campo de estágio, na qual se observa e 

analisa a gestão escolar diretamente; e, a terceira, na qual os estagiários elaboram e 

executam o projeto de intervenção com base nas observações realizadas prévias. 

De uma forma geral, portanto, este estágio visa compreender a correlação 

teoria-prática, mediante o desenvolvimento de atividades que vinculem o projeto 

pedagógico da escola à realidade concreta da comunidade escolar. Este componente se 

constitui por um conjunto de atividades de formação, pesquisa e prestação de serviços à 

comunidade, visando fomentar no estudante uma melhor compreensão da realidade 

educacional escolar e, sobretudo, das questões vinculadas à gestão da escola pública.  

Trata-se de um trabalho de campo obrigatório, a partir do qual atividades são 

implementadas de maneira orientada, na perspectiva de convergir teoria e prática, numa 

espécie de síntese no processo formativo. Portanto, a participação dos estagiários in loco 

proporciona um conhecimento específico do real, por meio de sua imersão no ambiente 

profissional, sob supervisão das duas instituições envolvidas (a UFMA, enquanto 

entidade formadora, e a Escola campo de estágio), para verificação quanto ao 

desenvolvimento de competências inerentes à gestão. 

 

2 A IMPORTÂNCIA DO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GESTÃO EDUCACIONAL NO CURSO DE 

PEDAGOGIA 

 

Antes de adentrarmos especificamente na questão relacionada ao estágio em 

gestão educacional, consideramos importante discorrer, ainda que brevemente, sobre 

aspectos importantes que permeiam a gestão de um sistema escolar, de uma rede e de uma 

instituição de ensino, especialmente no campo da educação básica. Dentre estas questões, 

é central a necessidade de se compreender o impacto das políticas públicas educacionais 

no contexto escolar. 

O processo de reestruturação do Estado em nível global e os consequentes 

novos ditames da economia de mercado trouxeram significativos impactos nos diferentes 
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 campos sociais, determinando, fortemente, importantes reformas na área educacional. A 

pressão instituída pelos organismos multilaterais se fortaleceu nos anos de 1990 e o 

discurso neoliberal foi sendo absorvido no campo educacional, crescentemente 

reestruturado em prol das demandas de mercado.  

Assim, diferentes ações e políticas públicas foram instituídas na perspectiva 

da implementação da gestão democrática nas escolas públicas, em nível federal, estadual 

e municipal. Segundo Krawczyk (2008, p. 16):  

 

As recomendações internacionais orientavam a reconfiguração da 

relação entre o Estado e a sociedade por meio da implementação de 

políticas de descentralização na gestão da educação e de incorporação 

da lógica da gestão privada na gestão pública [...] a organização da 

gestão do sistema educacional e da escola foram dimensões 

privilegiadas nas reformas do setor na América latina durante a década 

de 1990.  

 

Denominações como “descentralização da administração ou da gestão”, 

“gestão democrática”, “gestor”, dentre outras, ganharam destaque no campo educacional 

brasileiro, em especial, a partir dos textos legais que retomavam o já previsto no Art. 206 

da Constituição Federal de 1988, e sob a influência das práticas administrativas adotadas 

pelo setor empresarial, visto que havia certa compreensão de que aquilo que funcionava 

nas organizações corporativas poderia ser transposto para a escola pública, o que foi 

acontecendo de forma acrítica.  

Assim é que a burocracia, a estrutura vertical e centralizada, o formalismo 

exacerbado, o poder concentrado nas mãos do diretor, características tipicamente 

marcantes até então, foram sendo substituídas na legislação e, mesmo, na produção 

acadêmica, pela perspectiva do “gestor”, este compreendido como aquele que gere as 

tensões, participa e se envolve em todos os espaços da escola, favorecendo a aproximação 

das pessoas, no tocante às questões burocráticas e administrativas das de natureza 

pedagógica, delegando poderes e atribuições, ou seja, aquele que é, ou pelo menos deveria 

ser, democrático.  

Porém, de acordo com Prado (2012), em grande parte, o que aconteceu foi 

somente a substituição de um termo, no caso o de “diretor”, saturado por uma visão 

negativa após longos anos de práticas autoritárias, pelo de “gestor”, na perspectiva da tão 

almejada gestão democrática das escolas públicas. Contudo, há que se compreender que, 

bem mais que simples alterações terminológicas, a escola pública, para ser de fato 
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 democrática, necessita de profundas alterações políticas, para que a gestão democrática 

não se torne somente mais “[...] um discurso em que o apelo a uma ideologia democrática, 

libertária e descentralizadora encobre, nas novas condições políticas, a continuidade e até 

o aprofundamento de políticas oriundas dos regimes ditos autoritários” (COGGIOLA, 

2008 apud KRAWCZYK, 2008 p. 2).  

Para Prado (2012), transcorridos quase trinta anos da promulgação da nossa 

Carta Magna, muito há que se avançar, tanto em nível de discurso, quanto de legislação 

de programas governamentais e de projetos, com vistas à efetivação de políticas públicas 

que, de fato, atinjam ao que denominamos de “chão da escola”. Nessa assertiva, para a 

autora, o belo e, muitas vezes, utópico discurso, necessita ganhar concretude, sendo capaz 

de produzir práticas realmente democráticas e mais participativas. Desse modo, 

compreende-se que a formação do novo gestor assume um papel central nesse processo 

e, consequentemente, a função do estágio curricular supervisionado, dado que os cursos 

de formação de professores e gestores devem promover espaços de reflexão e de práticas 

na escola que, efetivamente, busquem a construção educativa por meio de processos 

participativos e democráticos. 

Sabe-se que a produção acadêmica relacionada ao estágio curricular na 

formação de gestores das escolas de educação básica ainda é bastante incipiente. Isso 

pode ser facilmente confirmado a partir de uma rápida consulta às principais bases de 

dados do Brasil. Não obstante a temática relativa à gestão educacional ter ganhado maior 

visibilidade a partir do final do século XX, a discussão referente ao estágio na formação 

específica do gestor tem sido secundarizada, havendo um determinado predomínio na 

produção acadêmica – seja de livros, artigos, dissertações ou teses - sobre o estágio 

docente.  

Para Prado (2012), talvez isso se deva ao fato de o cargo de gestor, no caso 

das escolas públicas, somente poder ser ocupado por professores. E, também, devido ao 

fato de que, segundo a legislação vigente, a atividade docente pressupõe a atividade 

gestora como parte de suas atribuições, conforme se verifica no Art. 4 das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura, CNE/CP 

Nº 1, de 15 de maio de 2006, a seguir:  

 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem 

participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 

ensino, englobando: I - planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de tarefas próprias do setor da Educação; 
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 II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares.  

 

Contudo, há que se reconhecer que, não obstante, existem sim especificidades 

no âmbito do trabalho do gestor que impõem a necessidade de se garantir, na matriz 

curricular desses cursos, um espaço destinado às discussões e reflexões teóricas focadas 

na política, na gestão educacional e na atuação do gestor escolar, considerando que a 

legislação assegura, tanto ao licenciado quanto ao pedagogo, o pleno exercício de 

atividades de gestão nas instituições de ensino. Conforme as Diretrizes Curriculares 

Nacionais CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006: 

 

[...] o curso de Pedagogia tem como finalidade a formação profissional, 

social e cultural dos futuros docentes e gestores que, qualificados para 

o exercício de suas atividades pedagógicas, sejam comprometidos com 

a ética profissional e com a responsabilidade de propiciar atividades e 

situações de docência, gestão, supervisão, etc. nas quais desenvolvam a 

capacidade de reflexão, autonomia, cooperação e participação, a 

interiorização de valores, a capacidade de percepção de princípios, de 

relação interpessoal e de abertura às diversas formas da cultura 

contemporânea, capacidades essenciais não apenas a si próprios no 

exercício da profissão, mas a seus estudantes/orientandos e 

interlocutores diversos. (BRASIL, 2006, não paginado). 
 

Porém, a questão que se coloca é: como dar conta de tantos objetivos em tão 

pouco tempo de formação, sobretudo quando, muitas vezes, ainda impera a dicotomia 

entre as reflexões teóricas e a prática cotidiana? Estudos e pesquisas revelam que é forte 

essa dicotomia, apesar do consenso de que não há teoria sem prática e vice versa, sendo 

uma indispensável à outra no processo de construção do conhecimento. Para Pimenta e 

Lima (2004, p. 37), “[...] a prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida 

reflexão podem reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria 

desvinculada da prática”. Referente a essa dicotomia, Fazenda et al (2005, p. 22), ao 

destacar a importância dos estágios curriculares para a formação docente, ressalta que:  

 

Após caracterizar e problematizar a prática pedagógica desenvolvida na 

escola, campo de observação e de coleta de dados para análise, os 

alunos estagiários acabam percebendo que a teoria veiculada, esvaziada 

da realidade e das práticas cotidianas da sala de aula, não explica a 

prática e, quando não, acaba contradizendo-a. O que ocorre é a ausência 

de fundamentos teóricos justificando uma determinada prática, da 

mesma forma em que uma postura crítica sobre a prática pedagógica só 

pode existir quando há uma relação dialógica entre ela e a teoria. Esse 

momento tem exigido a construção coletiva do referencial teórico que 
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 irá auxiliar a leitura da prática, desvelando, por assim dizer, qual ou 

quais teorias pedagógicas estão orientando a prática do professor, que 

por sua vez não é neutra nem fruto de uma separação ingênua entre um 

determinado projeto político e uma concepção de educação.  
 

Ao se verificar que a formação dos pedagogos e demais profissionais da 

educação tem sido objeto de estudos e pesquisas, especialmente a partir da década de 

1960, quando da institucionalização dos especialistas na organização e gestão do trabalho 

escolar., constata-se que a formação desses profissionais, historicamente, esteve 

vinculada a determinadas concepções de sociedade e seus respectivos projetos culturais 

e educativos, portanto, sempre pautada por uma intencionalidade expressa nos diferentes 

desenhos curriculares do curso de Pedagogia, que, por seu turno, são desenvolvidos 

através dos saberes e práticas empreendidos pelos professores formadores, inclusive no 

âmbito das práticas concretizadas no contexto do estágio supervisionado. 

No que tange ao Estágio Supervisionado, componente curricular central no 

campo da formação docente, é consenso, atualmente, que este deve possuir como eixo a 

pesquisa da prática pedagógica, envolvendo a organização e gestão de processos 

educativos escolares e não escolares. Assim, é importante que seja concebido e 

organizado pela ação partilhada de professores do curso, na perspectiva de favorecer a 

unidade político-pedagógica à formação profissional dos futuros pedagogos/as, 

possibilitando estreita correlação teoria-prática, bem como entre as áreas do 

conhecimento, expandindo a dimensão da área de atuação e intervindo na prática 

educativa. 

No caso da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, o trabalho 

desenvolvido pelos professores responsáveis pelo estágio em gestão educacional, foco 

deste trabalho, vem ganhando, ao longo dos anos, maior qualidade e inserção social, dado 

que se propõe, crescentemente, a romper com a ideia burocrática e fragmentada da 

departamentalização. De uma forma geral, os professores do estágio em docência (DE I) 

e de gestão (DE II) se reúnem periodicamente para traçar ações e planejar atividades de 

estágios a serem desenvolvidas de forma sincronizadas em cada período do curso de 

pedagogia. Nessa assertiva, de acordo com Prado (2012), é importante que as atividades 

de estágios em cada período do curso de pedagogia possuam um eixo temático a ser 

pesquisado, partindo-se da investigação, análise e categorização das observações 

realizadas pelos alunos durante o período de diagnóstico da realidade escolar, para 
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 posterior elaboração de um projeto de intervenção a ser executado junto à escola campo 

de estágio.  

 

3 UMA EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM GESTÃO EDUCACIONAL NO CURSO 

DE PEDAGOGIA NA UFMA: um caminho que se faz caminhando 

 

No estágio curricular supervisionado, na área de gestão educacional da 

UFMA, analisa-se o processo de gestão e coordenação escolar, visando compreender as 

formas e mecanismos de relacionamento dos sistemas para com a escola e vice-versa. 

Assim, são estudados documentos como o Projeto Político-Pedagógico, PDE-Escola, 

Regimento Escolar, Diários de Classe, diversos instrumentos administrativos e 

pedagógicos, além das normas da escola, bem como é feito o acompanhamento do 

processo de avaliação utilizado nesses níveis de ensino. O Conselho Escolar, a Secretaria 

da escola e a parte referente à Escrituração e arquivamento também constituem 

importantes aspectos analisados no contexto das atividades desenvolvidas no Estágio em 

Gestão.  

Esta modalidade de estágio abrange, ainda, a observação e atuação dos 

estagiários nos diferentes setores do campo da prática, fazendo-se necessário que os 

mesmos participem de reuniões nos diferentes órgãos colegiados, seminários e demais 

atividades no referido campo, para o fortalecimento do relacionamento da escola com a 

comunidade escolar e local, conforme o plano de ação traçado sob orientação dos 

Supervisores Docentes.  

Esse conjunto de atividades é relevante em função dos principais objetivos do 

estágio em gestão, que versam sobre a necessidade de “propiciar ao estagiário a 

oportunidade de vivenciar o processo de gestão em escolas e no sistema educacional, 

estabelecendo a necessária relação teoria/prática na abordagem da realidade escolar”, 

bem como “desenvolver capacidade de relacionamento interpessoal no ambiente de 

trabalho”.  

Assim sendo, dentre as principais atividades propiciadas aos estudantes, no que 

diz respeito às vivências oportunizadas ao longo do estágio curricular supervisionado em 

gestão educacional, tem-se a caracterização do campo de estágio, por meio de diagnóstico 

que retrate suas condições de funcionamento, sua estrutura organizacional, quadro 

funcional, situação do corpo docente e discente, condições de ensino-aprendizagem, 
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 modelo de gestão e relacionamento com órgãos do sistema e comunidade entre outros, 

cabendo aos mesmos à observação, análise e execução de atividades realizadas sob a 

orientação do supervisor docente e técnico. O referido estágio tem como princípio 

norteador a gestão democrática, tendo em vista que: 

 

[...] a formação do gestor não deve ser castradora, mas sim criativa e 

democrática, pois como falar em gestão democrática dos sistemas e das 

unidades escolares se no próprio estágio em Gestão o trabalho não se 

pauta na coletividade e nos princípios democráticos? (PRADO, 2012, 

p. 71). 

 

Nessa acepção, de uma forma geral, destaca-se que este estágio visa propiciar 

ao estagiário a oportunidade de vivenciar o processo de gestão em escolas e no sistema 

educacional, estabelecendo a necessária relação teoria/prática na abordagem da realidade 

escolar. Além disso, se propõe a desenvolver a capacidade de identificar os problemas 

concernentes à prática educativa, utilizando o referencial teórico metodológico 

disponível, objetivando compreender suas causas e consequências propondo alternativas 

de solução e, ainda, a desenvolver a capacidade de relacionamento interpessoal no 

ambiente de trabalho. Assim: 

 

O desafio que se coloca ao trabalho desenvolvido é o redirecionamento 

de algumas das ações a fim de que possa verdadeiramente contribuir 

para a efetivação de uma educação cidadã, ajudando a formar os futuros 

gestores das escolas de educação básica, produtores de sua identidade 

profissional e atores críticos de uma sociedade menos competitiva, 

excludente, e, acima de tudo, mais democrática (PRADO, 2012, p. 83).  
 

Nessa perspectiva, apresenta-se, a seguir, um breve detalhamento das 

atividades do estágio curricular supervisionado em gestão educacional da UFMA, onde, 

após a realização da primeira etapa das atividades, que ocorre em sala de aula, na referida 

instituição, e consiste no momento de estudo e preparação das atividades a serem 

executadas no campo de estágio, sob a orientação direta do supervisor docente; realiza-

se a segunda etapa, que compreende a observação, análise e possível execução de 

atividades a serem realizadas em órgãos gestores, legisladores e fiscalizadores da 

educação pública, em âmbito estadual e/ou municipal; a terceira e última etapa 

corresponde ao período de observação, análise e desenvolvimento de atividades no campo 

de estágio, por grupos de estagiários compostos de, no máximo, cinco alunos. 
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 Ao longo desse percurso formativo, os alunos possuem, como atividades 

principais: o estudo de textos para melhor fundamentação teórica quanto às atividades 

componentes da função de gestão de sistemas e gestão escolar; a avaliação Diagnóstica 

da Escola e Registros nas Fichas de Estágio - observação diagnóstica do cotidiano escolar: 

sujeitos, comportamentos, falas, relações, estrutura de funcionamento, estrutura física, 

agrupamentos, subculturas e contraculturas; Participação em reuniões, seminários e 

demais atividades na escola-campo, de acordo com a oportunidade; Entrevistas e 

Registros nas Fichas de Estágio; Entrevistas com gestores, professores, alunos e demais 

funcionários, de modo a identificar os seguintes aspectos e dimensões da escola: Físicos-

forma, estrutura e organização dos espaços escolares em confronto com a sua função 

social, com a natureza de sua especificidade (localização, faixa etária que atende, níveis 

e modalidades); Epistemológicos/Pedagógicos - princípios norteadores, concepções de 

ensino, currículo, métodos, formação dos profissionais; Institucionais/administrativos – 

regimento escolar, normas, regras, sanções, tradição, modelos pedagógicos, mecanismos 

e instrumentos de gestão; Estudo de documentos oficiais da escola, visando identificar os 

seguintes aspectos / dimensões da escola: Regimento Escolar, Projeto Político 

Pedagógico, Atas, etc.; As formas de financiamento da educação: FUNDEB, PDE, 

PDDE, PNLD, PAPE, PENAE, PNTE, Caixa Escolar e outros. 

Ainda nesta etapa do processo, os estagiários elaboram um Projeto de 

Intervenção a ser desenvolvido no decorrer do período, de acordo com o diagnóstico e 

com as possibilidades existentes, de forma a contribuir com a solução dos problemas 

identificados no campo de estágio. Por fim, realiza-se um seminário de socialização das 

experiências, juntando-se todos os grupos de estagiários da turma, além da avaliação da 

etapa de trabalho na escola e entrega do relatório de estágio. 

No geral, este é um estágio que tende a ampliar a visão dos estudantes sobre 

a gestão escolar, apresentando novas possibilidades quanto à construção da identidade do 

Pedagogo, contribuindo assim para uma plena formação acadêmica e profissional, 

ratificando o pensamento de Pimenta apud Pinto (2011, p.72), ao afirmar que: 

[...] tenho debruçado sobre o fazer pedagógico intrínseco à educação 

escolar do ensino fundamental e médio, entendendo-o como campo de 

estudos dos especialistas. Nesses estudos, tem-se destacado a 

complexidade dos fenômenos da aprendizagem, dos sistemas de 

organização administrativa do complexo escolar e das diferentes e 

múltiplas formas de organização que apontam para a direção de uma 

escola na democratização do ensino. Nessa perspectiva, entendo que a 

teoria da educação, como reflexão sobre a prática, aponta para a 

importância dos profissionais denominados pedagogos atuarem nesse 
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 complexo chamado escola. Assim, a formação desses profissionais 

deve buscar responder aos reclamos da realidade escolar. 

 

Nessa perspectiva, entendemos o estágio supervisionado, em geral, e o 

estágio supervisionado em gestão, em particular, como um processo importante na 

formação do futuro pedagogo, dado que o mesmo tem um olhar mais aprofundado a partir 

do ambiente escolar, lócus esse privilegiado para se colocar a teoria e a prática de forma 

estritamente correlacionadas, de modo que o estágio constitui uma: 

 

[...] atividade de aproximação com o campo profissional, por tratar-se 

de uma forma de inserção do mundo do trabalho e na área específica de 

atuação, de possibilidades de conexão entre teoria estudada e a prática 

observada nas instituições que acolhem as estagiárias, configurando-se, 

assim, como um passo importante na construção das identidades 

profissionais (GOMES, 2009, p. 67). 
 

Diferente de outros profissionais, o exercício profissional de docentes no 

Brasil requer apenas o estágio curricular. Neste sentido, entendemos o estágio como um 

componente curricular integrante do projeto político pedagógico nos cursos de 

Pedagogia, sendo um eixo articulador entre a formação acadêmica e o mundo do trabalho. 

Assim, ele se caracteriza por ser uma atividade supervisionada que visa preparar o 

estudante para a vida cidadã e do trabalho, tendo por objetivos: a ampliação dos 

conhecimentos; o desenvolvimento de competências e o desenvolvimento de atividades 

e comportamentos adequados ao relacionamento sócio profissional. 

Em se tratando do estágio de Gestão Escolar espera-se que o aluno saia com 

uma visão geral da atividade de gerenciamento da escola, de coordenação pedagógica e 

de secretariado escolar, por entendermos o entrelaçamento de tais atividades que 

propiciam o bom funcionamento da escola. O gestor escolar é o elo entre as atividades de 

organização do trabalho pedagógico, não podendo este se furtar da sua função primordial: 

o gerenciamento dos problemas e suas respectivas soluções em uma perspectiva de 

tomada de decisões democráticas. Espera-se, por conseguinte, que este estágio em gestão 

escolar possa dar uma real dimensão do ato de gerenciar uma escola de modo a oferecer 

aos alunos uma educação qualitativa. 

Nesta perspectiva, destacamos algumas das competências centrais que se 

busca desenvolver ao longo do estágio em gestão: Gestão de Pessoas, Gestão de Escola, 

Coordenação Pedagógica e Secretariado Escolar; Identificação das formas e mecanismos 

de relacionamento da escola com o sistema de ensino; Análise da documentação escolar: 



 

1
6

8
 Projeto Político-Pedagógico, Regimento Escolar, Diários de Classe, bem como 

instrumentos administrativos diversos e instrumentos pedagógicos e Processo de 

autorização e reconhecimento de escolas. Como já destacado, todas essas atividades serão 

executadas sob a orientação do supervisor docente, por meio de visitas e reuniões 

periódicas aos campos de estágio objetivando avaliar e orientar as atividades dos 

estagiários. 

Nesse contexto, compreendemos que a avaliação dos estagiários deve ser 

concebida e praticada como um processo contínuo, a fim de diagnosticar, analisar e 

redimensionar a prática pedagógica, tendo em vista a melhoria do processo ensino-

aprendizagem. Desse modo, o processo de avaliação permeia todo o desenvolvimento do 

estágio, em todas as suas atividades ao longo do percurso formativo dos estagiários, 

levando em conta, especialmente, alguns critérios, como: 

 

Capacidade de associar teoria e prática nas diversas etapas do estágio, 

tanto no que se refere aos aspectos epistemológicos quanto aos aspectos 

técnicos e comportamentais; - Compreensão e apropriação autônoma e 

crítica do conjunto de informações transmitidas e debatidas na sala de 

aula e no campo de estágio; - Capacidade de análise e síntese, 

demonstrada nas reuniões e no relatório de estágio; - Participação ativa 

nas diversas atividades desenvolvidas no decorrer do estágio; - 

Sistematização, oral e escrita, de ideias e saberes, com rigor, clareza, 

coerência e sentido.  
 

Por fim, ressaltamos que, para realizar o processo de avaliação dos 

estudantes/estagiários, utilizamos os seguintes instrumentos: observação diagnóstica no 

campo de estágio, por meio do acompanhamento presencial semanal dos estagiários; 

diários de campo, fichas de avaliação preenchidas pelo supervisor técnico da instituição 

concedente; reuniões periódicas com o supervisor docente e relatório de estágio.  

Toda a dinâmica de trabalho pauta-se pela discussão de questões concernentes 

às concepções de estágio curricular e sua importância no contexto da formação 

profissional do gestor. E, ao final do semestre letivo, há a realização de um Seminário de 

Estágio em Gestão, para que os estudantes possam divulgar os resultados do trabalho 

desenvolvido ao longo do período para toda a comunidade educacional. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio curricular supervisionado em gestão educacional constitui 

importante componente do projeto político pedagógico do Curso de Pedagogia, atuando 

como um eixo articulador entre a formação acadêmica e o mundo do trabalho. Tem como 

perspectiva fundamental oferecer uma real dimensão do processo de gestão de uma 

escola. Por conseguinte, trata-se de atividade supervisionada voltada à formação do 

estudante para a vida cidadã e para o trabalho, tendo em vista: a ampliação de seus 

conhecimentos; o desenvolvimento de competências; o desenvolvimento de atividades e 

comportamentos adequados ao relacionamento sócio profissional, dentre outros.  

A realização deste estágio supervisionado visa permitir, aos acadêmicos do 

Curso de Pedagogia, uma efetiva compreensão quanto à importância da associação entre 

teoria e prática, de maneira que ambas possam contribuir no processo de construção do 

conhecimento, possibilitando uma prática de estágio bastante efetiva em campo. 

As questões aqui abordadas buscam suscitar novas indagações, possibilidades 

e posicionamentos acerca da formação do gestor das escolas públicas de educação básica 

de nosso país e, consequentemente, do estágio supervisionado em gestão educacional. Ao 

apresentar uma experiência concreta de estágio em gestão no curso de pedagogia, nossa 

expectativa é que, a partir de sua leitura e crítica, novos debates emerjam e, assim, se 

possa ampliar os conhecimentos sobre esta área da educação.  

Destacamos que, a partir do trabalho realizado no estágio supervisionado em 

pauta, é possível a identificação de alguns aspectos motivadores, tais como: melhorias e 

avanços no processo de construção da identidade dos alunos enquanto futuros 

profissionais da educação, na apreensão e identificação da complexidade do lócus em que 

atuarão como futuros gestores; na prática investigativa para a definição de seus modos de 

atuação no espaço escolar enquanto futuros profissionais de equipes gestoras da escola 

pública. Outro aspecto importante a ser ressaltado diz respeito aos limites interpostos em 

função de obstáculos colocados ante à viabilização de uma efetiva parceria entre a 

universidade e as escolas públicas, dentre os quais podemos ressaltar, sobretudo, as 

dificuldades relacionadas à constante discrepância entre o calendário acadêmico da 

universidade e o das escolas públicas, bem como a busca da superação do equívoco de 

que o acadêmico/estagiário e a universidade se relacionam com a escola apenas de 

maneira oportunista, visando dela tirar proveito, sem maiores compromissos no que tange 
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 à importância de dar as devidas devolutivas com base nas análises empreendidas ao longo 

do período do estágio.  

Desse modo, portanto, o desafio que se interpõe versa sobre as reais 

possibilidades de se redimensionar algumas das ações desenvolvidas no âmbito do 

estágio, visando contribuir, de fato, para a concretização de uma educação mais crítica e 

efetiva no processo de formação cidadã dos futuros gestores das escolas de educação 

básica, na perspectiva de uma sociedade e de uma escola mais democrática, colaborativa 

e menos competitiva e excludente. 
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 ESTÁGIO EM ATIVIDADES DE GESTÃO: refletindo sobre uma proposta do curso de pedagogia da UFMA 

Valdenice de Araújo Prazeres 

Karla Cristina Silva Sousa 

1 INTRODUÇÃO 
 

Desde o ano 1977, data de criação da Lei 6.49410, a primeira que versava 

especificamente sobre estágio, vem sendo construída uma concepção de Estágio 

Curricular como as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 

proporcionadas ao/à estudante pela participação em situações reais de vida e trabalho da 

respectiva área de futura atuação profissional, sob responsabilidade e coordenação da 

Instituição de ensino.  

Não obstante as divergências e mesmo as visões antagônicas, advogadas por 

quem o concebe como atividades que devem priorizar os interesses da instituição 

formadora, de um lado e, do outro, as demandas do campo de estágio parecem sinalizar 

um certo consenso, nos dias atuais, quanto à sua contribuição imprescindível no percurso 

formativo do/a estudante e futuro/a profissional.  

Este artigo objetiva refletir sobre a experiência de estágio supervisionado em 

atividades não docentes, mais especificamente, na área da gestão escolar, no curso de 

Pedagogia, tendo por base um componente curricular deste curso, na UFMA. Com base 

na análise de alguns aspectos da legislação referente ao estágio e à formação do/a 

pedagogo/a, apoiada no “diálogo” com autores/as que favorecem a incursão pelas 

temáticas, a exemplo de Aguiar (2006), Brzezinski (1998), Pimenta e Lima (2006; 2017) 

e Vázquez (1977). Assim, as discussões foram organizadas em três seções, além desta 

parte introdutória e das considerações finais.  

A primeira seção realiza uma discussão sobre concepção de estágio nas 

licenciaturas. O trabalho prossegue com uma análise do atual perfil de saída do/a 

pedagogo/a na legislação atual e suas implicações para o estágio em situações para além 

da sala de aula, culminado com um breve relato acerca da organização e desenvolvimento 

do “Estágio em Gestão e Organização da Educação Infantil e do Ensino Fundamental”, 

                                                             
10 A Lei 6.494, de 7 de dezembro de 1977, foi regulamentada pelo Decreto 87.497, de 18 de agosto de 

1982. 
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 entendido com uma das práticas educativas integradoras no projeto pedagógico do 

referido curso, na Universidade Federal do Maranhão (UFMA).  

 

2 O ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DOCENTE: um espaço conquistado   

 

Tendo como principal instrumento regulatório a Lei nº 11.788/2008, o estágio 

atualmente é definido como ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, tendo em vista a preparação para o trabalho produtivo, sendo 

obrigatório e requisito para aprovação e obtenção de diploma, devendo ser determinado 

no projeto pedagógico do curso (BRASIL, 2008).  

O que nos parece é que vem se construindo um entendimento de estágio como 

momento vinculado aos interesses educacionais e formativos, distanciando-lhe de uma 

concepção eminentemente prática e/ou voltada para as necessidades da instituição 

concedente. Momento esse em que saber e fazer dialogam e se articulam na construção 

de conhecimentos, procedimentos, atitudes e posturas, ou, na assertiva de Buriolla (2009, 

p. 13), “[...] lócus onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e referida 

[...]”.  

Entender o Estágio Curricular obrigatório, como um dos elementos essenciais 

no processo formativo profissional, significa buscar configurá-lo mediante atividades em 

situações reais de futuro exercício da profissão e que possibilitem a articulação entre 

teoria e prática. Sabemos que, tradicionalmente, essas duas dimensões da práxis humana 

muito mais se dissociaram do que se articularam, tanto nos currículos de formação inicial, 

quanto de formação continuada de professore/as.  

Obviamente, as diferentes formas de conceber tal relação ancoram-se no 

perfil profissional que se pretende formar, por sua vez, vinculado à concepção de 

Educação. Dessa forma, têm se expressado ora numa visão dicotômica, em que há 

separação entre as duas (com ênfase na teoria ou na prática), ora numa visão associativa, 

em que há uma justaposição (a prática é vista como aplicação da teoria), ora numa visão 

de unidade (teoria como retratadora, constatadora e orientadora da prática social) 

(BRZEZINSKI, 1998). 

Entretanto, tal como Vázquez (1977), entendemos que só é possível falar de 

oposição entre teoria e prática se esta relação é formulada em bases falsas, seja porque 

esta última parece poder desligar-se daquela, seja porque a teoria tenda a desvincular-se 
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 da prática. Ao desvincular-se da teoria, a prática é suposta como suficiente e é tomada em 

seu sentido utilitário; a teoria se faz desnecessária e mesmo nociva. Neste caso, a teoria 

passa a ser substituída pelo senso comum, que é o sentido da prática, e a ela não se opõe. 

A prioridade é conferida a uma prática sem teoria, ou com um mínimo dela, o que permite 

concluir que o pensamento do senso comum corresponde ao praticismo.  

O praticismo presente na consciência do “homem comum” corresponde ao 

pragmatismo. Este, entendendo o conhecimento como vinculado às necessidades práticas, 

confunde o prático com o utilitário e o verdadeiro com o útil, “[...] com o que solapa a 

própria essência do conhecimento como reprodução na consciência cognoscente de uma 

realidade [...]” (VÁZQUEZ, 1977, p. 212). Reprodução possível no trato teórico e prático 

com ela. Por sua vez, a atividade teórica que se encerra em si mesma, sem laços com a 

realidade, é pura abstração; enquanto a prática sem os fundamentos que a expliquem e 

guiem-na aproxima-se do senso comum, sendo qualitativamente diferente daquela que é 

necessária nos processos formativos e no exercício profissional consciente e crítico. 

 A teoria pode gozar de uma relativa autonomia em relação às necessidades 

práticas. Nesse caso, serve à prática, antecipando-se idealmente a ela e cumprindo uma 

função prática de instrumento teórico. Contudo, faz-se necessário que a teoria esteja 

aberta ao mundo da prática, não perdendo sua vinculação com o movimento do real, que 

é objeto de interpretação e transformação. Nas palavras do referido autor:  

 

A dependência da teoria em relação à prática, e a existência desta como 

últimos fundamentos e finalidades da teoria, evidenciam que a prática 

– concebida como uma práxis humana total – tem primazia sobre a 

teoria; mas esse primado, longe de implicar uma contraposição absoluta 

à teoria, pressupõe uma íntima vinculação com ela (VÁZQUEZ, 1977, 

p. 234). 

 

Entendida como fundamento, critério de verdade e finalidade da teoria, é a 

prática quem determina aos homens e às mulheres o que é necessário conhecer para 

transformar a natureza e a realidade social como um todo, bem como quais são as suas 

prioridades no processo de conhecer. E é nesse processo de transformação que a teoria 

progride; a partir da relação prática, que coloca sempre novas exigências, ampliando tanto 

o horizonte dos problemas como o das soluções e o da consciência humana. É nesse 

processo de transformação do mundo exterior que, também, a humanidade se modifica.   

Com base nesse referencial, é possível afirmar a importância de processos 

intencionais e planejados sistematicamente, bem como de socialização de referenciais 
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 teóricos, para que o(a) estudante, no caso, futuro(a) professor(a), possa superar os 

conhecimentos cotidianos, adquiridos sem a mediação da teoria, a partir da reflexão 

crítica sobre eles, porém, à luz e pela apropriação de conhecimentos científicos 

(VYGOTSKY, 1993). É possível, nesse sentido, situar a importância do estágio como 

componente de articulação entre teoria e prática, de integração com as demais atividades 

acadêmicas e de aproximação da universidade com a comunidade/práticas escolares, em 

um movimento de reflexão, (re) conceitualização e proposição de formas de intervenção 

na realidade vivenciada e pensada. E sob a égide desse entendimento, o estágio é um 

componente curricular que pode propiciar a concretização do tripé da organização 

universitária: ensino, pesquisa e extensão.  

Pimenta e Lima (2004), contribuem com esse raciocínio quando, em suas 

análises sobre concepções de estágio, privilegiam a referenciada na “Pesquisa”, em 

contraposição às de “imitação de modelos” e “instrumentalização técnica”. Na acepção 

das autoras, a pesquisa no estágio  

[...] se traduz na possibilidade de os estagiários desenvolverem postura 

e habilidades de pesquisador a partir das situações de estágio, 

elaborando projetos que lhes permitam ao mesmo tempo compreender 

e problematizar as situações que observam (PIMENTA; LIMA, 2004, 

p. 46). 

 

Numa concepção de pesquisa, o estágio distancia-se tanto de uma proposta 

cuja ênfase seja a observação e reprodução de modelos tido como bons, quanto de um 

programa voltado para a aprendizagem (ou demonstração) de habilidades e competências 

técnicas.  

O estágio coloca-se, pois, como possibilidade de análise e compreensão dos 

fatores que determinam e/ou condicionam o trabalho educativo na escola, bem como de 

experiência pré-profissional, por meio da proposição de projetos de ação, elaborados com 

base nos dados da realidade refletidos com o apoio na teoria – conhecida nas disciplinas 

do curso ou se constituindo em necessidades formativas e em um novo referencial.  

 

3 O ESTÁGIO E A FORMAÇÃO DO/A PEDAGOGO/A NA CONTEMPORANEIDADE: concepções em disputa   

 

No âmbito dos movimentos organizados de profissionais da educação, a 

exemplo da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(ANFOPE), tal concepção vem sendo construída historicamente, assim como a do curso 
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 de Pedagogia para além de apenas profissionalizante, mas como um lócus de produção e 

difusão de conhecimento sobre educação. Isso porque desde que o curso foi formalizado, 

por meio do Decreto Nº 1.190, em abril de 1939, no decorrer de várias décadas seguintes 

prevaleceu o viés reducionista da formação profissional, centrado na competência técnica 

e na praticidade (RODRIGUES; MENDES SOBRINHO, 2006).  

Nesse viés, o (s) estágio (s) supervisionado (s), geralmente, era(m) realizado 

(s) ao final do curso, trazendo, na apropriada analogia de Kenski (1991, p. 40), “[...] uma 

expectativa de apoteose, de gran finale, no qual todos os problemas e deficiências 

apresentadas durante o curso têm uma última chance a ser pelo menos discutidos”. Nesta 

acepção, foram bastante limitadas as possibilidade de se converter(em) em momentos 

propulsores e articuladores de atividades de pesquisa e produção de conhecimentos e 

saberes, de concretização da indissociabilidade entre a teoria e a prática, enfim, de 

vivência da práxis criativa, fruto da relação dialética entre conhecimento e ação, 

conducente à posturas e às habilidades de pesquisador/a. 

Sabemos que o curso de Pedagogia é parte integrante de uma totalidade com 

a qual estabelece relação de reciprocidade: a sociedade capitalista, com sua essência 

contraditória. Este fato coloca a necessidade de considerar a existência de projetos 

distintos, e em disputa, no campo educacional, contemplando o da formação de 

professore/as, da Universidade, do currículo e das próprias políticas curriculares. Afinal, 

como nos ensina Bourdieu (2004), a educação é um campo de práticas sociais, com suas 

tensões, hierarquias, assimetrias e disputas pela imposição do que deve ser legítimo, a 

cada momento, nesse espaço social (BOURDIEU, 2004; 2007). 

No caso específico do curso de Pedagogia, há, também, projetos em disputa, 

construídos e defendidos ao longo de sua trajetória história, os quais giram em torno da 

concepção do próprio curso (licenciatura/bacharelado?), de docência, de pedagogia, de 

perfil profissional de saída, só para citar algumas divergências (AGUIAR, 2006; 

SCHEIBE, 2007a; 2007b).  

No âmbito desses debates, distanciando-se e/ou aproximando-se de algumas 

das teses, impossíveis de serem aqui analisadas em função dos propósitos e extensão deste 

texto, em 2006, foram instituídas as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, licenciatura, por meio da Resolução CNE/CP Nº 01. Foram, 

então, definidos os princípios, condições de ensino e de aprendizagem, procedimentos 

que devem constar no planejamento e na avaliação da oferta do referido curso, dos quais 

destacamos, para a presente discussão, o Art. 8º:  
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O curso de Licenciatura em Pedagogia terá a carga horária mínima de 

3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, assim distribuídas: 

I - 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência a 

aulas, realização de seminários, participação na realização de pesquisas, 

consultas a bibliotecas e centros de documentação, visitas a instituições 

educacionais e culturais, atividades práticas de diferente natureza, 

participação em grupos cooperativos de estudos; 

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 (BRASIL, 2006, p. 4). 

 

Essas 30011 horas de Estágio Supervisionado precisam contemplar um amplo 

leque de atividades com possibilidades formativas, considerando o perfil de saída que 

essa mesma Resolução determina: 

 

Art. 4º O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 

professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil e 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, 

na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de serviços e 

apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 

conhecimentos pedagógicos. 

Parágrafo único. As atividades docentes também compreendem 

participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 

ensino, englobando: 

I - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação 

de tarefas próprias do setor da Educação; 

II - planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 

avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; 

III - produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 

campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. 

(BRASIL, 2006, p.1). 

  

Perfil coerente com o Art. 2º desta Resolução, o qual esclarece que as 

diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia aplicam-se à formação inicial para o 

                                                             
11 A Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação 

inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos 

de segunda licenciatura) e para a formação continuada, altera esta carga horária ao dispor, em seu Art. 13, 

inciso III, que os cursos de formação inicial de professores para a educação básica, em nível superior, em 

cursos de licenciatura, 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, na área de formação 

e atuação na educação básica, contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o 

projeto de curso da instituição (BRASIL, 2015).  
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 exercício da docência, explicitando, em seu primeiro parágrafo, a compreensão de 

docência como:  

 

[...] ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, 

construído em relações sociais, étnico-raciais e produtivas, as quais 

influenciam conceitos, princípios e objetivos da Pedagogia, 

desenvolvendo-se na articulação entre conhecimentos científicos e 

culturais, valores éticos e estéticos inerentes a processos de 

aprendizagem, de socialização e de construção do conhecimento, no 

âmbito do diálogo entre diferentes visões de mundo (BRASIL, 2006, p. 

1). 

 

Nessa acepção, além do exercício profissional no magistério na Educação 

Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o/a Pedagogo/a deverá estar apto/a 

para trabalhar em diversas dimensões da Educação, escolar ou não: gestão e/ou 

coordenação pedagógica de escolas; consultorias e assessorias; editoras de livros 

didáticos; espaços variados que desenvolvam trabalho educativo, a exemplo de hospitais, 

bibliotecas, museus e brinquedotecas; Organizações Não Governamentais (ONGs); 

órgãos públicos vinculados a setores da Educação ou que desenvolvam ações que 

demandem conhecimentos pedagógicos e aos sistemas de ensino, entre outras.  

Não obstante as ponderações relativas à pretensa amplitude do processo 

formativo, no curso de Pedagogia, é fato que as diretrizes atuais deixaram para o passado 

histórico os problemas relacionados ao paradoxo de “ensinar a fazer, sem (poder) fazer”, 

posto ter se destinado, por longo período, à formação de formadores/as de professore/as 

dos anos iniciais da escolarização (Curso Normal) – mas sem habilitação para este 

magistério – e/ou de “especialistas” – em orientação, administração, supervisão e 

inspeção escolar. 

Destarte, o curso de Pedagogia é desafiado a propor em sua estrutura 

curricular diversos momentos de estágio supervisionado no intuito de contemplar os 

estudos, pesquisas e desenvolvimento de projetos de intervenção voltados para a atuação 

em vários tipos de trabalho de natureza educativa, entendidos como docência. A área da 

gestão não poderia ser desconsiderada, sobretudo em tempos de reformas educacionais, 

pautadas no ideário neoliberal, que atribui um papel relevante aos processos de gestão 

dos sistemas de ensino e, particularmente, das unidades escolares.  

A gestão democrática foi estabelecida como um dos princípios para a 

educação brasileira, no Art. 14 da Constituição Federal de 1988, juntamente com a 
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 obrigatoriedade, gratuidade, liberdade e igualdade. Como fundamentos desse princípio, 

propugnou a “[...] participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto 

político-pedagógico, participação das comunidades escolar e local, conselhos ou 

equivalentes” (BRASIL, 1998, não paginado). 

Com efeito, de acordo com Casassus (2001) um dos objetivos que orientaram 

as reformas educacionais iniciadas nos anos finais do século passado, foi o de iniciar nova 

etapa de desenvolvimento educacional mediante mudanças na gestão, juntamente com o 

situar a educação e o conhecimento no centro da estratégia de desenvolvimento, 

melhorando os níveis de qualidade do aprendizado por meio de ações no nível macro e 

micro. A focalização na gestão escolar corresponde a esse nível micro, através da 

implantação de graus de autonomia e um currículo adaptado às suas características.   

Ao final da década de 1990, Krawczyk (1999) já apontava a gestão escolar 

como um dos pilares das reformas educacionais. Ao analisar a proposta de onze 

municípios brasileiros, no que concerne a essa questão, elencou alguns dos principais 

conceitos nos quais se apoiavam: descentralização, flexibilidade, individualização, poder 

local, dentre outros.  

Para Martins (2001), a descentralização constituiu-se o eixo dessas reformas 

pelo fato de ter-se consagrado, no decorrer dos anos 90, um discurso a respeito da 

existência de uma crise da educação como consequência da “dinâmica centralizada do 

Estado”.  

A descentralização, a autonomia e a participação, bases constitutivas da ideia 

de gestão democrática construída historicamente pelo/as profissionais da educação nesse 

processo de reformas, foram ressignificadas de modo a ajustar-se às políticas de 

desobrigação do Estado para com as políticas sociais. 

Assim, as práticas descentralizadoras da gestão têm significado, por 

contraponto, o aumento dos controles centralizados, ou como expressa Gentili (2001, p. 

25) afirmando que se combinam centralização e descentralização: “[...] centralização do 

controle pedagógico (em nível curricular, de avaliação do sistema e de formação de 

docentes) e descentralização dos mecanismos de financiamento e gestão do sistema”.  

Isso porque as decisões referentes à política educacional, à avaliação, às 

normas, às diretrizes e referenciais curriculares, são tomadas pelo poder central (MEC) e 

avaliadas através de testes padronizados, restando às escolas as decisões de caráter 

operacional. Sendo assim, a focalização na escola, entendida como espaço central das 
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 políticas para a melhoria da qualidade da aprendizagem do/as aluno/as, tem como meta 

responsabilizá-la pelos resultados obtidos. 

 Essas premissas permitem apreender a relevância da inclusão de temas 

relativos à gestão nos processos formativos de pedagogo/as, podendo ser constatada, por 

exemplo, em uma publicação do MEC:  

A democratização dos sistemas de ensino e da escola implica 

aprendizado e vivência do exercício de participação e de tomadas de 

decisão. Trata-se de um processo a ser construído coletivamente, que 

considera a especificidade e a possibilidade histórica e cultural de cada 

sistema de ensino: municipal, distrital, estadual ou federal de cada 

escola (BRASIL, 2004, p. 25). 

 

Além disso, é forçoso ressaltar que a formação do/as profissionais da 

educação, prevista no Art. 64 da Lei Nº 9.394/9612, foi tema muito debatido no processo 

de produção das diretrizes curriculares para o curso de Pedagogia, tendo originado o 

reexame do Parecer CNE/CP nº 5/200513 (BRASIL, 2006). O reexame propôs uma 

emenda retificativa assegurando a formação para administração, planejamento, inspeção, 

supervisão e orientação educacional, em organizações (escolas e órgãos dos sistemas de 

ensino) da Educação Básica na Licenciatura em Pedagogia.  

A polêmica parece ter sido dirimida definitivamente com a aprovação da 

Resolução CNE/CP Nº 2, no dia 1º de julho de 2015, que define as Diretrizes Curriculares 

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

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

continuada (BRASIL, 2015). Além da formação de professore/as, a Resolução inclui a 

formação para o exercício profissional nas demais atividades pedagógicas, a exemplo da 

gestão.  

Esta Resolução tende a propiciar também uma ruptura com o ideário da 

“competência como nuclear” na orientação dos cursos de formação docente, presente no 

cenário de reformas neoliberais mencionados anteriormente. Noção de competência que 

se associou ao conceito de profissionalização, sob o fundamento da clareza e da 

                                                             
12 O referido Artigo dispõe que: A formação de profissionais de educação para administração, 

planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será feita em cursos 

de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantida, 

nesta formação, a base comum nacional (BRASIL, 1996). 
13 O Parecer CNE/CP nº 5/2005, tratando das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia, 

havia sido aprovado em 13/12/2005 e encaminhado para homologação em 20/12/2005. No entanto, após a 

análise no âmbito do Ministério da Educação, foi restituído ao CNE para reexame no que tocante à formação 

dos profissionais da educação (BRASIL, 2005).  
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 objetividade na definição dos conhecimentos, habilidades e atitudes a serem 

desenvolvidas no processo formativo e avaliadas durante e depois deste, já no exercício 

da profissão. Por sua vez, entendimento de profissionalização vinculado à formação de 

um profissional “expert” (SHIROMA, 2003), ou “practioner, prático” (FREITAS, 1999).  

A diminuição do peso dos conteúdos, pelo primado da prática em detrimento 

do conhecimento científico-cultural, pela restrição da pesquisa ao âmbito dos problemas, 

que se manifestam na sala de aula visando à produção de conhecimento útil para sua 

resolução, são aspectos que informam processos formativos nessa concepção. No 

entender de Shiroma (2003), aspectos que, a um só tempo, promovem a superficialização 

da formação e articulam-se com uma perspectiva funcionalista de profissionalização. 

Parece-nos que em direção contrária a esse raciocínio, o segundo parágrafo do Art. 2º da 

referida Resolução dispõe que:  

 

No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da 

educação básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e 

estéticas por meio de sólida formação, envolvendo o domínio e manejo 

de conteúdos e metodologias, diversas linguagens, tecnologias e 

inovações, contribuindo para ampliar a visão e a atuação desse 

profissional (BRASIL, 2015, p. 3). 

 

Pimenta e Lima (2017, p. 78) consideram que a Resolução CNE/CP Nº 

2/2015, “[...] valoriza o professor crítico-reflexivo, pesquisador de sua práxis e da práxis 

educativa nos contextos escolares”. Nessa perspectiva, o estudo e a pesquisa sobre as 

diretrizes relativas ao ordenamento normativo e jurídico para a organização e 

funcionamento do Sistema Educacional e, particularmente, da escola pública, bem como 

a experiência, por meio de proposição de projetos de intervenção nos aspectos políticos, 

administrativos, financeiros, tecnológicos, culturais, artísticos e pedagógicos da gestão, 

não podem ser menosprezados no processo formativo do/a futuro/a pedagogo/a. Daí a 

importância do Estágio em Gestão. Vejamos, então, uma experiência na área.   

 

4 O ESTÁGIO EM GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL NO 

CURSO DE PEDAGOGIA DA UFMA 

 

O curso de Pedagogia da UFMA (campus Cidade Universitária Dom 

Delgado), expressa o desejo de qualificar um/a pedagoga/a que tenha como base de sua 

formação e identidade profissional as dimensões da docência, do planejamento e gestão 
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 de sistemas educacionais e da investigação (UFMA, 2007). Dessa forma, em sua estrutura 

curricular constam dois estágios na área de gestão: o Estágio em Gestão e Organização 

da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e o Estágio em Gestão de Sistemas 

Educacionais e Instituições de Ensino Médio, cada um com uma carga horária de 90 

(noventa) horas.  

Eles se inserem na busca de superação da dicotomia entre teoria e prática, 

bem como entre especialistas e professore/as, tendo como horizonte a formação 

qualificada para o exercício da docência, seja na Educação Infantil, seja nos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, assim como para a atuação em atividades da gestão de processos 

educativos, contemplando o planejamento, a implementação, a coordenação, bem como 

o acompanhamento e avaliação dessas atividades.  

Nesse sentido, o Estágio Supervisionado é entendido como um conjunto de 

atividades curriculares, de aprendizagem profissional, social e cultural, que possibilita 

vivenciar o momento da prática e de sua reflexão, num movimento que enriquece tanto a 

teoria quanto a prática, constituindo-se, pois, numa práxis.  

 Especificamente, o Estágio em Gestão e Organização da Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental insere-se no eixo formativo relativo às Políticas e gestão de 

sistemas educacionais, escola e organização do trabalho pedagógico, sendo concebido 

como uma das práticas educativas integradoras no percurso formativo do/as futuro/as 

pedagogo/as, paralelamente a outros componentes curriculares como estágios em 

docência e Metodologia da Pesquisa Educacional. Assim, estrutura-se a partir da seguinte 

ementa: “Gestão e coordenação da educação infantil e do ensino fundamental. Regimento 

e normas da escola. Gestão e avaliação do projeto pedagógico. Conselho Escolar. 

Secretaria da escola. Escrituração e arquivamento” (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

MARANHÃO, 2007). 

Tendo por finalidade proporcionar ao/às discentes do curso a aproximação 

com a realidade da gestão do sistema de ensino e das unidades escolares, esse estágio 

contempla como objetivos gerais: compreender a dinâmica da realidade escolar, em 

especial quando referida à sua gestão e organização, utilizando-se das diferentes áreas do 

conhecimento para produzir a teoria pedagógica; vivenciar o processo de gestão em 

sistemas escolares e no sistema educacional, estabelecendo a necessária relação 

teoria/prática na abordagem da realidade escolar, por meio da identificação de problemas 

e proposição de alternativas de solução, bem como desenvolver capacidade de 

relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho. 
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 O estágio ora discutido desenvolve-se em dois grandes momentos que 

integram os encontros na universidade e a atuação na escola-campo (instituição 

concedente). O momento referente aos encontros na Universidade faz-se necessário para 

o planejamento das atividades de uma forma geral, contemplando a definição de 

procedimentos e instrumentos para a realização de diagnóstico da realidade, além da 

participação nas ações da escola e o registro dessas experiências.  

Nesse sentido, o/as discentes elaboram o Plano de Atividades de Estágio, 

contemplando justificativa, objetivos, conteúdos, metodologia, descrição das ações a 

serem realizadas dentro do tempo previsto e os critérios para a avaliação do processo. 

Além disso, este momento compreende também a avaliação das atividades desenvolvidas, 

com sistematização das análises e orientação para a produção do relatório final, assim 

como sua socialização em eventos destinados a esse fim (Seminário de Estágio). 

O outro momento, relativo à atuação na instituição concedente, compreende 

a observação, participação e intervenção no processo de gestão da escola. Quanto à 

intervenção, refere-se à elaboração e desenvolvimento de projeto(s) por grupos 

compostos de, no máximo, cinco aluno(a)s, de acordo com a realidade diagnosticada e 

suas prioridades, assim como em sinergia com as demandas da sua equipe de gestão.   

Esses momentos buscam alcançar objetivos mais específicos, relacionados: à 

caracterização do campo de estágio, através da elaboração de diagnóstico que retrate suas 

condições de funcionamento, estrutura organizacional, quadro funcional, situação do 

corpo discente, condições de ensino-aprendizagem, modelo de gestão e relacionamento 

com órgãos do sistema e comunidade, entre outros; ao diagnóstico dos problemas 

concernentes à gestão da escola, utilizando referencial teórico-metodológico para o 

entendimento de suas causas e consequências, tendo em vista a proposição de alternativas 

de solução.  

Com base nesse diagnóstico, a elaboração de um projeto de intervenção, a ser 

executado no período do estágio, em consonância com o planejamento escolar existente 

e em acordo com os profissionais da escola, é um outro objetivo projetado. 

Por conseguinte, o desenvolvimento de projetos, ancorados nas prioridades 

diagnosticadas na realidade da escola, e tendo como fundamento o estudo e 

aprofundamento de tema(s) relativo(s) à gestão, por meio de referencial bibliográfico, 

constitui-se como mais um objetivo pensado para o estágio, juntamente com a análise 

crítica das atividades desenvolvidas, comunicando os resultados em relatórios parciais e 

final.  
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 Ao longo do estágio, diversas atividades são realizadas. À guisa de ilustração, 

citaremos algumas: identificação, caracterização e diagnóstico do campo de estágio, por 

meio da observação e realização de entrevistas: equipe de gestão, alunos, demais 

funcionários, membros do Conselho Escolar, etc.; observação, participação e análise da 

rotina do/a diretor/a e demais profissionais da educação; acompanhamento do trabalho 

do/as professore/as, mediante análise dos planos de ensino e de seus registros através de 

diários (caderneta); observação e análise das relações interpessoais entre aluno/as, 

diretor/a, coordenador/a pedagógico/a e/ou outro/as servidores; análise de documentação 

escolar; observação, participação e análise de atividades realizadas em espaços da escola.  

Todas essas atividades culminam com a proposição do projeto de intervenção, 

a partir de um dos seguintes eixos temáticos: a) A construção, avaliação e/ou 

implementação do PPP; b) A construção, avaliação e/ou implementação do Plano de Ação 

da Gestão da Escola; c) A formação continuada para uma gestão democrática, envolvendo 

a equipe de gestão da escola; d) A gestão de documentos da escola; e) A relação escola-

comunidade/sistema de ensino.   

A avaliação da trajetória do/a estagiário/a é concebida e praticada como 

processo contínuo, objetivando diagnosticar, analisar e redimensionar as ações, tendo em 

vista a melhoria do processo de aprendizagens. Nessa perspectiva, o processo avaliativo 

ancora-se em alguns critérios, dentre os quais destacamos: capacidade de associar teoria 

e prática nas diversas etapas do estágio, tanto no que se refere aos aspectos 

epistemológicos quanto aos aspectos técnicos e comportamentais; disciplina demonstrada 

por meio da assiduidade, pontualidade, observação das normas e regulamentos internos, 

discrição; iniciativa e criatividade baseada na capacidade de resolver problemas e na 

apresentação de ideias; organização e método de trabalho (uso de meios racionais na 

confecção dos trabalhos; cuidado e organização na execução das tarefas e com 

instrumentos e equipamentos); sistematização, oral e escrita, de ideias e saberes, com 

rigor, clareza, coerência e sentido.  

Como um dos limites para o alcance dos objetivos delineados para o estágio, 

apontamos as dificuldades no estabelecimento de diálogos construtivos com as 

instituições concedentes para o estágio supervisionado, no sentido da construção de um 

espaço realmente formativo. Ainda é frequente um inadequado acolhimento ao/à 

estagiário/a, dificultando sua integração junto à equipe de gestão da instituição, bem como 

a concretização efetiva do plano de atividades.  O acompanhamento das ações também 
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 costuma ser deficitário, prejudicando a orientação e o apoio, o que gera, 

consequentemente, insegurança. 

Entretanto, a despeito desses impasses, entendemos que este Estágio em 

Gestão se constitui como uma possibilidade para a realização de atividades, que tenham 

como foco o desenvolvimento de posturas investigativas e propositivas relativas às 

condições em que ocorrem os processos educativos, ou como nos diz Pimenta e Lima 

(2017, p. 140), “[...] a cultura predominante na instituição escolar, seus vínculos com a 

comunidade, com a organização e funcionamento do sistema de ensino e deste com as 

políticas educacionais vigentes”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nossa pretensão, neste texto, foi refletir sobre uma proposta de estágio 

supervisionado em atividades não docentes, mais especificamente, na área da gestão 

escolar, tomando por base o “Estágio em Gestão e Organização da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental”, integrante da estrutura curricular do curso de Pedagogia da 

UFMA.   

A experiência nesse estágio permite-nos situá-lo mais como possibilidade do 

que como limite, frente ao desafio de propiciar atividades que contribuam para que o/as 

futuro/as pedagogo/as desenvolvam posturas e habilidades investigativas e propositivas, 

a partir da problematização de situações observadas (e vivenciadas) e da elaboração de 

projetos de intervenção no âmbito da gestão escolar.  

A análise das concepções e práticas de gestão da escola campo, foco do 

aludido estágio, possibilita a contextualização, sistematização e síntese de temáticas e 

conceitos explorados ao longo do curso, relacionando teoria e prática e concretizando a 

conexão entre os mundos acadêmico e profissional.  Em síntese, o estágio potencializa a 

compreensão e enfrentamento desde o contexto administrativo e organizacional ao 

político do sistema educacional.  
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  Estágio e Diversidade 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO SOB PERSPECTIVAS INCLUSIVAS:  

que formação para o estudante de pedagogia? 

 

Hilce de Castro Aguiar  

1 INTRODUÇÃO 

 

Este artigo, de perspectiva qualitativa, resulta de reflexões decorrentes das 

experiências na docência da Disciplina “Estágio em Gestão e Organização da Educação 

Infantil e do Ensino Fundamental”, e visa refletir sobre a importância da formação 

mediada de estudantes do Curso de Pedagogia numa perspectiva de inclusão dos 

estudantes alvo da Educação Especial no contexto escolar. Neste sentido, a ênfase teórico-

metodológica de análise se pauta na abordagem histórico-cultural de Vygotsky (2004). 

Sob essa perspectiva, evidencia-se a práxis mediada do Estágio Supervisionado como um 

processo que contribui para o acolhimento e atenção à diversidade de sujeitos da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental nas escolas públicas.  

É importante aqui destacar que toda prática sistemática ou não está 

diretamente relacionada ao espaço e ao tempo histórico aos quais subjazem. Tais práticas 

se constituem, portanto, a partir das relações históricas e socioculturais, e, voltam a estas 

impingindo-lhes saberes e valores. É neste cerne que advogamos a inserção do Estágio 

Supervisionado como possibilidade de acirrar um processo de inclusão de alunos (as) com 

especificidades e peculiaridades cognitivas. 

Desde a década de 90 até o presente momento, em pleno século XXI, vem se 

experimentando, no âmbito político internacional, um movimento pela inclusão 

social/educacional dos sujeitos com necessidades educacionais especiais. O referido 

movimento, em alguns espaços decisórios institucionais, configura-se como uma das 

estratégias do capital visando ocultar as mazelas e desigualdades de existência dos 

sujeitos, visto que o modelo produtivo capitalista, em nível mundial, vem buscando 

reestruturar e ressignificar sua agenda político-econômica em face da crise, que vem 

abatendo a continuidade de seu projeto social. Nesse contexto, o discurso da inclusão 

pode se configurar como um instrumento à serviço da hegemonia do capitalismo. Mesmo 

assim, o paradigma que tem sido denominado de inclusão pode abrigar outras vozes, uma 

vez que sob o significante “inclusão”, observam-se embates tanto entre as forças para a 
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 perpetuação da exclusão, quanto entre essas e as forças para emancipação humana. 

Considerando essa assertiva, a inclusão pode ser expressa por uma polifonia e ter 

diferentes significados para diferentes grupos ou pessoas com diferentes projetos sociais. 

Sob essa perspectiva polifônica, alguns discursos podem escamotear 

intenções que tendem muito mais ao reforço à exclusão social ou escolar. Nesta última, o 

descompromisso pedagógico com sujeitos têm características bastante específicas. É por 

isso que se vislumbra gerar na práxis do Estágio Supervisionados caminhos, cuja tríade 

estudo-pesquisa-intervenção seja edificada, sob um alicerce teórico-metodológico digno 

da diversidade estudantil. Neste âmbito, o Estágio Supervisionado se faz necessário 

como,  

[...] instrumento de formação. A experiência do estágio, nesse sentido, 

não deve se resumir à simples observação, regência de sala ou 

construção de um relatório técnico e desprovido de uma boa base 

teórica sobre a ação docente e suas implicações na sociedade. Não deve, 

também, ser entendido como orientações regularizadoras ou como 

fórmulas sancionadoras, ou diminuído à realização de práticas docentes 

desarticuladas de um processo dialético transformador. Não negamos 

aqui as dificuldades existentes em implementar todas essas ideias; 

contudo, o que se deve buscar é a prática da ação – reflexão - ação em 

vista do estabelecimento de uma formação docente intencionalmente 

engajada no “fazer”, (re)construir a história (RIBEIRO; ARAÚJO, 

2017, p. 12). 

 

Entretanto, quando se apresenta um discurso crítico, mas sem sinalizar com 

formas e possibilidades de corresponder pedagogicamente a essa diversidade de 

estudantes, fragiliza-se um discurso crítico progressista, cuja logicidade, esvaziada de 

uma práxis teórico-metodológica, acaba redundando numa repetição daquilo que é sua 

própria crítica: a impropriedade pedagógica com qualquer sujeito que der significado e 

sentido humanizador ao paradigma da inclusão escolar. 

Em âmbito nacional, a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva 

da Educação Inclusiva (2008) reflete a demanda por ajustes da Educação Brasileira, e, 

neste sentido, do Ensino Superior frente às necessidades curriculares excluídos dos 

contextos escolares. Evidencia-se, assim, que esta realidade condensa as contradições 

históricas das relações de existência social. A expressão desta pode ser verificada em 

documentos de caráter internacional, como a Declaração Mundial de Educação para 

Todos (1990), e de forma mais específica, relacionada ao público com necessidades 
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 educacionais especiais14; a Declaração de Salamanca (1994), a título de exemplos 

clássicos. 

Nesta acepção, sem desconsiderar a importância do campo político 

educacional, nem tampouco conceber o contexto escolar dos sujeitos alvo da Educação 

Especial, de forma separada da Educação Regular, neste artigo, intenta-se apresentar a 

ênfase das reflexões, tomando como referência o papel do estágio do pedagogo tendo em 

vista uma formação sob a perspectiva do acolhimento aos estudantes da Educação 

Especial, tanto no Ensino Fundamental quanto na Educação Infantil.  

Com relação a essa formação, que contribui para a instrumentalização do 

pedagogo enquanto profissional no contexto da escola pública, no tocante à aprendizagem 

e desenvolvimento de alunos, categorizados como público alvo da Educação Especial, 

tem-se observado a permanência de uma dualidade na dinâmica desta instituição. Para 

Fazenda et al (1991, p.17): 

O caráter complementar, ou mesmo suplementar, conferido à Prática de 

Ensino/Estágio Supervisionado, [...] constituem a maior evidência da 

dicotomia existente entre teoria e prática. [...] em função de atividades 

programadas à priori, sem que tenham sido surgidas das discussões 

educador-educando, no cotidiano da sala de aula, da escola. Assim, o 

conhecimento da realidade escolar através dos estágios não tem 

favorecido reflexões sobre uma prática criativa e transformadora nem 

possibilitado a reconstrução ou redefinição de teorias que sustentem o 

trabalho do professor. 

Contudo, observa-se que essa dualidade deve ser alvo de reflexão e 

intervenção, sob a mediação do Estágio Supervisionado, visto que a exclusão do contexto 

de aprendizagens curriculares, quer para o público alvo da Educação Especial quer para 

qualquer aluno, fora desta modalidade de ensino tem uma base em concepções e práticas 

de ensino inatistas, ambientalistas que tendem homogeneizar o processo de 

desenvolvimento de cada sujeito. Nesse sentido,  

As justificativas para o insucesso do aluno são extremamente 

contraditórias e revelam a forte influência dessas duas teorizações15 no 

campo educacional. Em alguns momentos considera-se que o aluno não 

aprende porque não desenvolveu pré-requisitos para tal, é imaturo, não 

tem raciocínio lógico, atenção memória, vontade, enfim, não apresenta 

as capacidades que deveriam ser a priori à aprendizagem. Essas 

capacidades são consideradas um resultado natural do processo 

maturacional do aluno e, por razões de limitação do próprio indivíduo, 

                                                             
14 Este termo, necessidades educacionais especiais, originalmente utilizado a partir da Conferência de 

Salamanca (1994) refere-se às pessoas ou grupos de excluídos, terminologia expressa no documento que 

resultou deste evento. 
15 A autora refere-se às concepções de desenvolvimento inatistas e ambientalistas inspiradas nas filosofias 

racionalista e empirista, respectivamente, presentes nos espaços educacionais.   
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 não tiveram, o desenvolvimento necessário. Aqui, o inatismo revela-se 

em toda a sua plenitude. Em outras situações, a não-aprendizagem é 

justificada pela falta de um ambiente social, especialmente o familiar, 

que ofereça condições para o desenvolvimento cognitivo do aluno. A 

escola, estranhamente, não é incluída como parte desse “ambiente 

social”. As explicações para as dificuldades do aluno são buscadas fora 

da sala de aula: [...]. O ambientalismo manifesta-se na força 

modeladora que se atribui ao contexto social (COLLARES & 

MOYSÉS, 1996; SAMPAIO, 1998; CHARLOT, 2000). (SFORNI, 

2004, p. 28, grifos nossos).  

 Tais constatações encontram respaldo nas expressões e nos questionamentos 

dos alunos estagiários, ao apresentarem ideias de concepção de aprendizagem, 

desenvolvimento, avaliação e planejamento com características de distanciamento do ser 

aluno como um ser historicamente situado, e/ou ainda, com características específicas 

para aprender e se desenvolver. Assim, pontua-se que uma alternativa basilar no 

enfrentamento a essa “condição dual” da escola pública consiste numa práxis do estágio 

como um processo mediado pelas lentes histórico-culturais. 

Nesse contexto, entende-se ser esta uma posição que definirá os subsídios de 

leituras para aprofundamentos teóricos da disciplina em questão, passando pelas 

orientações quanto à sua dinâmica, organização, planejamento, observação, construção 

de projeto e instrumentos até o momento da intervenção deste último. Vislumbra-se, desta 

forma, fomentar um processo formativo no campo do estágio supervisionado que 

contribua no desenvolvimento de posturas pedagógicas - no futuro pedagogo e na escola 

campo - que denunciem e se oponham, de forma mediada, ao caráter homogêneo e 

mecanicista das práticas na escola pública. Portanto, referimo-nos a uma mediação 

pedagógica Vygotskiana apontada por Cotonhoto (2014, p.152): 

A mediação pedagógica a que se refere Vigotski, é o professor ter, no 

contexto escolar, o papel explícito de interferir e provocar avanços nos 

conhecimentos dos alunos que não ocorreriam espontaneamente. Ele 

tem a possibilidade de criar zonas de desenvolvimento proximal no 

ensino e, com isso, de estimular uma série de processos internos, bem 

como trabalhar com funções e processos ainda não desenvolvidos pelos 

alunos. 

Assim, sob essa perspectiva, deve-se levar em consideração que somos 

sujeitos históricos, por conseguinte, multideterminados. Diante disto, é preciso destacar 

que a partir das formas como são concebidos, os sujeitos nas relações sociais mais amplas, 

concebem-nas como influência direta no cerne da operacionalização do currículo na 

escola regular. Estas influências se objetivam nas práticas do estagiário dos docentes e 

demais profissionais da escola, do supervisor técnico, do supervisor pedagógico, sob 
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 pretexto da aprendizagem dos alunos matriculados na instituição. No cerne desta 

realidade, no que tange a aprendizagem de alunos alvo da Educação Especial, observa-se 

entre estagiários e profissionais da escola um caráter acentuado de inquietação, 

insegurança, insatisfação, principalmente nos professores, quando se deparam com 

experiências que envolvem o ensino a algum sujeito considerado alvo desta modalidade. 

Neste contexto, Facci (2010, p.123) discorre que, 

Os reflexos dessa crise que a sociedade enfrenta encontram-se na escola 

e no trabalho do professor. A prática pedagógica tem ficado à mercê de 

várias teorias pedagógicas e psicológicas, ou mesmo “modismos” 

presentes no contexto atual da educação. Teorias, que, entretanto, 

muitas vezes, não são pautadas em fundamentos filosóficos 

consistentes ou que se baseiam no ecletismo, retirando de cada 

perspectiva teórica aquilo que pode ser interessante para compreender 

o processo de ensino e aprendizagem.  

 

A perspectiva sociocultural, tendo Vygotsky como fundador, evidencia-se 

pela influência do materialismo histórico dialético de Karl Marx, na construção do aporte 

conceitual da abordagem. Assim, sob esta perspectiva, convém reforçar que tanto 

estagiários (as) quanto os demais participantes do processo de consecução da disciplina 

de estágio supervisionado são sujeitos multideterminados. Pensa-se, nessa assertiva, que 

sob a perspectiva sociocultural encontra-se um forte subsídio para que as experiências no 

campo de estágio sejam consubstanciadas pelas demandas efetivas do pedagogo (a) em 

formação, sem que este aspecto reduza a possibilidade de contribuição com as demandas 

da escola campo de estágio. 

Na consecução das reflexões em torno do Estágio Supervisionado, como 

lócus para a formação de alunos (as) da pedagogia, numa perspectiva de inclusão dos 

estudantes alvo da Educação Especial sob a perspectiva teórico metodológica da 

abordagem histórico cultural, questiona-se: o estágio supervisionado pode ser 

influenciado em sua práxis por tal perspectiva e, assim contribuir para a inclusão 

(aprendizagem e desenvolvimento) dos alunos consideradas alvo da Educação Especial? 

                     Vê-se, portanto, sob a perspectiva histórico-cultural, o estágio 

supervisionado como importante recurso na formação do estudante de pedagogia. 

Contudo, há que se considerar, a importância de garantir no processo as condições 

formativas, onde o mesmo, junto com seus pares, possam “olhar para a escola”, e 

articulando teoria e prática, compartilhar saberes, experiências e dificuldades, refletindo, 

modificando e consolidando o espaço do estágio como lugar possível para qualificar-se 
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 como pedagogo investigador. Dessa especificidade surge um importante diferencial para 

a formação do pedagogo por meio do estágio, que segundo esta perspectiva: o meio 

deverá consistir como alvo de investigação e de mediação = formação do pedagogo no 

estágio. Essa é uma equação dialética, pode-se assim dizer, que se entende como basilar 

para mudanças de concepção de ensino e de aprendizagem não só para alunos (as) alvo 

da Educação Especial, mas para todos, a partir de suas singularidades. 

 

2 A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO E ACOLHIMENTO AO ESTUDANTE 

ALVO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL  

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Nº 9.394/96, 

Art. 4°, parágrafo único, destaca que as atividades docentes contemplam a participação 

na organização e gestão de sistemas e instituições de ensino que se expressam por meio 

de: I – planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e avaliação de tarefas 

próprias do setor da Educação; II – planejamento, execução, coordenação, 

acompanhamento e avaliação de projetos e experiências educativas não escolares; II – 

produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do campo educacional, em 

contextos escolares e não escolares (BRASIL, 1996). Desta forma, esta Lei, no Art. 22, 

prevê que seja alcançado o objetivo da Educação Básica de desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-

lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Contudo, parece que a 

realidade apreendida, analisada a partir de uma entrevista realizada por um sujeito 

pesquisador, estagiário do curso de pedagogia da Universidade Federal do Maranhão – 

UFMA aponta contradições objetivadas na cultura escolar incompatíveis com a 

orientação da LDBEN 9.394/96, para a formação docente e com a proposta de inclusão 

de alunos alvo da Educação Especial no ensino regular, como sinaliza a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (PNEEPEI) de 2008: 

 

Em relação à formação continuada e aperfeiçoamento profissional para 

os professores e funcionários, a coordenadora afirma que há um 

encontro anual no início do ano letivo, que é o encontro pedagógico. 

Segundo a entrevista, este encontro é pensado com o caráter de 

formação. Além disso, eventualmente há atividades que envolvem de 

alguma forma essa formação continuada, [...] ela não é sistemática. 
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 Dessa forma, percebemos que a escola não possui uma agenda ou uma 

organização ampliada de caráter de formação docente, pois o evento 

que ela considera como formação continuada é a semana pedagógica, e 

ressalta que “é um campo a ser fortalecido - essa formação continuada 

- como proposta da escola” (Estudante A, 2017, p.18). 

 

Diante da perspectiva apontada pela LDBEN Nº 9.394/96 quanto às atividades a 

serem contempladas na formação docente e a PNEEPEI (2008), a declaração do (a) 

estagiário (a) cria uma constatação: é preciso ampliar as condições de aprendizagem do 

sujeito escolar16. Nesse sentido, o estágio supervisionado certamente pode se efetivar 

como um processo de fomento às demandas formativas da escola, sem deixar de consistir 

como espaço profícuo de formação para os estudantes de pedagogia na realização da 

disciplina “Estágio em Gestão e Organização da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental”. 

Contudo, essa formação em curso deve ser mediada considerando, ao mesmo 

tempo, a escola como um todo e como parte, visto que as apreensões e análises não devem 

ser recortadas de seu caráter estrutural sob pena de se perder de vista a inserção histórica 

do(s) sujeitos envolvidos no processo, e assim, consequentemente, reproduzir uma escola 

que nega a diversidade, seu papel de socialização do saber sistematizado, e sob uma 

perspectiva da democracia nega a si mesma. A título de exemplo, 

 

O diagnóstico e nível de gestão apresenta a falta de participação efetiva 

de alunos, pais e comunitários nas decisões da escola através de 

instâncias colegiadas. O caminho para a democratização é multilateral, 

portanto, deve vir da escola também, com projetos e propostas que 

aproxime os sujeitos da escola, considerando que a participação se dá 

de forma alegórica, como aconteceu na reunião de boas-vindas, na qual 

alunos foram apenas sujeitos passivos, não expuseram seus anseios, 

necessidades e objetivos para o ano letivo. (Estudante B, 2017, p. 22). 

 

Diante do que expressam os estudantes do curso de pedagogia, no primeiro 

semestre de 2017, por ocasião do estágio realizado durante a disciplina já referida, é 

pertinente destacar a importância do estágio supervisionado, não como uma disciplina 

reduzida ao caráter prático de experiências da gestão pelos estudantes. Muito mais que 

isso, é necessário, de forma mediatizada, desenvolver o caráter dialético desta disciplina 

                                                             
16 A LDB nº 9.394/96, Art. 2º define como princípios e fins da Educação Nacional: A educação, dever da 

família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. 
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 situando-a como o ponto culminante do curso de pedagogia onde as disciplinas do 

currículo, como um todo, permitem a articulação teórico-prática inerente às disciplina de 

Estágio Supervisionado. É aí que os conhecimentos, de ordem teórica e metodológica, 

permitirão viabilizar uma postura acadêmica que neste artigo denominamos como 

“investigativa”, sem a qual é improvável apreender uma dada realidade com suas 

contradições. 

2.1 CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS A SEREM DESENVOLVIDAS PELO ESTUDANTE DE PEDAGOGIA PARA 

CORRESPONDER À DIVERSIDADE DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL 

 

 A educação sistematizada pode ser entendida como um processo com sentido 

de unidade e intencionalidade na formação do indivíduo, unilateral. Nesse sentido, é 

importante considerar que cada etapa ou nível de ensino tem sua importância unívoca. 

Assim, compete ao espaço escolar gerir um planejamento e organizar contextos de 

aprendizagens que oportunizem experiências enriquecedoras e significativas, para que 

todos os estudantes se beneficiem da instituição de ensino. Este entendimento, reforçado 

por Martins (2008) ao afirmar que se pretende privilegiar a perspectiva humanizadora da 

inclusão enquanto processo que impõe um grande desafio à escola com seus saberes e 

práticas homogeneizantes [...] é preciso [...] buscar repensar a escola para que deixe de 

ser a escola da homogeneidade e passe a ser a escola da heterogeneidade, para que a 

escola da discriminação dê lugar à escola aberta a todos. (MARTINS, 2008, p.34). 

               Com relação aos desafios subjacentes ao processo formativo do pedagogo para 

atuar na gestão das escolas de ensino infantil e fundamental, sob a perspectiva da inclusão, 

é indispensável a compreensão das diretrizes da Política Nacional de Educação Especial 

na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008).  Esta diretriz apresenta um discurso que 

insere a educação regular como espaço de fomento à inclusão escolar, e o atendimento 

educacional especializado como apoio no acesso do alunado da Educação Especial ao 

currículo da escola regular. Conforme alguns destaques de suas diretrizes (BRASIL, 

2008),  

A educação especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos os 

níveis, etapas e modalidades [...].  

O atendimento educacional especializado tem como função identificar, 

elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que 

eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, 

considerando suas necessidades específicas [...];  
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 Dentre as atividades de atendimento educacional especializado, são 

disponibilizados programas de enriquecimento curricular, o ensino de 

linguagens e códigos específicos de comunicação e sinalização e 

tecnologia assistiva [...];  

O acesso à educação tem início na educação infantil, na qual se 

desenvolvem as bases necessárias para a construção do conhecimento e 

desenvolvimento global do aluno [...].  

 

A partir dessas especificidades, mediante algumas das propostas de educação 

inclusiva, aqui apontadas e definidas por leis e diretrizes, entende-se que esse paradigma 

da inclusão só se objetivará nas escolas públicas dando respostas à diversidade de 

estudantes que nela circulam se privilegiar um projeto formativo politizado, que apreenda 

as contradições históricas e se converta em ações que questionem saberes instituídos e 

desenvolva novos. Eis um desafio a se objetivar por meio da práxis do estágio 

supervisionado em unidade com os demais componentes curriculares do Curso de 

Pedagogia.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sabe-se que a escola se revela, principalmente, por meio do que é instituído 

pelas leis, pelos valores, pelos componentes curriculares etc. No entanto, a escola 

inclusiva deve ser identificada principalmente pelo seu caráter instituinte, ou seja, pode a 

qualquer momento renovar-se em seus saberes e dinâmicas, estabelecendo e criando 

objetivos, recursos e metodologias condizentes com as demandas dos sujeitos que a 

integram. Esse potencial instituinte ganha materialidade por meio da práxis enquanto ação 

reflexiva da realidade. 

No que concerne à qualidade da atenção pedagógica destinada aos estudantes 

da Educação Especial na Educação Básica, enfaticamente no Ensino Infantil e 

Fundamental, mesmo com o aparato político e legal em processo, ainda são visíveis, no 

âmbito do trabalho docente desenvolvido com o referido público, concepções e 

fundamentos teóricos e metodológicos insuficientes na gestão pedagógica com os sujeitos 

em destaque, quando consideramos as orientações constantes em legislação para esta 

educação em nosso país.  
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 O entendimento acima reforça o entendimento de que o “Estágio em Gestão 

e Organização da Educação Infantil e Ensino Fundamental”, em sua dinâmica, deve se 

pautar em fundamentos teóricos e metodológicos como os de Vygotsky (2004), cuja 

abordagem sociocultural oferece significativas contribuições relativas ao 

desenvolvimento humano. Desta perspectiva, é possível conceber as possibilidades de 

desenvolvimento do alunado da Educação Especial sob a influência da perspectiva 

sociocultural, onde o mediador - leia-se o pedagogo no exercício da gestão escolar - é que 

deve organizar e regular o meio, pois, “[...] cabe ao mestre um papel ativo: o de cortar, 

talhar e esculpir os elementos do meio, combiná-los pelos mais variados modos para que 

eles realizem a tarefa de que ele, o mestre, necessita” - qual seja, que o estudante aprenda. 

(VYGOTSKI, 2004, p. 73). 

Assim, por meio de reflexões até aqui realizadas, procurou-se enfatizar que 

por meio de uma práxis o “Estágio em Gestão e Organização da Educação Infantil e 

Ensino Fundamental” pode contribuir, objetivamente, para o acolhimento e atenção à 

diversidade de sujeitos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental nas escolas 

públicas quando privilegia as dimensões humanas, utilizando-se da mediação como 

estratégia metodológica na condução da disciplina junto aos estudantes do curso de 

pedagogia. Nesse sentido, a Disciplina de Estágio em Gestão constituir-se-á lugar de 

permanente tensão e de encontros como é a escola.  

Nessa acepção, para a formação do pedagogo no contexto da construção da 

escola para a diversidade, se faz necessário trabalhar priorizando o humano 

multideterminado. Uma formação em nível de estágio onde haja encontros de saberes, 

fazeres, reflexões, metodologias, estratégias de ensino, recursos e perspectivas 

avaliativas. Mas, aqui referimo-nos a encontros que reflitam o concreto social e histórico 

pensado. Entende-se ser esta uma forma compatível com os sujeitos alvo da escola, pela 

forma como se constituem indivíduos no tecido histórico, social e coletivamente 

construído.  

Assim, é conveniente evidenciar, que a mediação pedagógica, enquanto 

postura ou estratégia metodológica se distancia, em muitos aspectos, das propostas 

metodológicas que privilegiam os saberes curriculares como fins para inclusão e 

participação dos sujeitos nas relações sociais. A mediação, sob as bases da abordagem 

histórico-cultural, é estratégia metodológica que faz uso do currículo como um meio de 

acolhimento à diversidade de estudantes, ainda considerados “especiais” pela ótica mais 

perversa e reducionista de se entender um sujeito que pensa e deseja.  
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 Portanto, a escola, por natureza, se constitui num espaço de demandas sociais, 

historicamente construídas e estruturadas, cuja versão de caráter público apresenta de 

forma bastante acentuada as próprias contradições desta construção histórica, expressadas 

nas “desigualdades de oportunidades”, no seu interior ou fora dela. Entretanto, o visível 

distanciamento que a escola formal parece fazer questão de manter, entre seu saber e os 

saberes e práticas sociais diversos, deve ser alvo dos saberes que se prestam a apreensão 

e intervenção de uma dada realidade para além das aparências. Inclui-se, neste enfoque, 

o saber do “Estágio em Gestão e Organização da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental” com o desafio de contribuir com projetos educacionais que se distingam 

pelo caráter de inclusão do humano. 
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 DIÁLOGOS ENTRE ÁFRICA E BRASIL NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: experiências do estágio supervisionado 

na UNILAB 
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Ninguém nega o valor da educação e que um 

bom professor é imprescindível.  

(Paulo Freire) 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no contexto da Disciplina de Estágio 

Supervisionado I, do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática 

(CNeM), vinculado ao Instituto de Ciências Exatas e da Natureza (ICEN), da 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), com 

o objetivo de verificar aproximações e distanciamentos entre as realidades de Brasil e 

África no que diz respeito à formação e ao trabalho docente.  

O ponto de partida dessa atividade investigativa foi o reconhecimento do 

Estágio como atividade teórica instrumentalizadora da práxis (PIMENTA, 1994). Tal 

concepção nos convida à problematização das práticas, iluminada pelas teorias, para 

compreender seus limites e possibilidades. Este movimento materializa a perspectiva 

apontada por Pimenta e Lima (2004, p. 14) de que o Estágio “[...] é atividade teórica de 

conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, este sim objeto da 

práxis, ou seja, é no trabalho docente do contexto da sala de aula, da escola, do sistema 

de ensino e da sociedade que a práxis se dá”.  

Assim, a pesquisa surgiu da análise da situação atual da educação e dos 

problemas que dizem respeito à prática docente, que relaciona fatores de ordem política, 

social, econômica e cultural, dentre os quais destacamos a desvalorização do magistério 

por parte das políticas públicas e as dificuldades de integração entre escola e comunidade.  
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 Os professores têm ocupado centralidade nas políticas educacionais voltadas 

à escolarização da população e sua qualificação para o mundo do trabalho, em um 

contexto marcado pela desigualdade de oportunidades e pelo desrespeito às diferenças 

que traduzem as diversas faces do processo de desumanização vivido na sociedade 

contemporânea. Assim, esses profissionais precisam lidar de forma ética e politicamente 

situada com a formação dos estudantes, desenvolvendo práticas que possam ajudar a 

formar sujeitos mais críticos, criativos e humanos. 

A convivência entre estudantes brasileiros e africanos tem oportunizado o 

desenvolvimento de debates acerca da realidade dos diferentes países e a reflexão sobre 

as semelhanças e diferenças entre seus lugares de origem, a partir das quais são 

problematizadas as experiências formativas vividas pelos estudantes ao longo de seu 

processo de escolarização.  

Realizamos, então, a seguinte indagação: como atuam os professores 

africanos e brasileiros e quais práticas pedagógicas permeiam seu fazer educacional? 

Nesta direção, foi realizado um movimento investigativo, através de rodas de conversa 

entre os estudantes brasileiros e africanos, em que as práticas de cada país foram 

socializadas e debatidas à luz das teorias estudadas ao longo do curso de licenciatura, com 

destaque para Pimenta e Lima (2004), entre outros.  

A relevância deste estudo se relaciona à necessidade de desenvolvimento do 

debate multicultural sobre as práticas docentes e a formação de professores no contexto 

Brasil e África, que nos leva a ampliação dos saberes pedagógicos.  

 

2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O MULTICULTURALISMO EM PAUTA  

 

 O processo de formação cultural do Brasil é profundamente marcado pela 

participação dos povos indígenas e africanos. No entanto, essa fundamental contribuição, 

ao longo do tempo, não ganhou notoriedade no espaço das abordagens, das discussões 

curriculares, nos livros didáticos e nos programas de formação de professores (ROCHA, 

2013). Por isso, os estudos da História e Cultura Africana e afro-brasileira tornam-se cada 

vez mais necessários.  

A história do Brasil, assim como a dos países africanos, tem em comum a 

experiência de colonização, que traz marcas profundas de um processo de 

homogeneização cultural.  
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 Segundo Costa e Freire (2016, p. 111):  

 

A pretensa neutralidade, a descontextualização dos conteúdos, a ênfase 

na capacidade de memorização, a figura do professor como centro do 

processo ensino-aprendizagem, entre outras questões que se constituem 

como referenciais teóricos e metodológicos da educação tradicional 

correspondem, também, a uma estratégia de dominação dos povos 

através de elementos de natureza ideológica (Freire, 1967). Fruto de 

uma matriz político-social-epistemológica ligada ao pensamento 

moderno, a educação buscava priorizar elementos de natureza 

universal, que traduzissem a ideia de igualdade vinculada a um 

humanismo essencialista e genérico. 

 

Desse modo, as diferenças foram sendo historicamente compreendidas, no 

contexto educacional, como um problema a ser resolvido pelas instituições de ensino 

através de sua ação formativa. Estas reiteraram, ao longo dos séculos e muitas vezes sem 

se dar conta, condições de dominação econômica, ideológica e intelectual dos 

colonizadores em relação aos colonizados. Tais condições podem ser visualizadas ao 

analisarmos os critérios de construção dos currículos escolares, a definição de suas 

finalidades e a seleção dos conteúdos, que tomavam como referência a Europa. Este 

movimento nos permite dizer que a colonização se materializou não só através da 

exploração da terra e das suas riquezas, mas também pela imposição de formas de 

pensamento de um povo sobre o outro, da hierarquização dos saberes e da negação da 

diversidade (QUIJANO, 2009).  

Nesta acepção, deste contexto emergiu a naturalização de práticas racistas no 

cotidiano da sociedade e que, por serem naturalizadas, demoraram a se constituir 

formalmente como elementos de preocupação na formulação dos currículos escolares e 

da formação de professores. Tais práticas desumanizam, sufocam o desenvolvimento de 

relações interpessoais democráticas, oprimem e impedem homens e mulheres de se 

desenvolverem pessoal e profissionalmente (CAVALLEIRO, 2005).  

Para Munanga (2006, p. 56), a superação de tais questões “[...] não está na 

negação das diferenças ou na erradicação da raça, mas sim na luta e numa educação que 

busquem a convivência igualitária das diferenças”. Assim, o Brasil, no início do Sec. XXI 

materializou importantes ações que possibilitam esse movimento, como a promulgação 

da Lei nº 10.639/2003, que alterou a Lei nº 9.394, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade 

da temática História e Cultura Afro-Brasileira.  



 

2
0

3
 É importante reconhecer, como Visentini, Ribeiro e Pereira (2013, p. 217) 

que:  

O Brasil constitui um país mestiço, não uma “democracia racial” ou 

uma nação “multicultural.” Miscigenação não significa branqueamento, 

mas a mistura, algo que tem a ver com uma cultura que ignora certas 

diferenças e se sente fortemente atraída por outras. Estamos compondo 

uma cultura própria, onde o elemento africano tem uma contribuição 

decisiva e que penalizam a maioria da população negra, devem ser 

eliminadas.  

 

Concordamos com os autores quando lembram das muitas contribuições da 

cultura africana que precisam ser consideradas. Acreditamos que no campo pedagógico 

essa questão merece um olhar especial. 

 Assim, o Brasil, mesmo tendo uma rica contribuição de outras culturas, 

pouco utiliza de suas “práticas”, em especial na docência. Falar de prática docente implica 

reconhecer os professores como pessoas (NÓVOA, 1995), que possuem saberes 

profissionais cheios de pluralidade (FREIRE, 1996). Tais palavras reforçam bem a 

importância da contribuição de outras culturas para formação do Brasil e isso está 

intrínseco na sua formação. Dessa forma, tais contribuições culturais precisam ser 

visibilizadas nos componentes curriculares e principalmente no debate sobre formação de 

professores. 

 Amaral (2003) discute a dificuldade enfrentada por professores no processo 

de implementação de propostas pedagógicas inovadoras no que se refere à relação 

forma/conteúdo. Tal preocupação evidencia que a implementação de práticas inovadoras 

é de suma importância para os professores terem um maior conhecimento, necessário à 

formação de seus alunos. Dentro deste contexto, destacamos a fala de Azevedo (2010), 

quando aponta ser necessário que “[...] se analise o currículo oficial, buscando incorporar 

a ele as experiências bem sucedidas no ensino, no currículo vivido efetivamente entre 

professores e alunos, onde certamente ocorrem, explícita ou veladamente, manifestações 

da diversidade étnica e cultural brasileira”.  

 Para os autores Lima e Nascimento (2015), aprender a profissão docente 

no decorrer do Estágio Supervisionado requer o apoio da pesquisa como princípio 

educativo, como desafio de curiosidade e formação contínua. Segundo as autoras, 

“Articular a pesquisa ao ensino implica nova concepção de educação, em perspectiva 

dialética que aponta um novo sentido para a prática educativa, que precisa ser crítica 

criativa, dialógica, inquiridora e problematizadora para a formação do educador”. (LIMA; 
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 NASCIMENTO, 2015, p.15). O destaque das autoras para uma visão dialética da prática 

educativa se constitui um desafio a ser enfrentado nas vivências e experiências do 

profissional do magistério. 

 

3 CAMINHOS METODOLÓGICOS 

 

A pesquisa foi realizada com os alunos da disciplina de Estágio I, do Curso 

de Licenciatura em Ciências da Natureza e Matemática, vinculado ao Instituto de Ciências 

Exatas e da Natureza, da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (UNILAB) situada no município de Redenção-CE.  

De acordo com Costa et al (2016, p. 337): 

 

A UNILAB é uma universidade pública federal que tem sua identidade 

pautada na integração internacional, especialmente com os Países 

Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) – Angola, Cabo 

Verde, Guiné Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe – e, ainda, 

Timor Leste (Ásia). Tendo sua missão institucional aliada ao 

desenvolvimento regional, a UNILAB se configura tanto como 

instrumento de fortalecimento da cooperação Sul-Sul, como de 

expansão e interiorização do ensino superior no Brasil. 

 

A missão de integração internacional e cooperação solidária entre Unilab e os 

países parceiros, coloca em permanente pauta a contribuição que as experiências dos 

mesmos têm a fornecer para o desenvolvimento da formação e da prática docente.  

Ao refletir sobre a prática docente atual, deparamo-nos com muitos fatores 

que interferem em sua materialização. Segundo Pimenta (2005) a formação e o exercício 

profissional docente são caracterizados pela construção e ressignificação de saberes por 

parte dos professores. Tais saberes não se reduzem ao domínio dos conteúdos específicos 

de uma disciplina ou área, dizem respeito a um conjunto mais amplo que envolve, de 

maneira integrada, os saberes da experiência, os saberes científicos e os saberes 

pedagógicos.  

A integração dos saberes da docência apontados por Pimenta (2005) pode ser 

materializada através da perspectiva investigativa, que tem se constituído como uma 

perspectiva cada vez mais presente nos contextos de formação de professores, 

referendada no reconhecimento dos professores como intelectuais e pesquisadores, que 

investigam suas próprias práticas e a partir delas constroem conhecimentos.  
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 Para Pimenta e Lima (2004), o desenvolvimento da pesquisa nos Estágios se 

traduz tanto como possibilidade de ampliação da análise dos contextos onde os mesmos 

se realizam, como desenvolvimento de posturas e habilidades necessárias ao pesquisador. 

Alinhado ao pensamento das autoras, Ghedin (2014, p. 0466-0465) aponta: 

 

Ao defender a ideia de que a educação científica do professor passa pela 

necessidade que este possui de dominar os procedimentos da produção 

do conhecimento científico, sustenta-se que o estágio com pesquisa 

constitui-se no instrumento de formação que possibilitará, ao final do 

processo e ao longo do desenvolvimento profissional, uma nova 

identidade para a docência. Nesse caso, a identidade docente não está 

exclusivamente no exercício profissional, mas no modo como o docente 

pensa a si mesmo e o sentido que constrói sobre o seu trabalho 

pedagógico. 

 

A partir da reflexão trazida por Ghedin (2014), é possível compreender a 

defesa da construção/reconstrução de saberes como uma ação que articula diferentes 

dimensões da docência, como a técnica, a política, a ética e a estética (RIOS, 2002), que 

promovem a superação de uma prática docente pautada na perspectiva 

tecnicista/conteudista e na alienação dos processos de construção da própria profissão, 

em direção a uma perspectiva problematizadora e emancipadora. 

É nesse contexto que o Estágio Curricular Supervisionado vem buscando 

desenvolver práticas que possibilitem ações reflexivas, que possam trazer mudanças 

qualitativas para a formação e trabalho docente, que dialoguem criticamente com os 

desafios de seu tempo e promovam a superação de situações-limite que desumanizam 

estudantes e professores. 

Para promover uma aproximação com os contextos de vivência dos 

estudantes no que diz respeito à sua trajetória de formação, foi realizada uma roda de 

conversas que teve como tema gerador “os desafios e vivências na educação básica”. 

Através dos diálogos estabelecidos entre os estudantes, pudemos extrair pontos que se 

constituem como subsídio para refletir, no contexto dos cursos de formação de 

professores, sobre a formação e o trabalho docente. 

 

4 O QUE DIZEM OS ESTAGIÁRIOS 

 

A roda de conversa foi realizada junto aos estudantes como uma das 

atividades da disciplina de Estágio, como forma de materializar os indicativos postos nos 
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 diferentes estudos que associam a formação de professores à reflexão sobre as práticas, 

considerando desde os saberes da experiência construídos ao longo da trajetória de 

escolarização, até os saberes científicos e pedagógicos que, em conjunto constituem os 

saberes da docência.  

A partir do tema gerador desafios e vivências na educação básica, solicitamos 

aos estagiários africanos e brasileiros, matriculados na disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado I, que destacassem, inicialmente, as dificuldades vividas na sala de aula 

por seus professores, no contexto de sua terra natal. Os estudantes africanos relataram que 

os motivos de desgaste recaíam sobre a ausência de material didático, o barulho da sala 

de aula, a falta de responsabilidade de certos alunos. Segundo suas falas17: 

 

A primeira dificuldade que os professores enfrentaram na escola foi a 

falta de material didático e também os professores não eram muito 

comunicativos (E1); 

Acredito que os meus professores se sentiam bastante incomodados 

com o barulho da sala de aula, a falta de responsabilidades da maioria 

dos alunos, suponho que esta imaturidade tenha a ver com a faixa etária 

da maioria dos colegas (E2); 

A maior dificuldade era a falta de livros didáticos (E3). 

 

Os estudantes brasileiros relataram problemas semelhantes, revelando a 

precarização do trabalho docente, bem como o desprestígio social da profissão.  

 

Aqui no Brasil meus professores também viviam o problema da falta de 

materiais (E4); 

Meus professores não contavam com o apoio das famílias para resolver 

problemas de comportamento e aprendizagem dos alunos (E5); 

Os professores tinham muita dificuldade com o comportamento dos 

alunos e com a falta de material (E6). 

 

A partir dos relatos, compreende-se que a valorização do magistério é um 

desafio que se apresenta nos contextos africano e brasileiro, segundo a fala dos estudantes. 

O processo de profissionalização, que compreende condições de ingresso e permanência 

na carreira docente, envolve formação, bons salários, condições de trabalho e 

possibilidades de desenvolvimento profissional (LIMA, 2001). Nessa assertiva, 

verificamos que a valorização, além destes fatores, precisa também contar com o prestígio 

social, pois o processo educativo de uma pessoa é amplo e precisa contar com o trabalho 

                                                             
17 As identidades dos estudantes serão preservadas. Sua identificação será feita através de código 

alfanumérico, associando a letra E de estagiário a um número (E1, E2, etc.). 
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 coletivo da escola com o apoio da família. Sem esta parceria, os processos educativos não 

conseguem alcançar uma formação cidadã.  

Percebe-se que o desgaste trazido pelas condições materiais e pela rotina do 

cotidiano da escola, muitas vezes, se traduz em dificuldades de comunicação entre os 

membros da comunidade escolar. Sobre esta questão, Libâneo (2006, p. 383) recomenda 

o trabalho coletivo: 

 

O trabalho em equipe é o oposto daquele em que cada professor resolve 

tudo sozinho e pouco se comunica com os colegas sobre sua atividade. 

Supõe objetivos e metas coletivas e responsabilidade individual de cada 

membro da equipe ao pôr as decisões em prática.  

 

Assim, o autor aponta a necessidade do trabalho coletivo como base para a 

solução dos problemas da comunidade escolar. Essa questão deve servir de subsídio 

também para a formação de professores, permitindo uma compreensão alargada dos 

docentes acerca de seu trabalho, bem como da aprendizagem das habilidades e das 

atitudes relacionadas ao diálogo. 

A roda de conversas, a partir destes elementos, seguiu em direção a reflexões 

atreladas ao trabalho coletivo e à gestão escolar. Registramos, inicialmente, divergência 

nos relatos apresentados pelos estudantes africanos.  

Os de nacionalidade guineense apontaram que seus professores tinham como 

desafio a comunicação e a articulação, considerando o número reduzido de reuniões para 

discutir problemas da escola e ainda questões relacionadas à identidade religiosa de uma 

das escolas.  De acordo com os estudantes:  

 

Perante a gestão escolar os professores estão distantes, não há 

comunicação entre os mesmos. Perante os colegas, os professores não 

conversam, nunca vi na escola o professor de biologia sentar para 

conversar com o professor de química (E1); 

Os professores da minha escola se sentiam um bocado limitados, pois 

era religiosa. Portanto, ele tinha que adaptar à realidade posta pela 

comunidade escolar. Percebo que não podiam mostrar aos alunos todas 

as esferas da vida, principalmente no que diz respeito aos valores 

tradicionais da cultura guineense (E2).  

 

O estagiário de nacionalidade caboverdiana aponta maior facilidade de 

articulação e diálogo entre os professores, quando diz “Em relação à gestão escolar e 
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 colegas os professores têm diálogo e reuniões semanais e anuais para resolver questões 

sobre a escola” (E3).  

Trazendo as reflexões para o contexto brasileiro, verificamos, também, a 

diversidade de relatos no tocante ao trabalho coletivo e à gestão escolar por parte dos 

estudantes, como é possível perceber em suas falas: 

 

Percebo que havia possibilidades de diálogo e trabalho coletivo, mas 

isso quase nunca acontecia (E4); 

O diálogo e o trabalho coletivo só aparecia nos discursos, porque na 

prática mesmo eu nunca vi (E5); 

Meus professores desenvolviam projetos. Era muito bom. Todo mundo 

ajudava, inclusive a direção da escola. A escola era carente de material, 

mas era rica em diálogo e trabalho coletivo (E6). 

 

As falas dos estudantes, conjuntamente, trazem para reflexão que o trabalho 

coletivo e o diálogo são princípios de desenvolvimento da gestão da escola, que estão 

relacionados de forma direta às questões de natureza política e cultural nos diferentes 

contextos. Nesse sentido, a gestão numa perspectiva democrática é perpassada por 

inúmeros desafios que dizem respeito às experiências históricas de abertura ou de 

fechamento da comunidade escolar para o diálogo e para as diferenças de pensamento. A 

partir desta constatação, chamamos atenção para a importância de uma formação docente 

ampla, que articule elementos políticos, técnicos, éticos e estéticos (RIOS, 2002) 

permitindo que de maneira crítica, mas profundamente humana, as situações-limites 

vividas por cada comunidade escolar possam ser problematizadas e superadas.  

O exercício de realizar o movimento investigativo-formativo da roda de 

conversas vai sinalizando para nós, professores e estudantes, a importância de ouvir o 

outro, compreender suas experiências e vivências, buscando articular teoria e prática na 

busca de soluções criativas para os problemas, que emergem de cada lugar de origem dos 

estudantes. Esse exercício vai na contramão dos receituários prontos, da cópia de 

modelos, em direção a uma verdadeira cooperação.  

Compreendendo que nossa identidade profissional começa a ser construída 

pelo contato que temos com nossas experiências de escolarização, e de maneira 

importante com os professores que tivemos, solicitamos aos estudantes que 

mencionassem professores que haviam marcado suas vidas, justificando suas respostas. 

Os estudantes africanos ressaltaram que seus melhores professores tinham 

uma boa didática, se preocupavam com a aprendizagem dos alunos, despertavam 
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 interesse, mantinham o diálogo e a interação com a classe. Lembraram ainda a partilha 

de histórias, o aconselhamento, a responsabilidade, o compromisso. Considerando essa 

assertiva, compreende-se que o papel do professor “inspirador” e sua vontade de ensinar 

são contribuições importantes ao campo de conhecimento dos discentes, como é possível 

visualizar em suas falas: 

 

A professora X me marcou por causa de ter uma boa didática e se 

mostrava preocupada com a aprendizagem dos seus alunos (E1); 

Despertava-nos interesse em apresentar trabalhos à frente da classe 

(seminários) (E2); 

Um dos melhores professores foi do sexto ano, ele fazia muita interação 

com os alunos e procurava sempre ajudar os alunos a superar suas 

dificuldades (E3); 

 

Os estudantes brasileiros seguiram a mesma perspectiva de reflexão, apontando 

que os professores que marcaram suas vidas eram aqueles preocupados com a vida dos 

estudantes e não apenas com o conhecimento que conseguiam acumular, como 

visualizamos em suas falas:  

 

O que mais me marcou na professora X, que marcou minha vida, foi a 

sua responsabilidade e o compromisso que ela teve com a sua profissão 

(E4) 

O professor que mais marcou minha vida, além de interagir com os 

alunos ele partilhava histórias e aconselhava (E5);  

A característica do professor que me marcou foi a sua vontade de 

ensinar, mesmo com tanta dificuldade que a escola teve, ele continuava 

com a vontade de ensinar (E6).  

  

Durante a roda de conversa, solicitamos aos alunos que acrescentassem 

conhecimentos, habilidades ou atitudes que seus professores poderiam ensinar aos futuros 

professores. Surgiram, então, os seguintes elementos:  

 

 Engajamento com os alunos; 

 Relação de afeto; 

 Amor pelo aluno; 

 Interação da família com a escola. 

 



 

2
1

0
 Diante das várias vivências destacadas pelos alunos, com respeito ao diferencial 

de seus melhores professores, podemos destacar aspectos que podem ser de grande 

contribuição para a formação de professores no contexto da cooperação internacional que 

ocorre na Unilab. Ressaltamos, inicialmente, o conceito marxista de trabalho, no qual o 

homem, ao agir transforma o objeto sobre o qual atua, o transforma, transformando-se a 

si mesmo (VAZQUEZ, 1977). Tal processo caracterizado como práxis é de suma 

importância para que a prática docente se configure como possibilidade de emancipação 

e não se reduza à reprodução acrítica dos conhecimentos, tampouco das relações sociais 

presentes na sociedade. Para tanto, é necessária uma sólida fundamentação teórica, 

articulada à postura problematizadora das práticas, e ainda, o profundo respeito pelo ser 

humano, traduzido na abertura ao diálogo e no respeito às diferenças.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo do presente estudo, buscamos sistematizar debates acerca da 

realidade do Brasil e de diferentes países africanos que compõem a cooperação 

internacional desenvolvida no contexto da Unilab, e que tem como uma de suas ações 

estratégicas principais a formação de professores. Por compreendermos a cooperação 

como um diálogo do qual emergem leituras críticas da realidade, das situações-limites 

vividas pelos sujeitos e das possibilidades de intervenção voltadas à construção de novas 

práticas, buscamos discutir a formação de professores a partir das experiências vividas 

por licenciandos de distintas nacionalidades.  

As rodas de conversa, que se constituíram como estratégias investigativo-

formativas dessa experiência, nos permitiram visualizar que os desafios enfrentados pelos 

alunos africanos investigados são similares aos dos brasileiros, também investigados ao 

longo de suas trajetórias de escolarização, manifestos nos pontos que seguem detalhados.  

 Insuficiência de materiais didáticos e estrutura física precária das escolas, 

que afetam diretamente a qualidade da educação e a formação dos cidadãos e 

demandam dos professores um extremo compromisso para realizar um trabalho 

de qualidade;                                       

 Falta de interesse dos alunos e distância de boa parte das famílias, que 

interferem diretamente no ensino e na aprendizagem dos alunos, bem como na 

motivação do professor que, muitas vezes, realiza um trabalho solitário;  
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  A gestão escolar marcada pela necessidade de desenvolvimento de 

diálogos e de um trabalho coletivo, que se constitui como elemento de 

fundamental importância para o cumprimento da função social da escola; 

 Os bons professores deixam a humanização, a sensibilidade, a ética e a 

competência como importantes marcas no processo de construção identitária de 

seus alunos. Seus modos de ver e viver a profissão constituem-se como fontes 

de inspiração para os futuros professores, anunciando a necessidade de uma 

formação ampla, que contemple não só os conhecimentos de natureza técnica 

que dizem respeito ao como fazer, avançando para outras dimensões que dizem 

respeito ao todo fazer.  

Visualizamos, de forma geral, que a realidade do Brasil e da África (nos 

países investigados), é marcada por inúmeros desafios, mas também por um número 

indeterminado de possibilidades, que vêm se materializando através de práticas docentes 

comprometidas com uma formação cidadã que permita aos estudantes desenvolver seus 

potenciais, através do acesso ao universo de conhecimentos historicamente produzidos 

pela humanidade. Compreendemos, portanto, que a troca de saberes entre brasileiros e 

africanos tem sido fundamental para a efetivação de uma proposta de formação de 

professores, marcada e pautada pela diversidade pulsante no contexto da Unilab. Que 

aprendamos com os diálogos a continuar o exercício de humanizarmos e emanciparmos 

uns aos outros, alimentando cada vez mais nossa capacidade de aprender com nossas 

diferenças.  
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Belém/PA 
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1 INTRODUÇÃO  

  

O estágio supervisionado com foco na temática educação para o trânsito visa 

proporcionar aos alunos estagiários vivências e experiências formativas, enquanto campo 

de construção do conhecimento pedagógico e de atuação do pedagogo. Esse momento 

formativo sobre o exercício profissional, possibilita ao aluno estagiário re-significar o 

fazer e conhecer os contextos formais e não formais, nos quais irá atuar.  

As vivências e experiências incorporadas aos conhecimentos acadêmicos dos 

alunos estagiários direciona-os a adquirirem saberes, especificamente no fazer do 

pedagogo nos campos de estágio, possibilitando a crítica e a proposição de novas 

maneiras de fazer sobre a educação para o trânsito.  

Nesse sentido, o curso de Pedagogia da Universidade do Estado do Pará 

(UEPA), via disciplina “Estágio Supervisionado em Instituições Não Escolares e 

Ambientes Populares” proporciona vivências e experiências educacionais em espaços 

formais e não formais, a exemplo da Educação para o Trânsito. Nesse campo de atuação, 

o estágio é desenvolvido em parceira entre a Universidade do Estado do Pará (UEPA), o 

Departamento de Trânsito do Estado do Pará (DETRAN/PA) e escolas de educação 

básica de Belém/PA.  

O estágio curricular é um momento na formação que possibilita vivências 

acerca do exercício profissional do pedagogo na educação para o trânsito, por isso, a 

importância do curso de Pedagogia/UEPA, viabilizar a sua efetivação como atividade de 

pesquisa, possibilitando aos alunos estagiários desenvolverem atitudes investigativas 
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 sobre a prática, além de fortalecer a relação teoria-prática e a construção do conhecimento 

pedagógico para atuação na educação não-formal. 

Para Pimenta e Lima (2004, p.46), “[...] a pesquisa no estágio é um método 

que permite a análise de contextos educativos e também se constitui em um método que 

possibilita ao estagiário desenvolver, a partir da vivência no campo de estágio, a atitude 

e habilidades de pesquisar”. 

Desenvolver o estágio em instituições não escolares e ambientes populares, 

com base na pesquisa, requer o domínio dos conteúdos teóricos sobre a educação para o 

trânsito, como também dos instrumentos de pesquisa para conhecer e interpretar a 

realidade vivida. Nesse sentido, para interpretar a realidade da atuação do pedagogo no 

Detran é preciso considerar, dentre outros aspectos, os conhecimentos sobre a psicologia 

comportamental, sobre a legislação e sobre a educação para o trânsito. 

A pesquisa na formação prepara o pedagogo para assumir uma postura 

investigativa, problematizadora da prática pedagógica objetivando sua atuação como 

produtor de conhecimentos, em vez de ser apenas consumidor e transmissor de 

conhecimentos acadêmicos (PIMENTA; LIMA, 2004). Para formar o pedagogo 

pesquisador “[...] é necessário desenvolver práticas crítico-reflexivas, que estabeleçam 

relação entre teoria e prática, no processo de formação, sem a qual, é impossível a 

preparação para a pesquisa” (OLIVEIRA, 2011, p. 54). 

O objetivo de investigar a realidade formativa dos estagiários de pedagogia, 

acerca das instituições não escolares e ambientes populares, por meio de um contato 

direto com um de seus campos de estágio - o Detran/PA, surgiu a partir das vivências e 

experiências conquistadas pelos acadêmicos e professores supervisores no 

desenvolvimento do estágio. 

 Os procedimentos metodológicos, adotados para o desenvolvimento deste 

estudo são de base qualitativa (MINAYO, 2001), possibilitou evidenciar significados, 

saberes, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes em relação ao estágio na 

formação do pedagogo, bem como sua relação com a educação para o trânsito. Na 

pesquisa bibliográfica utilizamos autores que abordam as temáticas “estágio na formação 

do pedagogo” e “educação para o trânsito”, a exemplo de André (2006), Oliveira (2011), 

Pimenta e Lima (2004), Rodrigues (2011), Sousa (2013) e Vasconcelos (1999).  

Na fase de desenvolvimento da Pesquisa Ação (GIL, 2008) os alunos 

estagiários tiveram formação sobre a concepção de estágio como pesquisa. Leram e 

debateram livros e artigos sobre educação para o trânsito; analisaram estatísticas sobre 
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 acidentes de trânsito no Brasil, no Pará e na cidade de Belém; diagnosticaram os locais 

da cidade de Belém que mais acontecem acidentes e seus principais motivos; mapearam 

as escolas que se localizam nestes locais; assistiram e discutiram filmes e campanhas 

educativas sobre trânsito; elaboraram e desenvolveram Projetos de Educação para o 

Trânsito; sistematizaram as vivências de estágio em artigos, socializando-os em jornadas 

de estágio e eventos educacionais.  

Esta vivência de estágio surgiu no ano de 2008, com a intenção de contribuir 

com a formação cidadã de pedestres, usuários e condutores, tendo em vista a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade, objetivando a redução nos índices alarmantes de 

acidentes com sequelas e mortes providos no estado do Pará, em especial na cidade de 

Belém. Neste artigo, fazemos um recorte da experiência vivida no período de 2012 a 

2017. 

 

2 O CONTEXTO DO CURSO DE PEDAGOGIA DA UEPA E A CONSTRUÇÃO DO ESTÁGIO E DA PRÁTICA DE 

ENSINO EM INSTITUIÇÕES NÃO ESCOLARES E AMBIENTES POPULARES 

 

As instituições formadoras dos cursos de licenciaturas no Brasil têm 

enfrentado muitos desafios na formação dos futuros profissionais da educação. Um destes 

é manter o aluno de licenciatura interessado e empolgado com o curso, do início ao fim. 

Muitas variáveis têm feito o aluno se desmotivar, a saber: remuneração, carreira, 

condições de trabalho, reconhecimento da profissão, status quo, etc. Em especial, no 

curso de Pedagogia, tal desafio aumenta quando nos deparamos com o fato de que a 

formação do pedagogo extrapola a preparação para atuar em ambientes escolares. 

Historicamente, a formação do pedagogo no Brasil foi vinculada à preparação 

de profissionais para atuarem dentro da escola, com o processo de ensino-aprendizagem 

e em sistemas de ensino com gestão, planejamento e coordenação pedagógica. Com a 

promulgação da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que criou o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), o contexto da atuação do Pedagogo amplia seu raio de atuação. Em 

outubro de 2003, institui-se, também, a Lei nº. 10.741 (BRASIL, 2003), que versa sobre 

o Estatuto do Idoso, o qual imputa novas demandas para o trabalho no campo educacional. 

A partir de então, a prática educativa na formação do profissional da educação 

tem se constituído em um dos principais temas e desafios no debate contemporâneo. Tal 

desafio tem se revelado de forma desafiadora nos currículos dos cursos de Pedagogia.  
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 A partir de 2005, as Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia 

(BRASIL, 2006), trazem como objetivo central para a formação destes profissionais: 

docência na Educação Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas 

pedagógicas que formam professores, bem como, uma formação particular do 

planejamento, gestão e avaliação nas escolas; e, ainda planejar, executar, coordenar, 

acompanhar e avaliar projetos e experiências educativas não escolares. 

A Resolução CNE/CP Nº 1, amplia a possibilidade de atuação do pedagogo 

e, no artigo 4º inciso IV, estabelece que o pedagogo possa “[...] trabalhar, em espaços 

escolares e não escolares na promoção da aprendizagem de sujeitos em diferentes fases 

do desenvolvimento humano, em diversos níveis e modalidades do processo educativo”. 

(BRASIL, 2006). Assim sendo, o Pedagogo deve ser formado nesta perspectiva, com 

possibilidades e oportunidades de fazer um estágio curricular que contemple a 

experiência de exercício profissional em ambientes escolares e não-escolares. 

O estágio curricular, então, deve propiciar reflexão, análise e vivências que 

possibilitem perceber e vivenciar a atuação do Pedagogo em instituições escolares e não 

escolares, com vista à formação de um profissional qualificado para atuar em vários 

campos educacionais, para atender demandas sócio-educativas, de tipo formal, não 

formal e informal, decorrentes de novas realidades, a partir do uso de novas tecnologias;  

novos sujeitos sociais; ampliação das formas de lazer; mudanças nos ritmos de vida; 

presença dos meios de comunicação e informação, mudanças profissionais e 

desenvolvimento sustentável. Deve estar atento não apenas à docência, à gestão, à 

supervisão e à coordenação pedagógica de escolas, como também à pesquisa, à 

administração dos sistemas de ensino, ao planejamento educacional, na definição de 

políticas educacionais, nos movimentos sociais, nas organizações, nas várias instâncias 

de educação, na requalificação profissional em vários espaços e contextos educativos 

escolares e não escolares. 

O Curso de Pedagogia da UEPA tem origem no ano de 1983, com a criação 

da antiga Faculdade Estadual de Educação, que, em 1989, transformou-se em Instituto 

Superior de Educação do Pará, e posteriormente, em Fundação Educacional do Estado 

do Pará, hoje, Universidade do Estado do Pará, por meio da Lei estadual nº 5.747, de 18 

de maio de 1993 (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, 2006).  

Ao longo dos 20 anos de existência do curso de Pedagogia são formados 

profissionais da educação, não só na capital paraense, como também em inúmeros 

municípios do interior do Estado, por meio da oferta regular ou de convênios, que 
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 contribuem para o desenvolvimento regional e para melhoria da qualidade de vida e de 

trabalho da população. 

Nesse interim, os objetivos das disciplinas de estágio supervisionado 

buscam contribuir para um maior aprofundamento teórico-prático do aluno; propiciar 

situações e experiências práticas que aprimorem sua formação e atuação profissional; 

contribuir para que o aluno sistematize uma análise crítica, a partir do confronto entre 

os conhecimentos e habilidades, desenvolvidas no Curso e as práticas escolares 

cotidianas; conhecer e aplicar ações interdisciplinares e formas alternativas de avaliação 

no ensino básico; observar e vivenciar o espaço da sala de aula, ministrando disciplinas 

pedagógicas no ensino médio - modalidade normal - e ministrando na EJA, na primeira 

e segunda etapa do ensino fundamental, enquanto disciplinas curriculares; vivenciar e 

avaliar os princípios da gestão democrática e participativa; observar e analisar as 

relações sociais envolvidas no cotidiano escolar (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO 

PARÁ, 2006). 

Considerando esses objetivos, o estágio curricular do curso de Pedagogia da 

UEPA é composto por quadro disciplinas: Gestão Educacional (100hs), Instituições Não 

Escolares e Ambientes Populares (80hs), Educação Infantil (200hs) e Ensino Fundamental 

(200hs).  Essas disciplinas são ofertadas no 7º e 8º semestres respectivamente, visando 

assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e 

não-escolares, que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências, por 

meio da relação teoria e prática. 

As disciplinas de Estágio em Gestão Educacional e Estágio em Instituições 

Não Escolares e Ambientes Populares são supervisionadas por equipes de pedagogos; já 

as disciplinas de Estágio em Educação Infantil e de Ensino Fundamental são constituídas 

por uma equipe interdisciplinar, formada por profissionais das áreas do conhecimento 

(Português, Matemática, História, Geografia, Ciências), e um/a pedagogo/a para 

coordenar e contribuir nos aspectos pedagógicos e vivências escolares. 

No processo de consolidação do estágio muitos são os desafios enfrentados pelos 

professores, em relação aos aspectos gestacionais e pedagógicos, para que o entendimento 

limitado de estágio como atividade tradicional de observação, participação e regência 

(docência) seja superado e passe a ser incorporado na dinâmica dos cursos como espaço de 

aprendizagem e de saberes, em uma perspectiva mais reflexiva e investigativa, buscando 

alternativas que valorizem a prática coletiva, em detrimento de ações individualizadas e 

solitárias (BARREIRO; GEBRAN, 2006), discutindo, assim, a formação do pedagogo de 



 

2
1

9
 forma significativa e propositiva, especificamente, no que concerne ao Curso de Pedagogia 

da UEPA. 

Para Pimenta e Lima (2010), os estágios supervisionados têm como finalidade 

realizar a integração curricular, além de desenvolver nos alunos as competências necessárias 

à profissão de Pedagogo, seja na docência seja na gestão, ou, em outros ambientes educativos 

não escolares, que ampliam sua formação profissional. Porém, passam a ser, em grande parte, 

apenas o cumprimento de uma obrigação curricular formal, que apesar de sua importância 

pouco contribui para a formação do profissional da Pedagogia. 

O curso de Pedagogia deve buscar em suas ações o princípio da 

indissociabilidade entre teoria e prática nas disciplinas do estágio curricular, uma vez que 

permite a compreensão da realidade na medida em que exige ação do sujeito sobre o mundo 

(prática), para o entendimento da natureza dos fenômenos envolvidos, gerando, assim, o 

conhecimento novo (teoria) e vice-versa. Nesse sentido, a ação do sujeito sobre o meio e sua 

observação são necessárias para a construção do conhecimento. 

O estágio deve pautar-se pela reflexão e investigação da realidade, já que sua 

tarefa primeira é realizar a integração das teorias com as práticas educativas, vivenciadas no 

interior dos ambientes educativos pelos sujeitos sociais. Assim, ao refletir sobre a própria 

prática, bem como sobre as práticas de outros sujeitos, o educador passa a desenvolver a 

habilidade de observação e percepção, que são fundamentais no processo de formação de um 

professor pesquisador (PIMENTA; LIMA, 2010, p.43). 

 

O estágio tem de ser teórico-prático, ou seja, que a teoria é indissociável 

da prática. Para desenvolver essa perspectiva, é necessário explicitar os 

conceitos de prática e de teoria e como compreendemos a superação da 

fragmentação entre elas a partir do conceito de práxis, o que aponta para 

o desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa, que 

envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, 

dos alunos e da sociedade. 
 

 O estágio na perspectiva da pesquisa já vem sendo discutido no curso de 

Pedagogia da UEPA, e se encontra presente nas práticas da maioria dos professores. 

Ainda temos uma pequena parcela que está em um processo de mudanças de suas práticas, 

por meio de um processo de discussões e convencimentos sobre a importância de um 

novo caminho para o estágio, que envolva a relação ensino, pesquisa e extensão.  

A pesquisa permite aos estagiários um maior conhecimento da realidade de 

uma escola ou de ambientes não escolares, bem como a ampliação e análise dos contextos 

onde os estágios se realizam, e, em especial, se traduz na possibilidade de os estagiários 
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 desenvolverem postura e habilidades de pesquisador, a partir da vivência dessa prática, 

elaborando projetos que lhes permitam, ao mesmo tempo, compreender e problematizar 

as situações que observam (PIMENTA; LIMA, 2010, p 46). 

O processo de consolidação da pesquisa “[...] como valorização da prática 

reflexiva na formação dos professores de estágio, os possibilita responder com situações 

novas às situações de incerteza e indefinição” (SCHON, 1997, p.29). Nesta perspectiva, 

os caminhos trilhados pelos profissionais que compõem o quadro de professores 

orientadores de estágio e da coordenação de estágio do curso de Pedagogia da UEPA, 

vêm buscando construir uma proposta que tem como pressuposto a relação indissociável 

entre teoria e prática, considerando a pesquisa como eixo balizador de todo esse processo 

de formação. Como nos indica Freire (1996), não existe ensino sem pesquisa e vice-versa, 

pois, “faz parte da natureza da prática docente a indagação, a busca, a pesquisa”. 

 

3 A VIVÊNCIA DE ESTÁGIO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO ESTADO DO PARÁ 

 

No Brasil, a cada ano morrem no trânsito mais de 30 mil pessoas, e em torno 

350.000 ficam feridas. No Pará, a estatística é preocupante, pois subiu de 852, em 2003, 

para 973 mortos, em 2014.  No ano de 2014, o Pará registrou 19.659 acidentes de trânsito, 

que deixou 11.260 feridos e 973 mortos (DETRAN, 2014).  

Os acidentes ou lesões não intencionais representam a principal causa de 

morte de crianças no Brasil. Cerca de 4,7 mil crianças morrem e 125 mil são 

hospitalizadas anualmente, segundo dados do Ministério da Saúde, configurando-se como 

um problema de saúde pública. Estudos mostram que pelo menos 90% dessas lesões 

poderiam ser evitadas com atitudes de prevenção, como: ações educativas sobre educação 

para o trânsito, modificações no meio ambiente, melhoria na engenharia do trânsito, 

criação e cumprimento de legislação e regulamentações específicas (CRIANÇA 

SEGURA, 2015). 

Dados estatísticos projetam que a cada morte, outras quatro crianças ficam 

com sequelas permanentes, que irão gerar, provavelmente, consequências emocionais, 

sociais e financeiras à família e à sociedade, e, em especial à criança acidentada, afetando 

sua infância e sua vivência escolar. (CRIANÇA SEGURA, 2015). Acreditamos que esta 

realidade poderia ser melhorada se tivéssemos investimentos em projetos de educação 

para o trânsito. 
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 Quando nos propomos a falar sobre a Educação para o Trânsito, sempre 

pensamos em quem são os responsáveis para que ela aconteça: os pais, professores, 

familiares, a gestão pública, ou, onde ela acontece: na rua, no trânsito, na escola, no 

trabalho. Tudo isto tem importância. E sabemos que os fatores educacionais influenciam 

o comportamento que os indivíduos vão ter em sua vida, inclusive, no trânsito, quando se 

repete os bons exemplos ou os maus, que se tem desde a infância.   

A partir desta perspectiva, destacamos a importância do projeto de estágio 

“Educação para o Trânsito: uma experiência de formação cidadã da Universidade do 

Estado do Pará e do Departamento de Trânsito do Estado do Pará/Brasil, em parceria com 

escolas de educação básica, via Estágio Supervisionado em Instituições Não Escolares e 

Ambientes Populares do Curso de Pedagogia”, o qual se propõe a desenvolver ações 

educativas que possibilitem a reflexão do sujeito, desencadeando sua sensibilização para 

uma mudança de postura no trânsito.  

O público alvo do projeto é diversificado, envolve hospitais, asilos, escolas e 

espaços não escolares como um todo. Neste artigo, relatamos nossa vivência nas escolas 

de educação básica, mais precisamente, dos anos iniciais do Ensino Fundamental, em 

virtude de que neste nível de ensino são atendidos alunos na faixa etária de 6 a 10 anos 

de idade, período fértil para construir posturas, ideias, práticas e valores primordiais na 

construção da identidade do sujeito e, consequentemente, uma sociedade mais 

humanizada. 

Em se tratando do público infantil, podemos afirmar que ao menos duas vezes 

ao dia, as crianças são pedestres ou companheiras de viagem em transporte público ou 

veículo particular, quando são transportadas de casa para a escola e vice-versa. Além 

disso, existem outras atividades na rotina do dia a dia, como: ir à padaria, ao 

supermercado, à farmácia, à casa de parentes, ao posto médico, à feira, etc.  Assim, torna-

se importante sensibilizar as crianças a respeito das Leis de Trânsito. A escola tem papel 

fundamental na ação educativa para o trânsito e é um espaço importante de formação de 

cidadãos conscientes e críticos. 

  Ao propormos a trabalhar “Educação para o trânsito” nas escolas, se faz 

necessário entender o que a lei que regulamenta a educação no Brasil, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDBEN), Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

define: 
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 Art. 1º A educação abrange os processos formativos que se 

desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas 

instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 

§ 2º A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social. (BRASIL, 1996, não paginado). 

 

 Ou seja, a educação para o trânsito é um direito de todos e se configura como 

um tema que abrange os processos formativos da vida cotidiana dos alunos. Logo, deve 

ser trabalhada nas escolas e universidades, abrangendo todos os níveis de ensino, como 

podemos verificar em alguns artigos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): 

 

Art. 74. A educação para o trânsito é direito de todos e constitui dever 

prioritário para os componentes do Sistema Nacional de Trânsito. 

§ 1º É obrigatória a existência de coordenação educacional em cada 

órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito. 

 § 2º Os órgãos ou entidades executivos de trânsito deverão promover, 

dentro de sua estrutura organizacional ou mediante convênio, o 

funcionamento de Escolas Públicas de Trânsito, nos moldes e padrões 

estabelecidos pelo CONTRAN. 

Art. 76. A educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas 

escolas de 1º, 2º e 3º graus, por meio de planejamento e ações 

coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito 

e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, nas respectivas áreas de atuação. 

Parágrafo único. Para a finalidade prevista neste artigo, o Ministério da 

Educação e do Desporto, mediante proposta do Contran e do Conselho 

de Reitores das Universidades Brasileiras, diretamente ou mediante 

convênio, promoverá: I – a adoção, em todos os níveis de ensino, de um 

currículo interdisciplinar com conteúdo programático sobre segurança 

de trânsito; II – a adoção de conteúdos relativos à educação para o 

trânsito nas escolas de formação para o magistério e o treinamento de 

professores e multiplicadores; III – a criação de corpos técnicos 

interprofissionais para levantamento e análise de dados estatísticos 

relativos ao trânsito; IV – a elaboração de planos de redução de 

acidentes de trânsito junto aos núcleos interdisciplinares universitários 

de trânsito, com vistas à integração universidades-sociedade na área de 

trânsito (BRASIL, 2008, não paginado). 
 

Apesar da educação para o trânsito ser um tema importante para os processos 

formativos dos alunos, conforme prevê a LDBEN e ratificado no CTB, segundo Souza 

(2013), muitas escolas ainda trabalham as questões do trânsito de forma episódica, 

somente no mês de setembro na “Semana Nacional do Trânsito”. Entendemos que não é 

esse direcionamento que as escolas devam dar à temática. É fundamental que busquemos 

trabalhar de forma contextualizada, articulando o cotidiano dos discentes e a sala de aula, 

desde a educação infantil até a universidade. 
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 Nesse sentido, acreditamos que o projeto aqui relatado, contribui no processo 

de formação e informação sobre educação para o trânsito, bem como colabora na 

mudança de posturas e ações, tornando o trânsito mais humano e seguro. 

Considerando essa assertiva, temos como objetivo geral oportunizar a 

formação cidadã de usuários do trânsito conscientes de seus direitos e deveres no espaço 

em que vivem, articulando currículo formal e educação para o trânsito, buscando maior 

aproximação entre Universidade, Departamento de Trânsito do Estado (DETRAN/PA) e 

Escolas Públicas de Educação Básica da cidade de Belém, além de garantir a formação 

integral do estudante de Pedagogia dentro de seu caráter multidisciplinar e holístico.   

De modo mais específico, buscamos: proporcionar ao aluno universitário 

conhecer, vivenciar e refletir sobre a realidade do trânsito por meio do contato com 

múltiplos materiais e discussões sobre o assunto; propiciar formação continuada sobre 

Educação para o Trânsito, desde os docentes aos coordenadores pedagógicos das escolas 

públicas que participam do projeto; sensibilizar os alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental da Educação Básica sobre a temática Educação para o Trânsito; contribuir 

para a mudança de posturas tendo em vista um trânsito humanizado e seguro; promover 

atividades de vivência, com participantes do projeto, sobre a relação humanizada com o 

trânsito, seja como pedestre seja condutor ou usuário de um modo geral, visando garantir 

a integridade física e psicológica dos mesmos; aprimorar a relação teoria e prática, 

ofertando oficinas pedagógicas sobre o tema em algumas escolas públicas de Belém; 

sistematizar conhecimento produzido confeccionando materiais pedagógicos, bem como 

elaborando artigos sobre a vivência de estágio; estreitar parcerias com instituições que 

promovem a Educação para o Trânsito, como DETRAN/PA, escolas públicas e 

Universidade. E, por último, contribuir com a redução dos índices de acidentes com 

sequelas e mortes no trânsito no estado do Pará.  

Nesta perspectiva, o projeto de estágio aqui relatado contribui para colocar na 

prática o que preconiza o Projeto de Curso de Pedagogia, quando colabora para que o 

egresso do curso, dentre outras características, seja “Possuidor de embasamento teórico-

prático que possibilite superar a fragmentação do conhecimento, para atuar na perspectiva 

interdisciplinar e do trabalho coletivo, visando construir saberes e conhecimentos na 

totalidade” (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ, 2006, p.43). Em uma visão 

institucional, contribui, também, na solidificação do compromisso universitário em 

realizar uma vivência de estágio que retrate a tríade ensino-pesquisa-extensão, bem como 

a efetivação da missão e visão de futuro da UEPA, que é “produzir, difundir 
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 conhecimento e formar profissionais éticos, com responsabilidade social, para o 

desenvolvimento sustentável da Amazônia”, almejando no futuro “[...] ser referência 

científico-cultural de ensino, pesquisa e extensão em nível nacional” (UNIVERSIDADE 

DO ESTADO DO PARÁ, 2007, p. 17-19). 

Logo, podemos afirmar que a vivência de estágio possui relevância de 

natureza social e acadêmica.  No âmbito social, contribui com o público atendido, no 

sentido de construir um trânsito mais humano, seguro e ético. Contribui, também, com a 

efetivação de uma educação de qualidade social, com a implementação do Plano Nacional 

da Década de Redução de Acidentes de Trânsito (BRASIL, 2015) e com a Política 

Nacional de Trânsito (BRASIL, 2004).  

Acreditamos ser de relevância acadêmica evidenciar e trabalhar esta temática, 

devido os problemas vivenciados no trânsito das cidades brasileiras, como sinalizado 

anteriormente quando discorremos sobre os altos índices de acidentes. E, a universidade 

e escolas, como espaços de construção e socialização de conhecimento, têm o papel de 

informar, formar e educar para o convívio seguro e consciente no trânsito.  

No desenvolvimento da vivência de estágio, o primeiro passo deste percurso 

foi a efetivação da parceria entre UEPA e DETRAN/PA. No primeiro momento, o 

DETRAN foi representado pela Coordenadoria Pela Melhoria da Qualidade de Vida no 

Trânsito e, no segundo momento, pela Biblioteca Irmãos Guimarães. A UEPA foi 

representada, nesta parceria, pela Coordenação de Estágios do Curso de Pedagogia, 

professores de estágio e alunos/estagiários da disciplina Estágio Supervisionado em 

Instituições Não Escolares e Ambientes Populares.   

Assim, o segundo passo, para realização das ações educativas desenvolvidas 

no projeto, foi o processo de formação dos alunos/estagiários, que perpassa pelos 

conhecimentos gerais sobre estágio supervisionado, concepção de estágio como pesquisa, 

trânsito, legislação de trânsito brasileira, educação para o trânsito como tema transversal 

a ser trabalhado no currículo das escolas, práticas educativas lúdico-pedagógicas sobre a 

temática e comportamento humano no trânsito. Os alunos/estagiários tiveram formação 

sobre saberes sobre segurança e prevenção de acidentes no trânsito, direção defensiva, 

meio ambiente e primeiros socorros.  

O terceiro passo caracterizou-se pela elaboração de Projetos de Ação 

Pedagógica pelos alunos/estagiários do curso de Pedagogia, com orientação e 

acompanhamento dos professores supervisores de estágio da UEPA e pela Analista de 

Trânsito/ Pedagogia do DETRAN/PA.  
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 Nessa etapa, os alunos/estagiários identificaram situações problemas 

existentes no trânsito do estado do Pará, especificamente na área urbana de Belém, onde 

há alta incidência de acidentes com vítimas sequeladas e fatais. Em seguida, realizaram o 

mapeamento de escolas localizadas nessas áreas para delinear o perfil da comunidade 

atendida.  A partir desse perfil, os alunos/estagiários elaboraram projetos de ações 

pedagógicas para traçar as ações educativas a serem desenvolvidas a cada trimestre. Os 

projetos foram avaliados por nós professores de estágio e pela Analista de 

Trânsito/Pedagogia do DETRAN/PA. Os alunos/estagiários fizeram os ajustes 

necessários e ao final dessa etapa confeccionaram os materiais/recursos didáticos 

pedagógicos que deram suporte às ações educativas.  

No quarto passo ocorreu a aplicação dos projetos de ação pedagógica nas 

escolas mapeadas anteriormente pelos alunos/estagiários. Nessa etapa, houve também o 

acompanhamento dos professores supervisores de estágio da UEPA e da Analista de 

Trânsito/Pedagogia do DETRAN/PA, com a colaboração dos pedagogos e professores 

das unidades de ensino. A aplicação aconteceu à sensibilização da comunidade escolar 

que recebeu o projeto.  

Foram realizadas atividades lúdico-pedagógicas, como: projeção e debates de 

filmes, contação de histórias, teatro e performance, jogos educativos, confecções de 

murais, placas, cartazes e dança, além de simulações do cotidiano vivido no trânsito de 

Belém, por meio de materiais educativos alternativos construídos pelos alunos/estagiários 

como: ônibus, faixas de pedestres, via educativa de retalhos de tecidos, maquetes, etc.     

   No quinto passo, fizemos a socialização do que foi vivenciado e produzido 

na experiência pedagógica na Jornada de Estágio Supervisionado do curso de Pedagogia 

da UEPA (as quais são realizadas semestralmente), em eventos educacionais locais, 

regionais e nacionais.  

Esta socialização se deu por meio de avaliação da experiência e elaboração 

de artigos científicos, os quais foram divulgados através de comunicação oral, pôsteres, 

relato de experiências, publicação em eventos educacionais e sites educativos. No 

momento, estamos organizando um livro com nossas produções. E, em breve, estaremos 

fazendo o lançamento do mesmo.        
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 APROXIMAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

As avaliações realizadas, com a comunidade escolar atendida, têm 

contribuído de forma relevante para formação de sujeitos conscientes de seus direitos e 

deveres como pedestres, usuários e condutores do trânsito, o que favorece a mudança de 

postura e conduta para um trânsito humano, seguro e ético.  

Acreditamos, ainda, que as ações, resultado da aplicação dos projetos nas 

escolas veem fortalecendo atitudes de sensibilização nos alunos dos anos iniciais do 

Ensino Fundamental da Educação Básica da cidade de Belém, o que possibilita atitudes 

de prevenção de acidentes de trânsito envolvendo crianças. A cada ano, podemos observar 

que, tanto na equipe da entidade de trânsito, como nos docentes da disciplina Estágio 

Supervisionado em Instituições Não Escolares e Ambientes Populares da UEPA, o 

amadurecimento dos projetos e dos atores envolvidos tem sido crescente. Percebemos, 

também, o entusiasmo dos acadêmicos e dos alunos das escolas que foram atendidas.  

Para além desta breve avaliação, destacamos como resultados o atendimento 

de mais de 10 (dez) escolas, perfazendo um total aproximado de 3000 (três mil) crianças, 

concomitante com a vivência de aproximadamente 300 (trezentos) alunos/estagiários, que 

já se tornaram multiplicadores das ações vivenciadas nesse percurso: elaboração de 

artigos científicos sobre os resultados das experiências vivenciadas pelos 

alunos/estagiários, bem como a realização de pesquisas que culminaram em Trabalhos de 

Conclusão de Curso. 

 Vale ressaltar que as ações dos projetos desenvolvidos nas escolas ganharam 

destaque no meio acadêmico, e a equipe técnica que orienta e acompanha os mesmos foi 

inserida no Grupo de Estudos e Pesquisas Pedagogia em Movimento (GEPPEM) 

vinculada a esta universidade como podemos visualizar no site www.geppem.com.br 

Apontamos, como importante resultado, o impacto positivo nas escolas 

visitadas por nós, com a aplicação do projeto e a continuidade do estudo da temática 

“trânsito” nos projetos pedagógicos das escolas. Exemplo disto foi o projeto “Educação 

para o trânsito, a vida pede passagem: o Benguí antes e depois da Avenida 

Independência/Centenário”, coordenado pela professora Diana Lemes Ferreira, na Escola 

Municipal Walter Leite Caminha, projeto este agraciado com o Prêmio Professores do 
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 Brasil - 8ª edição (região norte) do Ministério da Educação, em 2014, conforme pode ser 

verificado no site do Ministério da educação18. 

          Portanto, acreditamos que a experiência educativa aqui apresentada se caracteriza 

como uma boa prática educativa e de sucesso, uma vez que esta possibilitou um 

fortalecimento na concretização de uma prática contextualizada e criticamente 

comprometida para a valorização da vida, reconstruindo uma cidadania mais plena, um 

trânsito humano, mais seguro e ético. 
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INTERFACE DESCOLONIAL NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO COM AFRODESCENDÊNCIA NA FORMAÇÃO 

DOCENTE 

 

 Antonia Regina dos Santos Abreu Alves 

Raimunda Nonata da Silva Machado 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os cursos de Pedagogia ao desenvolverem projetos de formação docente, 

sobretudo nas experiências de estágio supervisionado, compreendem que a docência é 

uma “ação educativa e processo pedagógico metódico e intencional, construído em 

relações sociais, étnico-raciais e produtivas”, conforme preceitua a Resolução CNE/CP 

nº 1, de 15 de maio de 2006. 

Essa provocação tem sentido nas necessidades formativas que impõem, ao/a 

futuro/a professor/a, compreender o universo de sua formação e, a partir daí, pensar no 

seu papel social ao se defrontar com a lógica eurocentrada existente nas salas de aula, da 

educação básica à educação superior. 

Nesse processo de formação docente, é salutar que os/as estagiários tenham 

compromisso com o que estão se propondo a fazer. Este é o momento de vivenciar 

práticas de profissionalidade docente (CONTRERAS, 2002), um “exercício público”, um 

compromisso social com a educação, lutando contra as desigualdades sociais e 

reivindicando justiça social e cognitiva. 

Essa discussão percorre a ideia de que a didática tem como objeto de estudo 

o processo de ensino e aprendizagem, levando em consideração a inserção de temáticas 

relacionadas à afrodescendência na formação docente e a elaboração de intervenções 

epistêmicas de diferentes subalternos. 

São processos formativos que devem propor respostas aos problemas 

colocados por projetos universais monoculturais, pois antes mesmo de atuar como 

professor/a, os/as estudantes de Pedagogia têm a possibilidade de vivenciar situações de 

diversalidade19, que permeiam a universidade e as escolas, no contexto de realização dos 

estágios supervisionados. 

                                                             
19 Processos de Intervenções epistêmicas que são elaborados por diferentes sujeitos subalternos, que se 

encontram num sistema complexo de pensamento crítico de fronteira (GROSFOGUEL, 2010). 
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 Nessa travessia da formação docente, entre universidade e campo de estágio, 

pontuamos que as experiências vividas no estágio são oportunidades para que os/as 

futuros/as professores/as possam analisar situações pedagógicas, que se relacionam à 

construção de novas linguagens e formas de pensar a realidade educacional, atendendo 

os anseios de sujeitos que têm sido, historicamente, excluídos dos sistemas de ensino 

desde a educação básica até a pós-graduação.  

As práticas acadêmicas (ensino – pesquisa – extensão), endereçadas aos 

estágios, precisam organizar processos e rotinas de tal modo que preparem os/as 

estagiários para lidar com as questões das diversidades culturais e diversalidade nas salas 

de aula. O espaço do estágio (com seus consumidores praticantes) pode constituir uma 

instância pedagógica e epistêmica de multiplicidades de respostas multiculturais e 

transformadora. Neste, acontecem encontros, entrecruzamentos de culturas diferenciadas 

e novas sínteses delas decorrentes objetivando uma educação valorizadora da 

diversalidade, da afrodescendência e promotora do sucesso e da equidade. 

Nessa perspectiva, trazemos a baila os/as autores/as que discutem tanto os 

estágios quanto os desafios da diversidade/ diversalidade na formação de professores/as, 

como: Nóvoa (1997), Cunha Júnior (2005), Gomes (1995), Souza (2009), Pimenta 

(2010), Candau (2011), Pimenta e Lima (2011), Machado e Boakari (2013), dentre 

outros/as, e apresentamos um modo de tecitura vivenciado durante o estágio 

supervisionado, cuja experiência nos provocou a escrita deste texto, bem como o diálogo 

com os/as teóricos/as aqui citados. 

É relevante trazer à tona discussões sobre afrodescendência, objetivando a 

formação de profissionais da educação para enfrentar os problemas colocados na 

modernidade quanto à diversidade, especialmente na atual conjuntura política de 

desmobilização dos movimentos sociais e suas lutas por dignidade humana, direitos 

sociais, dentre eles, a educação e a luta por igualdade racial e de gênero.  

Continua, portanto, as lutas em denunciar e rejeitar atitudes que corroboram 

para que estudantes sejam vítimas de manifestações de discriminação e preconceito racial, 

dentre outros, no contexto da escola. Nesse sentido, o estágio é um espaço privilegiado 

para discutirmos e realizarmos intervenções como possibilidades de respostas que 

valorizam e reconhecem experiências, outrora desperdiçadas, acerca da história e da 

cultura dos/as afrodescendentes. 
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 2 A FORMAÇÃO DOCENTE NO VIÉS DA DIVERSALIDADE  

  

A partir da década de 1990, os estudos sobre formação docente focalizavam 

a formação inicial, sendo que nos anos 2000 é grande a preocupação com a identidade 

e profissionalização docente, dando ênfase à vida do o/a professor/a, as suas opiniões, 

representações, saberes e práticas. 

Essa constatação tem a ver com as reformas políticas e paradigmas de 

formação, sustentados nos anos 1990, que concebem a formação docente como um 

processo contínuo de “desenvolvimento profissional”. (PACHECO; FERNANDES, 

1999; IMBERNÓN, 2010). 

Nessa lógica, “[...] todo processo de formação de educadores – especialistas 

e professores – inclui necessariamente componentes curriculares orientados para o 

tratamento sistemático do ‘que fazer’ educativo, da prática pedagógica” (CANDAU, 

2011, p. 13). 

Toda proposta de formação docente está impregnada, implícita ou 

explicitamente, de uma concepção do processo de ensino-aprendizagem e de estruturação 

do funcionamento de novas possibilidades de ensinar e aprender (PIMENTA, 2010). Tal 

assertiva posta no estágio supervisionado e na escola instiga-nos a compreender quão 

significativo é pensar sobre o que se ensina e o que se aprende nas Licenciaturas em 

Pedagogia. 

Para que o processo de ensino-aprendizagem aconteça de forma eficaz na 

formação docente, Candau (2011) adverte que é necessário articular constantemente as 

dimensões: a) humana, destacando a importância da compreensão da relação interpessoal 

neste processo, sendo a afetividade imprescindível; b) a técnica refere-se ao processo 

como ação intencional, que procura organizar as melhores condições para que aconteça o 

aprendizado; c) a político-social considera uma cultura específica e trata com pessoas 

concretas que têm uma posição de classe definida na organização espacial em que vivem. 

Com isso, a formação do/a educador/a ganha sustentação epistemológica, 

podendo contribuir ou não para que a relação teoria-prática seja dialética, evitando a 

produção de dicotomias nos processos de formação docente, esfacelando a unidade 

teoria/prática, afinal “[...] ela é ensinada, dentro dos currículos, separadamente das 

disciplinas profissionalizantes, quer seja nas licenciaturas em geral, quer seja nos cursos 

de Pedagogia” (LUCKESI, 2011, p. 31). 
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 Neste contexto, percebemos que, muitas vezes, os cursos de formação de 

docente deixam a desejar na formação do/a futuro/a professor/a. Entretanto, vale a pena 

ressaltar que essas práticas vêm mudando, mesmo que de modo lento. Estamos nos 

referindo às posturas de formação docente que apostam na práxis pedagógica. 

Para Souza (2009), a práxis pedagógica não pode ser entendida como prática 

docente porque é ação social coletiva, ou seja, é realizada institucionalmente, sendo 

construída pela interconexão entre os sujeitos sociais que realizam a prática docente, 

prática discente e a prática gestora, cujas relações são permeadas por afetividade (amor, 

ódio, raivas...), na condução da prática epistemológica ou gnosiológica.  

A práxis pedagógica deve ser desenvolvida na perspectiva de uma teoria da 

ação coletiva. Nesta lógica, a pedagogia não é apenas ciência da prática, mas também 

teoria que “[...] elabora uma concepção da formação humana do sujeito humano numa 

perspectiva da necessária transformação das relações sociais” (SOUZA, 2009, p. 54).  

Assim, conhecer uma práxis pedagógica do Estágio Supervisionado significa 

desenvolver a análise das ações e relações entre professores/as, supervisores/as, 

estagiários/as e educandos/as no trabalho de produção do conhecimento, fazendo uso da 

praxiologia, como possibilidade de ruptura com a visão clássica que separa teoria e 

prática, exterioridade e interioridade. 

A lógica da praxiologia contribui para compreensão, interpretação e 

explicação de como os sujeitos sociais se posicionam, cotidianamente, frente às 

manifestações desumanas de exploração, desigualdades e injustiças sociais, mobilizando 

conhecimentos teórico-práticos, visando intervenção e transformação social. Isto requer 

alguns conteúdos pedagógicos compostos por: conteúdos educacionais (compreensão da 

condição humana, suas contradições, ambiguidades e possibilidades de superação); 

conteúdos instrumentais (linguagens verbais, artísticas e matemáticas) e conteúdos 

operativos (capacidade de intervenção social). 

É essa capacidade de intervenção social do Estágio Supervisionado que 

estamos chamando atenção. Enquanto instrumento de práxis pedagógica, é rico em 

promover interfaces diversas, dentre as quais destacamos a formação docente e a 

produção do debate da afrodescendência na universidade e nas escolas, problematizando 

a ideia de diversidade cultural e diversalidade como possibilidades de:  

 

[...] diálogo inter e intracultural na constituição de processos educativos 

com as camadas populares ou setores subalternizados das sociedades 

nacionais e da sociedade mundial, que respondam aos desafios da pós-
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 modernidade/mundo, tanto na Educação Básica quanto na Educação 

Superior e no conjunto social (SOUZA, 2009, p. 103). 

 

São provocações que trazem à tona a ausência de discussões referentes às 

diversidades / diversalidade no Curso de Pedagogia, ao mesmo tempo em que coloca o 

estágio como um momento oportuno para aproximar os/as estudantes da realidade da sala 

de aula na educação básica, exigindo-lhes o aprofundamento das discussões relacionadas 

com suas histórias de vida, dialeticamente pensando o microssocial e o macrossocial, o 

individual e o coletivo, a teoria e a prática, tanto que Pimenta e Lima (2011, p. 34) 

afirmam o seguinte: 

 

Com frequência, se ouve que o estágio tem de ser teórico-prático, ou 

seja, indissociável da prática. Para desenvolver esta perspectiva, é 

necessário explicitar os conceitos de prática e de teoria e como 

compreendemos a superação da fragmentação entre elas a partir do 

conceito de práxis, o que aponta para o desenvolvimento do estágio 

como uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção 

na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade. 
 

Enquanto expressão formativa e de investigação-ação, as experiências em 

estágios supervisionados são ricas e precisam ser exploradas de maneira cuidadosa 

pelos/as professores/as formadores/as (supervisores docentes20), possibilitando estímulos 

e construções de saberes significativos para os/as alunos/as, afim de que percebam os 

espaços de produção e vivência das diversalidade existentes no cotidiano da escola.  

Tendo em vista que a sociedade está em constante processo de transformação 

social, a educação precisa dialogar com os novos arranjos sociais e culturais, que são 

inventados ou fabricados por meio de lutas e reivindicações, a exemplo do ingresso e 

participação da população afrodescendente em espaços privilegiados como são as 

universidades: 

 

[...] na medida em que se constituem como espaço de formação dos 

sujeitos, produção e disseminação de conhecimentos. Na tecitura de 

suas ações, trilham caminhos que se entrecruzam com tantas políticas 

nacionais e internacionais, colaborando assim, com a estruturação da 

vida social em suas dimensões, também econômicas e culturais 

(MACHADO; BOAKARI, 2013, p. 283). 

 

                                                             
20 Termo usado para designar os/as profissionais que realizam a orientação, acompanhamento sistemático 

e avaliação efetiva das atividades de Estágio Curricular. 
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 Dessa maneira, as universidades são instrumentos políticos importantes na 

abertura de formações permanentes, problematizas no conjunto das práticas educativas e 

desenvolvidas no chão da escola, já que permite aprendizagens mútuas, considerando a 

interação pedagógica existente entre os/as estagiários/as e os/as professores/as na escola-

campo.   

São desafios que colocam os/as estagiários/as em confronto com os sujeitos 

escolares (alunos/as, professores/as, coordenadores/as pedagógicos/as, gestores/as...), 

sendo relevante questionarmos:  

a) Como os conteúdos de ensino têm sido socializados em sala de aula?  

b) Como a universidade tem contribuído na formação docente, considerando a 

Lei 10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira 

nos estabelecimentos oficiais e particulares de ensino fundamental e médio?  

c) Qual deve ser a postura de um/a professor/a formador/a (supervisor docente) 

diante das relações sociais e/ou raciais que se manifestam como problema na escola?  

d) Como as experiências de Estágio Supervisionado poderiam abordar esta 

discussão em atendimento ao dispositivo legal supracitado e, sobretudo, no 

fortalecimento de uma profissionalidade docente enquanto justiça social e cognitiva?  

O/a professor/a que desenvolve seu trabalho pautado pelo compromisso e 

responsabilidades sociais, pedagógicas e epistêmicas não manifesta resistência em 

considerar o que determina, por exemplo, a Lei 10.639/2003. Utiliza seu próprio trabalho, 

que é uma atividade pública, para reivindicar “[...] uma vida mais justa, mais igualitária 

e mais participativa socialmente” (CONTRERAS, 2002, p. 204). 

Com isso, este tipo de professor/a oportuniza um processo de ensino e 

aprendizagem mais humana e produtiva, contribuindo com uma formação que 

problematiza questões sociais, tais como: o racismo, a discriminação, o preconceito, o 

reconhecimento às diferenças e o respeito aos Direitos Humanos, dentre outros. Para 

Machado (2015, p. 181): 

 

Este desafio de corporificar o currículo com temas da diversidade 

requer, dentre outros elementos, principalmente o desenvolvimento de 

intervenções na produção de conhecimento, o que implica, também, em 

ampliar as participações intelectuais e sociais que valorizam 

experiências diversas, denunciando e rejeitando projetos monoculturais 

que, historicamente, tem definido as estruturas curriculares da 

universidade. 
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 Essas intervenções, na produção do conhecimento e nos conteúdos de ensino, 

são questões centrais na profissionalidade docente, logo, os estágios supervisionados não 

podem omiti-las.  

Dessa forma, aquilo que docentes e estagiários/as elaboram, pensam, 

realizam, verbalizam é resultado de suas experiências de ensino, de aprendizagem e de 

suas maneiras de agir. Um conjunto de concepções epistemológicas é mobilizado na 

organização de suas práticas escolares, cujos saberes refletem concepções, percepções, 

experiências pessoais, crenças, atitudes, expectativas, dilemas, etc.  

Mas, de quais saberes estão falando? Vejamos, a seguir, as vivências de 

alunas estagiárias que nos provocaram a problematizar o Estágio Supervisionado como 

práxis pedagógica, utilizada nas interfaces descoloniais da formação docente com os 

dilemas da afrodescendência presentes no cotidiano escolar. 

 

3 TECITURAS NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: entre saberes e experiências 

 

As experiências com o estágio supervisionado no Curso de Pedagogia da 

UFPI, Campus Senador Helvídio Nunes de Barros (Picos/PI), têm nos provocado a refletir 

sobre o modo como este componente curricular pode ser desenvolvido, no sentido de 

orientar e afetar os/as estagiários/as a pensarem e repensarem suas experiências iniciais 

de formador/a de conceitos entre seus/as alunos/as.  

Na perspectiva de Larrosa (2004), a experiência constrói-se quando o sujeito 

se expõe. Ao atravessarmos espaços indeterminados e perigosos algo nos passa, nos toca, 

nos acontece, nos formando e nos transformando. É este o sujeito da experiência, aquele 

que se abre à sua própria transformação. 

É este tipo de experiência, que reconhecemos no campo de estágio, que afeta 

estagiários/as e supervisoras. Os acontecimentos, por exemplo, nos estágios entre 2015 e 

2016 (turmas de 1º ao 3º ano), nos tocaram e nos provocaram a problematizar e refletir 

sobre as interfaces descoloniais da formação docente, a partir dos dilemas da 

afrodescendência presentes na escola com e na diversidade, destacando questões sociais 

que envolvem relações raciais, afrodescendência e estudos de africanidades. Vejamos: 

Em Picos/PI, a realização do Estágio Supervisionado aconteceu da seguinte 

maneira: a) discussões referentes ao desenvolvimento deste componente curricular; b) 

observação do trabalho pedagógico nas escolas; c) regência de classe; d) socialização das 
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 experiências de observação e regência; e) estudo da fundamentação teórica necessária, 

considerando as atividades de observação e regência, e f) elaboração e entrega do relatório 

final.  

Cada momento de desenvolvimento do Estágio foi acompanhado de reuniões 

com debates e reflexões, nos quais os/as estagiários/as problematizavam a realidade 

escolar, bem como recebiam as orientações necessárias para construírem suas próprias 

experiências de prática de ensino e aprendizagem entre as supervisoras e entre os/as 

alunos/as das escolas-campo.  

Assim, quando os/as estagiários/as iniciaram as observações do trabalho 

pedagógico nas escolas foram orientados/as à descrição detalhada de situações, que lhes 

chamassem atenção, pois seriam estas que norteariam, significativamente, suas intenções 

políticas e, consequentemente, a produção dos planos de aula.  

A posteriori, desencadearam-se as vivências da regência, em que todos/as 

foram acompanhados/as nos respectivos locais de estágio. Deste grupo, destacamos 3 

(três) alunas (identificadas por pseudônimos de origem africana: Latifa, Selma e Késia). 

Essas estagiárias desenvolveram intervenção pedagógica/epistemológica acerca das 

questões raciais, trabalhando alguns conteúdos específicos com as crianças.  

Dentre as socializações das experiências de observação e regência dessas 

estagiárias, que aconteciam por ocasião das reuniões de estágio, registramos importantes 

descrições no que se refere à necessidade de formação para que pudessem propor 

atividades, considerando conteúdos culturais relacionados à diversidade, evidenciando 

preocupação em abordar a temática racial com as crianças.  

As questões culturais presentes no cotidiano escolar revelam o quanto o 

processo formativo do Estágio Supervisionado desafia o/a futuro/a professor/a a assumir 

uma práxis transformadora, com forte engajamento intelectual, pedagógico e político, 

tendo em vista os problemas evidenciados no interior da sala de aula, que exigem à 

valorização e o reconhecimento do contexto social das crianças e de suas histórias de 

vida.  

Nesse sentido, é necessário observar, avaliar, refletir e problematizar sobre: o 

que nossos/as alunos/as estão dizendo e fazendo com o estágio? Vivenciam este espaço 

como campo de aprendizagem e de investiga-ação?  Pimenta e Lima (2011, p. 51), 

referindo-se, por exemplo, ao uso da noção de professor reflexivo e pesquisador 

recomendam que: 
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Tirar do papel e tentar operacionalizar a ideia de professor reflexivo e 

pesquisador é o grande desafio das propostas curriculares dos cursos de 

magistério e dos planos de ensino dos professores formadores. De 

forma individual ou coletiva, há tentativas várias de concretização de 

tal proposta em diferentes modalidades de estágio. Em que pese a 

importância dessa influência, é preciso examinar seus limites e 

possibilidades, para que os professores orientadores tenham clareza de 

qual reflexão está se falando. Que tipo de reflexão tem sido realizada 

pelos professores? As reflexões incorporam um processo de 

consciência das implicações sociais, econômicas e políticas da 

atividade de ensinar? Que condições têm os professores para refletir e 

para pesquisar? 

 
 

É importante ouvir as experiências dos/as estagiários/as e incentivá-los/as, 

inclusive, a avançarem para além desta proposta reflexiva e investigativa de suas práticas. 

É fundamental ajudar os/as estagiários/as a reconhecerem suas potencialidades de 

“intelectuais transformadores” (GIROUX, 1997). Considerando seus desejos e aspirações 

epistemológicas, pedagógicas e políticas, vejamos o que dizem Latifa, Selma e Késia.  

Na primeira descrição temos as vivências do estágio de Latifa. Durante sua 

regência, destacou a presença de algumas crianças negras na sala, e como elas eram alvos 

de situações constrangedoras. Essa situação provocou-lhe a fazer interferências em sala 

de aula, problematizando o assunto. Latifa fez uma oficina que discutiu a consciência 

negra, oportunizando a todas as crianças a falarem de si. Durante a oficina foram 

produzidos cartazes, que destacaram afrodescendentes de sucesso na mídia, na política e 

na internet. Para Latifa, esta experiência foi muito positiva porque promoveu um espaço 

dialógico em que todas as crianças falaram sobre o assunto, no sentido de valorização da 

história e da cultura afrodescendente. 

Na segunda descrição, Selma apontou que durante a sua regência também 

teve o cuidado de trabalhar a questão da diversidade racial. Levou para a sala de aula a 

história “Menina bonita do laço de fita”, discutiu a temática a partir deste livro infantil 

trabalhando a valorização da cultura negra, na tentativa de romper com as atitudes de 

preconceito e discriminações, baseadas na cor da pele ou em alguns dos traços físicos de 

descendência africana e afrodescendente. 

Na terceira descrição, Késia relatou que em sua regência o preconceito entre 

as crianças era muito presente, e que para lidar com esta situação enfrentou algumas 

barreiras conceituais. Relatou a existência de uma criança cabisbaixa, entristecida porque 

o tempo inteiro as demais lhe insultavam de preta e pobre, pois a beleza era sempre 

enfatizada pelas características: alto, magro, loiro e de olhos azuis. O posicionamento da 
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 estagiária foi de também promover um espaço dialógico, levantando debates na sala de 

aula, buscando romper com alguns estereótipos. Foram realizadas rodas de conversa 

sobre essa situação, destacando o respeito mútuo e a valorização do/a outro/a. 

Essas experiências de observação e regência no estágio aconteceram em 

turmas de 1º ao 3º ano. Cada uma destas vivências caracterizou-se como “[...] atividade 

teórica que possibilita conhecer a realidade (a prática objetiva), tomando-se essa realidade 

como objeto de conhecimento, como referência para, a seguir, estabelecer-se idealmente 

a realidade que se quer” (PIMENTA, 2010, p. 183), como modo de aprender a identificar 

as possibilidades transformadoras de suas experiências no exercício da docência. 

Nessa perspectiva, as estagiárias propuseram-se a conhecer e intervir no 

campo de estágio. Analisaram como sua formação docente respondia às suas 

curiosidades, seus anseios e inquietações diante do contexto educacional que lhes era 

apresentado. A temática racial surgiu como preocupação na escola porque é um problema 

histórico na sociedade brasileira, sendo difícil à sua inclusão nos processos de ensino e 

aprendizagem, desde a formação inicial de professores/as. Para Machado e Boakari 

(2013, p. 284): 

 

A legitimidade dos estudos e pesquisas sobre as relações de gênero e 

raça na vida cotidiana, ainda é questionável na academia, tanto que a 

inserção desses temas, nos currículos dos cursos, é envolvida por 

conflitos, desconfortos e tensões, sendo mesmo difícil conseguir o 

entendimento entre os pares de que se tratam, também, de produções 

científicas. Tais dilemas vêm deixando lacunas na formação dos 

profissionais da educação. 
 

 

Essa realidade socioeducacional só reafirma o quanto é importante pensar a 

produção de conhecimento e os conteúdos de ensino, que são selecionados na organização 

curricular da formação docente. Ademais, “a ideia de raça organiza a população mundial 

segundo uma ordem hierárquica de povos superiores e inferiores” (GROSFOGUEL, 

2010), com implicações nas práticas educativas dos profissionais da educação.  

É preciso “[...] (re) encontrar espaços de interação entre as dimensões 

pessoais e profissionais, permitindo aos professores apropriar-se dos seus processos de 

formação e dar-lhes um sentido no quadro das suas histórias de vida.” (NÓVOA, 1997, 

p. 25). Latifa, Selma e Késia criaram estes espaços dialógicos para seus alunos, 

organizaram formas de valorização das suas histórias de vida e conversas sobre os 

significados do racismo, da diversidade racial, da discriminação, dos preconceitos e de 
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 estereótipos tornando o estágio como espaço de aprendizagem e intervenção pedagógica, 

política e epistemológica. 

Essa perspectiva de estágio requer rigor crítico na formação de estagiários/as, 

oportunizando-lhes o exercício de uma docência descolonial, que possui compromisso 

com a comunidade porque compreende os interesses e necessidades de seus alunos. Esse 

formato de estágio contribui na organização de “[...] um bom trabalho docente coletivo, 

uma vez que o ensino não é um assunto individual do professor, pois a tarefa escolar é 

resultado das ações coletivas dos professores e das práticas institucionais, situadas em 

contextos sociais, históricos e culturais” (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 56). 

A questão étnico-racial está presente na sala de aula e não pode ser ignorada 

pelos/as professores/as. Nesse contexto, o estágio se constitui como um dos primeiros 

espaços significativos em que os estudantes de Licenciaturas mantêm contato com a 

dinâmica da sala de aula, onde há um confronto acerca da necessidade de estudos sobre 

as conflituosas relações raciais na sociedade brasileira. 

É nesse sentido que destacamos a necessidade e importância de discussões 

sobre afrodescendência nos cursos de formação docente, principalmente no curso de 

Pedagogia, abordando nossa história ancestral, afinal: 

A presença de africanos e afrodescendentes na cultura e na história não 

é realizada na forma completa e satisfatória, como seria simples e 

natural. Deveríamos estar em todos os capítulos, dada a nossa existência 

e participação constante em todos os setores da cultura, em todos os 

momentos da história. Essa representação na história e na cultura não é 

realizada, pois estamos submetidos a um processo de dominação e de 

imposição da cultura denominada ocidental. Estamos dentro de um 

sistema de educação considerado universal, que transmitiria em 

hipótese a essência da cultura humana, na sua diversidade. No entanto, 

esta visão de universal funciona como a imposição de uma visão 

eurocêntrica de mundo. As ideias de ocidente e a cultura ocidental são 

utilizadas como parte da dominação cultural. No trato dado ao 

universal, desaparecem as especificidades, ficam as categorias gerais, 

que são as da cultura grego-romana, judaico-cristã. Essas culturas 

fundamentam o eurocentrismo. E desconhecem como relevantes as 

expressões de africanos e afrodescendentes (CUNHA JÚNIOR, 2005, 

p. 254). 

 

 

A temática referente à afrodescendência é necessária para desconstruir 

mentalidades racistas e etnocêntricas. Se a História e Cultura Afro-Brasileira devem ser 

incluídas no currículo da educação básica, é fundamental que esteja presente nas 

licenciaturas, especialmente no Curso de Pedagogia, para que estes profissionais não 

improvisem, mas saibam propor intervenções pedagógicas nas salas de aulas da educação 
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 infantil e do ensino fundamental, de 1º ao 5º ano, bem como formular e coordenar projetos 

pedagógicos em escolas e sistemas educacionais.  

Se o problema é começar, o texto e o pretexto estão instituídos legalmente 

(SOUZA, 2009). Não basta investir nos aspectos formativos desenhados nos currículos 

oficias de formação docente, sem considerar os dispositivos legais, como é o caso da Lei 

nº 10.639/03, que nos chama a esta responsabilidade. Não é possível deixarmos à margem 

do processo formativo uma questão tão séria e pertinente. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As experiências de formação docente no Estágio Supervisionado, com a 

inserção das questões sobre afrodescendência, apresentam-se como uma interface 

descolonial porque privilegiam os saberes que se situam no diálogo com o lado subalterno 

das relações de poder. 

Quando promovemos espaços dialógicos, os sujeitos do lado da 

subalternidade falam de si e sentem que suas histórias são visibilizadas e reconhecidas. 

Estas rodas de conversas favorecem processos de descolonização dos pensamentos, na 

medida em que novos lugares de fala são destacados, a partir da periferia das crianças que 

são racializadas pelo colonialismo e pela colonialidade de poder e saber. 

  Essa perspectiva de estágio, que trabalha com o concreto pensado, ouve os 

sujeitos da subalternidade e organiza intervenções pedagógicas a partir dos dilemas 

presentes nas relações sociais destes sujeitos.  

Também nos afeta, enquanto estudiosas das questões afrodescendentes, pois 

situações de desrespeito ocasionadas por preconceitos e discriminações raciais nas salas 

de aula exigem a indicação de leituras e realização de debates, que amenizem o estado de 

insegurança e desconforto das estagiárias. Isto ocorre, dada a ausência da centralidade das 

discussões sobre relações raciais e afrodescendência, no currículo do Curso de Pedagogia. 

Os relatos destas alunas sobre suas preocupações e sensibilidade com as 

situações de preconceito e discriminação racial, encontradas no cotidiano escolar, 

mostraram o quanto as experiências de estágio exigem, também, um olhar descolonial 

dos/as professores/as formadores/as, incorporando os saberes populares (historicamente 
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 subalternizados na lógica da ciência moderna) nos processos de organização e 

planejamento das atividades escolares. 

Nas escolas, os/as estagiários/as enfrentam o desafio das diversidades e 

diversalidades, sendo necessário problematizar a realidade do “chão da escola”, 

objetivando a valorização das histórias de vida das crianças e a desconstrução de 

estereótipos com pedagogias que fortalecem a história e cultura dos afrodescendentes, e 

despertem, em todos os sujeitos, a consciência de que grupos étnicos e raciais distintos 

possuem saberes e experiências igualmente valiosas. 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: uma experiência em espaços não escolares para a 

formação do/a pedagogo/a 

Francy Sousa Rabelo 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Estágio Supervisionado é parte do processo formativo dos professores, e 

como tal torna-se lócus privilegiado de experiências do exercício profissional. Porém, de 

acordo com as transformações no mundo do trabalho, os cursos de formação de 

professores precisam estar atentos às novas demandas, a exemplo disto, são os cursos de 

Pedagogia e os espaços não escolares.  

O desafio de viver a docência nestes espaços tem registro legitimado pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, quando em seu artigo art. 

5º, inciso IV (BRASIL, 2006) define que: 

 

O egresso do curso de Pedagogia deverá estar apto a: IV - trabalhar, 

em espaços escolares e não-escolares, na promoção da aprendizagem 

de sujeitos em diferentes fases do desenvolvimento humano, em 

diversos níveis e modalidades do processo educativo (BRASIL, 2006, 

p. 2, grifos nossos). 

 

Esta legislação anuncia os desafios da contemporaneidade para a atuação do/a 

pedagogo/a, notadamente, no que concerne a estar apto, de acordo com o que determina 

a legislação brasileira em relação ao atendimento pedagógico educacional em espaços 

escolares e não escolares. (BRASIL, 2006). Nesta perspectiva, cabe questionar: Como o 

Curso de Pedagogia tem alcançado o que reza sua diretriz curricular no que concerne aos 

espaços não escolares? Em resposta a esta questão, situa-se o Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Maranhão, que pela extensão universitária se aproxima do que 

reza tal legislação, pelo projeto Estudar, uma ação saudável, do Departamento de 

Educação I. 

Nesse sentido, este estudo apresenta a experiência vivenciada no período de 

2010 e 2011, em que o estágio supervisionado se desenvolveu no contexto da extensão 

universitária pelo projeto citado anteriormente, na Unidade Materno Infantil do Hospital 

Universitário da Universidade Federal do Maranhão.  
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 Com o objetivo de discutir o papel do estágio supervisionado em espaços não 

escolares para a formação do/a pedagogo/a é que o aporte teórico-metodológico, 

subsidiado na abordagem qualitativa de pesquisa, se sustenta em autores como Pimenta e 

Lima (2008), Lima (2012), Pienta (2010), Fonseca (2003), dentre outros autores que 

fundamentaram os dados coletados através da entrevista semiestruturada, junto a 04 

(quatro) egressas do referido curso, que vivenciaram tal estágio no período referido. A 

partir desse instrumento de coleta, o pesquisador deve ainda está atento aos próprios 

sentimentos, preconceitos, valores e expectativas que podem ser fontes de vieses, “[...] 

isso pode ser feito se houver preocupação de refletir antes da entrevista sobre o que ele 

pensa e sente em relação ao tema da pesquisa e aos participantes”. (SZYMANSKI, 2011, 

p. 96). Portanto, foi no intuito de um ouvir atento objetivando a compreensão do estágio 

supervisionado, em um campo diferenciado de atuação para o/a pedagogo/a, que este 

trabalho se propõe. 

 

2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES ATRAVÉS DA EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

 

Os desafios postos ao sistema de ensino da educação brasileira, em se tratando 

da expansão e qualidade na educação se estende ao campo da profissionalidade21, pois 

quando se fala de expansão entende-se que pelo direito à educação ninguém pode ser 

excluído dessa vivênca, logo pensar em inclusão educacional é estender o direito à 

educação àqueles que de alguma forma estão à margem do ensino formal, a exemplo, 

crianças e adolescentes, jovens e adultos hospitalizados em fase de escolarização. 

Associamo-nos a autores como Fonseca (2003), Matos e Mugiatti (2007) ao 

avultarem a relevância desse direito, embora reconheçam a complexidade do atendimento 

em condições de internação. Por isso, a formação do/a professor/a, especialmente em 

cursos de pedagogia, deve ocupar-se também da educação não escolar, não restrita ao 

debate acadêmico, mas atentos aos conteúdos do seu projeto formativo, diferentemente 

do que tem acontecido até então, ou seja, dar prioridade para as questões que envolvem a 

escola regular como se fosse o lócus único e específico da prática de tais profissionais. 

                                                             
21 Características e capacidades específicas da profissão (IMBERNÓN, 2010). 
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 Tal assertiva não se sustenta, de acordo com o que determina a diretriz do referido curso, 

tampouco em função das demandas reais da sociedade.  

Nessa acepção, Pimenta (2010, p. 11, grifo da autora) discorre que:  

 
Um projeto de qualidade na educação, que se destine a todos os indivíduos, é 

um compromisso que transcende as possibilidades da escola como instituição 

‘oficialmente’ responsável pela tarefa de formação e instrução. A investidura 

por uma formação integral, que qualifique o indivíduo para as exigências do 

século XXI, não se efetiva em plenitude se considerarmos apenas o tempo 

destinado à permanência na escola. 

 

 

Entende-se, a partir do exposto pela autora, que a aquisição de conhecimentos 

formais são elementos preponderantes para a inclusão no mundo produtivo, o que requer 

a criação urgente e necessária de uma sociedade em permanente formação, demandando 

a ampliação dos conceitos de espaços formativos.  Libâneo (2006) salienta que há uma 

diversidade de práticas educativas na sociedade e que estas se realizam em múltiplos 

espaços e de diversas formas. Para as práticas destinam-se, respectivamente, uma 

diversidade de trabalhos e ações pedagógicas que ultrapassam os muros escolares, e, 

consequentemente, recai sobre o/a pedagogo/a a necessidade de apropriar-se desse fazer 

pedagógico nas diferentes situações e espaços. Nesta perspectiva, o estágio 

supervisionado surge como uma oportunidade do/o pedagogo/a em formação aproximar-

se desta realidade, uma vez que cabe a este a experiência no campo de trabalho 

profissional.   

A discussão sobre estágio supervisionado remonta a falar no par “teoria e prática”, 

que tem sido enfoque de debates no meio educacional, com grande preocupação na 

indissociabilidade entre aquilo que representa essas duas palavras. Na linguagem 

educacional, elas parecem misturas heterogêneas e a “[...] busca dos pontos de ligação é 

como a busca da pedra filosofal pelos alquimistas”. (FELDIMAN, 2001, p. 25).  E por 

ser ligação, compreende-se que nem de longe o estágio não é “[...] a hora da prática [...]”, 

como bem afirma Lima (2001), ao contrário, torna-se um lugar de pesquisa e reflexão 

sobre a prática docente. Neste sentido, requer do estagiário um posicionamento 

observador e questionador da prática docente. Para viabilizá-lo, Pimenta e Lima (2008) 

apontam que o estagiário deve desenvolver habilidades de estudo, análise, 

problematização, reflexão e proposição de soluções frente às situações de ensinar e 

aprender. 
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 Logo, a articulação entre teoria e prática no Estágio Supervisionado 

pressupõe práticas reflexivas, bem como momentos permanentes de investigação, buscas 

de respostas a fenômenos e às contradições vigentes. Nesse sentido, como pensar o 

estágio sem pensar na comunidade que circunda sua prática? Como o ensinar pode 

ultrapassar muros escolares? Quais são os espaços de atuação do professor além da 

escola?  

De acordo com Gohn (2005), esses espaços são múltiplos, e, criados ou recriados 

constroem-se de acordo com os objetivos do grupo social que se organiza. Como 

exemplo, esta autora cita as associações de bairro, os movimentos sociais, as igrejas, os 

sindicatos, os partidos políticos, os espaços culturais, os ambientes com idosos, as classes 

hospitalares, a educação nos presídios, entre outros. 

Considera-se necessário, nesse contexto, discutir a formação do pedagogo em 

espaços de educação não formal por meio do estágio supervisionado, uma vez que esse 

procedimento, além de o aproximar da realidade de forma reflexiva e crítica, estabelece 

as conexões entre teoria e prática, corroborando para que elas aconteçam [as conexões] 

pelo percurso da Extensão Universitária. 

A extensão universitária ao longo da história das universidades brasileiras, 

principalmente das públicas, passou por vários matizes e diretrizes conceituais. Os 

debates entre os três pilares da Universidade, a saber: Ensino, Pesquisa e Extensão, 

destacam a necessidade de criar-se um elo entre essa instituição educativa e a sociedade, 

fazendo dessa relação um espaço privilegiado para a produção do conhecimento. 

Nesse contexto, é ainda um grande desafio integrar ensino, pesquisa e 

extensão, sobretudo, no desenvolvendo de atividades acadêmicas. É de fato um 

compromisso e um dever de toda e qualquer instituição de ensino superior, porém, é 

possível compreender a extensão universitária como a forma mais plena que as 

Instituições de Ensino Superior conseguem inserirem-se de fato na comunidade até então 

“externa” a ela, que por sua vez estabelecem uma relação de troca de conhecimentos, de 

ações, e, sobretudo, no buscar por construir saberes e fazeres. 

A extensão universitária é então entendida como a forma que a universidade 

tem de romper com seus muros, o que permite ir além da troca com a comunidade 

recaindo sobre a realização de pesquisas fundamentadas em experiências reais, estas 

vividas nas ações extensionistas (SANTOS, 2012). É por esta perspectiva que a extensão 

universitária proporciona ao discente espaços distintos, que vão além da sala de aula, 

potencializando suas habilidades e lhes dando um leque de possibilidades de atuação, uma 
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 vez que com suas ações leva esse/a graduando/a a não apenas ambientar-se em sua área 

de atuação, mas buscar diferentes forma de atender as necessidade da comunidade. É com 

esse olhar que se deve buscar a relação entre ensino e extensão, considerando-se as 

problemáticas existentes e levando-se em conta o processo educativo como uma prática 

social.  

Neste trabalho analisam-se as práticas de extensão a partir do diálogo que se 

estabelece com o pensamento freiriano em seu trabalho “Extensão ou Comunicação” 

(FREIRE, 2006), compreendido como uma crítica ao processo verticalizado da extensão, 

que “coisifica” o homem porque desconhece sua cultura e saber popular. Como pensar 

em compromisso sem pensar a história do outro? Mas foi justamente o que se deu com a 

Extensão, que por muito tempo foi vista de forma unilateral como prática do 

assistencialismo e voluntarismo. Graças à sintonia com o pensamento de Freire, esse 

discurso tem perdido espaço para o movimento da troca de saberes, da releitura do 

homem-sociedade dentro de uma perspectiva sociocultural e na relação 

consciência/mundo.  

Esse debate se fortaleceu nos movimentos que surgiram a partir da década de 

1980, a exemplo da instalação do Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras, em 1987, com a discussão conceitual de Extensão 

Universitária. A partir de então, a Extensão passou a ser vista como o processo educativo, 

cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza 

a relação transformadora entre Universidade e Sociedade (SERRANO, 2008). 

Com a implantação do Plano Nacional de Extensão, os eixos temáticos, como por 

exemplo, atenção integral à criança, adolescente e idoso ganham prioridade. Assim, os 

programas e projetos de extensão têm valorizado os eixos temáticos dando prioridade às 

práticas voltadas ao atendimento social emergente.  

Partindo-se do pressuposto de que a Educação é um processo que ocorre nos mais 

diferentes âmbitos da sociedade, bem como destacando a necessidade de formação de 

educadores para atuarem em diversos espaços, acredita-se que todas as formas de 

Educação possuem um aspecto relevante que é indiferente a todas. Elas atuam perante 

sujeitos sociais e históricos, fazendo parte de seu desenvolvimento. Sendo assim, o 

ambiente hospitalar transforma-se também em um ambiente educativo, legitimado por 

um direito da criança enferma, previsto na Resolução nº 41 de 1995, que determina a ela 

o “Direito de desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a 
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 saúde, acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar” 

(BRASIL, 1995, p.1).  

Nesse sentido, é necessário fazer valer o direito da criança e do adolescente 

em situação especial por intermédio de programas e projetos e alcançar o que estabelece 

o Plano Nacional de Extensão em relação a esses sujeitos. 

 

3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM AMBIENTE HOSPITALAR: experiência docente pelo projeto Estudar, uma ação 

saudável 

No Maranhão, o projeto de extensão “Estudar, uma ação saudável” foi 

idealizado pelo Núcleo de Humanização do Hospital Universitário da Universidade 

Federal do Maranhão (HUUFMA), que em articulação com o Departamento de Educação 

I da Universidade Federal do Maranhão teve sua aprovação pela Pró-Reitoria de Extensão 

em 2009. Esse projeto iniciou suas ações pedagógicas por meio do ensino no Estágio 

Supervisionado em ambiente hospitalar, com alunos do curso de Pedagogia da referida 

Universidade. O objetivo do projeto era não somente proporcionar às crianças e 

adolescentes seu direito já garantido em lei, mas auxiliar no seu desenvolvimento 

psicológico, intelectual, cultural, social e emocional, proporcionando-lhes uma 

recuperação mais rápida de sua saúde, bem como a valorização dos espaços não formais 

para atuação do pedagogo.  

O Estágio Supervisionado em Magistério II, atualmente com a nomenclatura 

de Estágio em Docência na Educação Infantil, iniciou-se no mês de março de 2010 na 

Unidade Materno Infantil do HUUFMA, com estudos sobre os fundamentos do estágio 

na formação do professor, seguidos de discussões dos olhares sobre o ambiente hospitalar 

e visita ao campo de estágio. A possibilidade de estagiar no hospital, além de atender às 

solicitações do projeto veio resolver um sério problema do/as aluno/as do turno noturno, 

que é falta de escolas-campo com educação infantil neste turno inviabilizava a oferta do 

referido componente curricular. Com o estágio em ambiente hospitalar, o/as estagiário/as 

puderam exercer a prática docente aos sábados na instituição de saúde referenciada, que 

é o lócus de atuação ainda hoje do referido projeto. 

Cabe salientar que nesse hospital já existia uma sala de trabalho 

interdisciplinar, onde as crianças participavam de atividades lúdicas, mas que não 

funcionava como uma classe hospitalar, pois as classes hospitalares são ambientes 

próprios, que possibilitam o acompanhamento educacional de crianças e jovens. Esse 
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 público necessita de atendimento escolar diferenciado por se encontrarem em tratamento 

hospitalar e devem ser acompanhadas pela Secretaria de Educação de seu Município. 

(BRASIL, 2002). O projeto de extensão, aqui enfocado, ainda atua com o atendimento 

escolar hospitalar na perspectiva da classe hospitalar contemporânea, pois: 

 

Além de atender às necessidades pedagógico-educacionais da criança e 

do adolescente hospitalizados (necessidades provenientes de atenção 

integral ao seu crescimento e desenvolvimento), obedece aos 

fundamentos políticos da educação, isto é, ratifica o respeito aos 

princípios democráticos da igualdade, da liberdade e da valorização da 

dignidade humana. (FONSECA; CECCIM, 1999, p. 31-32). 

 

A partir do exposto pelos autores, compreende-se que o processo de 

hospitalização depende de muitas variantes, como por exemplo, a doença da criança e seu 

quadro clínico. Além disso, deve-se atentar para dois dados muito específicos na rotina 

hospitalar: se por um lado as crianças têm idades variadas e, por isso, esse atendimento visa 

o uso de uma metodologia necessariamente diferenciada e variada para o trabalho 

pedagógico; por outro lado, todos os dias crianças entram e saem das enfermarias pediátricas, 

isto é, algumas crianças necessitam de um tempo mais longo de internação, enquanto outras, 

muitas vezes, passam pouco tempo no hospital.  

Assim, as ações pedagógicas em relação ao ensino iniciaram-se na sala 

interdisciplinar e, posteriormente, alcançaram os leitos. O ensino nos leitos atendia aos 

mesmos objetivos do ensino na sala, os conteúdos eram planejados numa perspectiva 

lúdica, uma vez que era fazia-se necessário chamar a atenção dos alunos-pacientes 

desmotivados pela hospitalização. Todavia, vale ressaltar que o trabalho não deu 

resultados apenas relativos ao processo de escolarização. As ações também 

proporcionaram um redimensionamento da rotina hospitalar e não só promoveram, por 

exemplo, o alívio de tensões, de ansiedade, entre outros, como também cooperou para o 

desenvolvimento de cidadãos leitores. 

Além de proporcionar à criança e ao adolescente hospitalizados o 

desenvolvimento de seus saberes, para as estagiárias esse momento tornou-se um 

elemento formativo com diferencial, pois torna-se “[...] uma oportunidade do estudante 

de pedagogia conhecer outros espaços para o estágio além da escola. E a pedagogia pode 

estar em vários ambientes inclusive no hospitalar”. (Estagiária 1). Apoiamo-nos aqui nas 

palavras de Barreiro e Gebran (2006, p. 26), que nos informam que “[...] o estágio [...] 

pode se construir no lócus de reflexão e formação da identidade ao propiciar embates no 
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 decorrer das ações vivenciadas pelos alunos, desenvolvidas numa perspectiva reflexiva e 

crítica, desde que efetivado com essa finalidade”. 

Nesse sentido, outra estagiária apontou que a atividade pedagógica 

desenvolvida no hospital possibilitou pensar nos desafios que ela pode proporcionar: 

 

É um momento em que temos que planejar pensando nos limites das 

crianças e isso é um desafio. Pois não é igual a uma sala de aula, onde 

já conhecemos quem são os nossos alunos. Além disso, a turma é 

composta por crianças de diferentes idades (ESTAGIÁRIA 2). 
 

Dessa forma, a classe escolar estabelecida para a estagiária diferencia-se em 

muitos fatores de sala de aula regular, pois nesta as crianças e adolescentes estão ali com 

o único motivo de desenvolver-se como sujeitos educativos em um processo de 

escolarização. No hospital, o foco recai sobre a cura e/ou tratamento do doente, porque: 

A internação coloca a criança, de repente, em um mundo, que é a 

princípio, totalmente desconhecido e intimidante, com sons, odores, 

objetos e pessoas estranhas, que não apresentam o menor sentido e não 

tem a menor referência para elas, o que a torna insegura (NOVAES, 

2006, p.53). 

 

Na assertiva do autor, uma sala de aula diferenciada requer um planejamento 

flexível, porque era necessário respeitar a criança/adolescente em suas peculiaridades. Assim, 

o trabalho desenvolvido pelos profissionais das diversas áreas (saúde, educação, assistência 

social) necessitava ser integrado, dinâmico, capaz de perceber as diferenças da rotina da 

internação pediátrica.  

A prática escolar em ambiente hospitalar, segundo Fontes (2002), possibilita 

desmistificar este ambiente, ressignificando suas práticas e rotinas. Por exemplo, o medo da 

criança, que paralisa ações e cria resistência tende a desaparecer, surgindo em seu lugar a 

intimidade com o espaço e a confiança naqueles que ali atuam. Além disso, todo esse processo 

possibilita a relação da criança com a escola lá fora, promovendo vínculos de amizade entre 

as próprias crianças que se envolvem no decorrer das atividades coletivas. 

Além do valor educativo que a ação pedagógica promove como prática social, 

a cidadania deve ser alcançável pela criança hospitalizada, pois “[...] a criança é, antes de 

qualquer coisa, um cidadão, que, como qualquer outro tem direito ao atendimento de suas 

necessidades e interesses” (FONSECA, 2003, p.17). A partir dessa assertiva, pelo direito 

ao aprendizado de conhecimentos e quando este é concretizado, a criança sente-se sujeito 

cognoscente, ou seja, concretamente situada e num processo de mútua construção, como 

alega Freire (1978), e não apenas alguém codificado por um leito. Esse fazer reflete no 
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 saber-ser da aluna/professora, cria-se uma identidade social, constrói-se um sentimento 

sobre si, tomando consciência da sua existência como um sujeito social que enxerga o 

outro em suas limitações, visão não apenas experimentada pela extensão universitária 

vivenciada pelo estagio supervisionado no espaço não escolar, mas trazida para o dia a 

dia de ser professora, o que pode ser constatado na fala a seguir:  

Na formação inicial é importante conhecer outros espaços, especialmente o 

hospital, [...], eu tinha 6 anos de experiência docente na educação infantil, 

quando fazia pedagogia, essa experiência no hospital produziu outros 

conhecimentos, porque hoje faço a diferença. [...] quando eu chegava ao 

hospital era necessário desenvolver toda uma sensibilidade, conhecer mesmo, 

escutar, para gente poder entrar no mundo deles, nós tínhamos que trazê-los 

para um outro mundo, o mundo da escola, pois não esquecemos que o hospital 

é também um espaço considerado frio para uma criança (ESTAGIÁRIA 3). 

 

A fala informa que os saberes da experiência advindos da sua prática como 

professora da Educação Infantil se modificaram, os seus 6 anos de experiências foram 

avaliados. Surgiu uma carga de sentimentos aparentemente esquecidos e revigoradas pela 

fragilidade do sujeito aprendente em sua frente, que provocaram desafios de movimentar 

um sujeito doente para se tornar aluno.  

Considerou-se importante na relação professor(a)/aluno(a) a presença do 

sentimento. Nesse sentido, Tardif (2010, p.130) situa a dimensão afetiva como uma das 

características do trabalho docente, porque “[...] baseia-se em emoções, em afetos, na 

capacidade não somente de pensar nos alunos, mas igualmente de perceber e de sentir 

suas emoções, seus temores, suas alegrias, seus próprios bloqueios afetivos”. Para a 

estagiária, houve um novo aprender a ser professora, através de suas próprias experiências 

no hospital na relação com a criança internada. Este aprendizado, para Gauthier et al 

(1998, p.32), significa viver um momento particular, “[...] momento esse diferente de tudo 

o que se encontra habitualmente, sendo registrado como tal em nosso repertório de 

saberes”. 

 Nesse contexto, tal situação, através do estágio, favoreceu a possibilidade de 

compreender que o saber fazer do professor em uma linha de humanização, que não é 

uma atuação fácil. Assim, segundo Lima (2012, p. 129) “[...] é importante que o professor 

se considere formador e aprendiz, perguntando-se continuamente”, ou seja, refletindo 

sobre seu fazer e o contexto onde se insere. Como já dito neste texto, a formação do 

pedagogo, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais de seu Curso, permite transpor 

os limites da escola, para outros espaços, como reconhece a estagiária: 
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 Quando falamos da prática do pedagogo, pensamos na ação docente, com seus 

recursos, espaços apropriados, porém nos dias atuais temos que rever que esta 

prática pode estar em vários lugares, [...] (ESTAGIÁRIA 4). 

 

Este relato enfatiza a necessidade da prática do/a pedagogo/a de abranger 

vários lugares, porém afirma a necessidade dos recursos e espaços apropriados para que 

esta prática se desenvolva de maneira efetiva, pois muitas são as ações pedagógicas 

desenvolvidas em diversos lugares, mas o trabalho docente prima pelas relações de 

ensinar e aprender. A partir desses pontos, Libâneo (2006, p.31) colabora quando afirma 

que  

[...] todo trabalho docente é trabalho pedagógico, mas nem todo 

trabalho pedagógico é trabalho docente”, esta declaração se faz por 

conta do avanço da educação não escolar no campo social, a exemplo 

do hospital, tem-se os brinquedistas, os profissionais da terapia do riso 

e outros que não deixam de exercer uma atividade pedagógica, mas, é 

preciso dar destaque a Pedagogia Escolar, pois esta é destinada a [...] 

investigar fatos, processos, estruturas, contextos, problemas referentes 

à educação escolar, isto é, à instrução e ao ensino 

 

 

Neste sentido, o estágio supervisionado vivenciado no hospital fortaleceu 

discussões sobre a classe hospitalar como elemento de garantia de direito à educação e 

não como atividade lúdica terapeuta, eis, portanto, a importância da extensão 

universitária, pois quando bem exploradas contribuem de forma significativa no processo 

de aprendizagem, graças às suas atividades, aos trabalhos desenvolvidos em parcerias, 

envolvendo discentes e docentes com a comunidade, permitindo a incorporação de novos 

saberes, ampliando assim, as competências dos alunos em formação, bem como suas 

capacidades de reflexão em detrimento das práticas extensionistas e a inserção no 

currículo formativo de profissionais. 

 

PARA NÃO CONCLUIR 

 

A partir das reflexões feitas a respeito do Estágio Supervisionado e a Extensão 

Universitária, percebeu-se que essa relação acontece de forma dialógica no campo dos 

saberes docentes. Os espaços não escolares, em especial, o hospitalar, possibilitaram novos 

olhares sobre a atuação do pedagogo no Curso de Pedagogia da Universidade Federal do 

Maranhão, bem como favoreceu a integração entre ensino e extensão, pois foi através do 

Estágio que o projeto de extensão se fortaleceu. Esta experiência, como já sinalizada, ocorreu 
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 de março de 2010 até dezembro do ano de 2011, totalizando quatro períodos letivos da 

Universidade, como campo de estágio extinguiu-se no referido ano, mas continuou como 

ação extensionista. Atualmente o projeto de extensão conta com duas bolsistas e duas 

voluntárias, atendendo cerca de 30 crianças e adolescentes, entre 2 a 11 anos, na sala da 

brinquedoteca do 4º andar da Unidade Materno Infantil do HUUFMA.  

Portanto, como estágio supervisionado em espaços não escolares, esta 

experiência favoreceu na formação do/a pedagogo/a a partir de um olhar para novas 

práticas e novas atuações, que precisam compor o debate formativo deste profissional. 

Nesta experiência, salienta-se que as(os) estagiárias(os) não apenas mobilizaram saberes 

da prática como produziram conhecimentos que promoveram mudanças internas em si 

mesmo(as), condição necessária para a evolução do ser humano, sempre inacabado.  
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 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PEDAGOGOS: o estágio curricular nos cursos de Licenciatura em Linguagem e 

Códigos e de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão - uma realidade do campus São Bernardo e São 

Luís. 

 

Bergson Pereira Utta 

Francimar Oliveira Miranda de Carvalho 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho é fruto da experiência que estamos vivenciando, enquanto 

supervisores docentes de Estágio na Universidade Federal do Maranhão – UFMA, no 

curso de Pedagogia e Licenciatura em Linguagens e Códigos, onde nosso objetivo é terce 

algumas considerações acerca do Estágio Curricular Supervisionado (ECS) enquanto 

componente curricular e seus impactos na formação destes alunos/professores, que 

adentraram ao Curso de Formação Inicial. A proposta deste relato é apresentar como o 

Estágio Curricular Supervisionado (ECS) pode ser compreendido e operacionalizado em 

uma dimensão de análise e releitura da prática pedagógica dos professores de formação 

inicial em municípios maranhenses. Há tempos a formação de professores, especialmente 

a formação inicial, tem se tornado alvo de políticas e reformas educacionais no Brasil, o 

que tem suscitado vários estudos e publicações, mesmo porque o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB tem demonstrado uma carência de 

“formação” para o Ensino Básico, em seus níveis e modalidades.  

Neste contexto relataremos sobre a concepção e operacionalização do Estágio 

Curricular Supervisionado (ECS) nos cursos de Licenciatura em Linguagens e Códigos, 

no Campus de São Bernado-Ma, e do Curso de Pedagogia, no Campus Dom José Delgado 

em São Luís-Ma, bem como sua importância na formação destes alunos.  Buscamos os 

documentos legais normalizadores do ECS, bem como referenciais teóricos como 

Gracindo (2002), Freire (1995), Croce (2003) dentre outros, capazes que são de nortear 

uma reflexão acerca do que é o Estagio Curricular Supervisionado nos Curso de 

licenciatura em Linguagens e Códigos e Pedagogia da UFMA. 

Nesse sentido, com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN), nº 9.394/96, muita inquietude se formou sobre a formação dos 
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 professores e, por conseguinte, as discussões e proposições que ocorreram com o 

propósito de tentar cumprir o que determina a LDBEN em seu artigo 87, § 3º, item III, 

pontuando que caberá aos municípios e estados realizarem programas de capacitação para 

todos os professores em exercício uma vez que, conforme o § 4º do mesmo artigo, até o 

fim da década somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou 

formados por treinamento em serviço. Reforçando, dessa forma, o grande desafio da 

Educação e suscitando tensos e intensos debates (ANDRÉ, 2013; 2010; GATTI, 2013; 

2010; LÜDKE, 2014; 2013), em face, dentre outros fatores, das configurações do trabalho 

docente na atualidade. 

Este trabalho compreende em primeiro momento uma rápida 

contextualização acerca do ESC no curso de Pedagogia e no curso de Licenciatura em 

Linguagens e Códigos; depois relataremos como o Estágio Obrigatório ocorre e sua 

concepção nos Cursos de Formação de Professores e Pedagogia, e, por fim, pontuaremos 

algumas considerações sobre a experiência como docente do ESC.  

 

 

2 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO CURSO LICENCIATURA EM LINGUAGENS E CÓDIGOS E NO 

CURSO DE PEDAGOGIA: considerações inicias e elementos organizacionais do ECS 

 

O Estágio Curricular Supervisionado (ECS) é um conjunto de atividades em 

que o estudante vivencia situações de efetivo exercício profissional com a colaboração de 

um Professor docente, acompanhados por um Supervisor Técnico do campo de estágio. 

O ECS está definido na legislação federal, Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996, em 

seu art.82, e nos atos normativos dela originados. Especificamente, encontra-se discutido 

no Parecer CNE/CP 27/2001, que estabelece sua realização nas escolas de Educação 

Básica. 

O Estágio Curricular Supervisionado no Curso de Licenciatura em 

Linguagens e Códigos da UFMA, aqui compreendido “Estágio em Docência na Educação 

Básica”, e no de Pedagogia com um foco mais especifico “Estágio em Docência Educação 

Infantil, dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental” e em “Gestão de Sistemas 

Educacionais e Unidades Escolares”. Entretanto este relato descreverá a importância e 

operacionalização do Estágio Curricular Supervisionado em: Docência na Educação 
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 Básica na Licenciatura em Linguagens e Códigos e em Gestão de Sistemas 

Educacionais e Unidades Escolares no curso de Pedagogia.  

A preocupação primeira na condução do estágio supervisionado são os 

esclarecimentos sobre cada momento como forma de facilitar a compreensão, tanto dos 

estagiários como dos supervisores técnicos (profissionais que fazem o acompanhamento 

no campo de estágio), de maneira a não perdermos a essência primeira do eixo norteador 

dos cursos de Licenciatura em Linguagens e Códigos e de Pedagogia, onde a autonomia 

do aluno (estagiário) aqui se fará mais presente, pois cremos que essa é a etapa do seu 

processo de formação profissional onde o exercício de suas habilidades e competências 

se farão de forma diferenciada aos paradigmas que ainda estão presentes na maioria dos 

cursos de graduação. Por isso, a busca por um processo de aprendizagem significativa 

para o exercício da Ação Docente e Pedagógica permeada de saber investigador, crítico 

e reflexivo. 

O Estágio Supervisionado é o momento dos Cursos em que a instituição 

formadora em parceria com outras instituições educacionais proporcionam aos 

acadêmicos a possibilidade de observação, coparticipação e atuação no contexto 

escolar e em outros espaços educativos para que, a partir dessa vivência, possam coletar 

dados do cotidiano da escola, da realidade na qual se encontram inseridos e, 

principalmente, de contribuírem para a comunidade a partir das intervenções pedagógica 

efetivadas no decorre do estágio, de forma a articular teoria e prática,  e assim, propiciar 

a compreensão da práxis necessária para a transformação social com qualidade, igualdade 

e equidade. 

O Estágio é um componente curricular integrante do Projeto Político 

Pedagógico (PPP) dos Cursos da Universidade Federal do Maranhão, tendo como 

objetivos a ampliação dos conhecimentos, o desenvolvimento de competências e a 

articulação entre o mundo acadêmico e o mundo do trabalho.  

O objetivo principal do Estágio em Docência na Educação Básica é propiciar 

aos discentes um espaço de reflexão e de revisão de suas práticas, bem como ampliar seu 

universo de conhecimento sobre a docência no contexto do ensino das linguagens e 

códigos, quando do curso de Licenciatura em Linguagens e código. Já o Estágio em 

Gestão de Sistemas Educacionais e Unidades Escolares no curso de Pedagogia tem o foco 

no ato gerencial enquanto elemento organizacional do processo educativo, seja no chão 

da escola, seja em outros espaços educacionais. Ainda neste contexto, faz-se necessário 

estabelecer a dimensão teórico-prática para o exercício integrado e indissociável da 
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 docência, da gestão dos processos educativos escolares e não escolares e, ainda, da 

produção e difusão do conhecimento científico e tecnológico do campo educacional, ou 

seja, o fomento à pesquisa. Esses dois momentos devem ser desenvolvidos após os alunos 

adquirirem conhecimentos teórico-práticos, contemplados na matriz curricular, em 

especial, aqueles referentes aos processos didáticos de ensino e aprendizagem, das 

metodologias do ensino em diversas áreas do conhecimento e da organização política e 

planejamento educacional, quando a área do estágio é a gestão educacional. 

Diferente das outras licenciaturas o curso de Pedagogia, que também é uma 

de licenciatura, é desafiado pela responsabilidade política-pedagógica de formar o 

pedagogo e o docente, compreendendo nessa relação o trabalho pedagógico: docência e 

gestão educacional, aqui, entretanto, nos deteremos na Gestão de Sistemas Educacionais 

e Unidades Escolares. 

Nesse sentido, as atividades de Estágio, tanto em Gestão quanto em Educação 

Básica, são desenvolvidas pelos alunos/as em grupo sob a supervisão do/a Professor/a 

Docente e do Supervisor Técnico, com carga horária de 90h. E, no final do estágio os/as 

alunos/as elaborarão relatórios individuais. A ação do estagiário nesse contexto 

compreende acompanhar o desenvolvimento do cotidiano da escola e de outros espaços 

educativos, executando atividades complementares juntamente ao Supervisor Técnico, 

iniciando desta forma, o relacionamento com a instituição campo de estágio. Para tal, será 

necessário desenvolver uma parceria com o Supervisor Técnico, ou seja, envolver-se nas 

atividades pedagógicas e gerenciais das instituições campo de estágio. Desse modo, o/a 

Estagiário/a estará desenvolvendo suas habilidades e competências para o exercício 

profissional de gestão educacional e de docência.  

Assim, promover a formação de Professores e Pedagogos para a criticidade e 

a autonomia constitui-se condição indispensável para as práticas pedagógicas 

emancipadoras, democráticas e voltadas à implementação das leis educacionais 

brasileiras. Nessa assertiva, propor uma ação didática inovadora para a condução do 

Estágio Supervisionado neste contexto das licenciaturas da UFMA constitui-se como 

possibilidade e desafio. Procuramos elaborar uma proposta baseada em argumentos que 

defendem a educação problematizadora, constituindo-se em alternativa viável para a 

formação de professores e pedagogos críticos, reflexivos e conectados com o seu tempo 

sócio histórico. 

Nos espaços de formação docente existem as salas de aula como lócus 

privilegiado na aquisição de conhecimentos e a escola (organização e gestão das escolas 
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 e sala de aula) e os espaços educativos (promotoria, conselhos municipal/estadual e 

secretarias estadual/municipal de educação) como locais de prática de gerenciamento 

educacional, que devem ser entendidos como indispensáveis para a problematização e 

desvelamento da realidade.  O estágio curricular é uma atividade supervisionada tanto 

pela Instituição que oferece e recebe o estagiário (instituição-campo), como pela 

Universidade. As atividades propostas são trabalhadas numa perspectiva interdisciplinar, 

por isso é imprescindível que sejam realizadas através de práticas coletivas e reflexivas, 

de forma ordenada. Deste modo, compreende-se o Estágio Supervisionado como o 

momento de fazer acontecer a relação teoria e prática. Neste sentido, faz-se necessário 

sistematizar os elementos do Estágio e compreendê-los. 

Primeiramente entenderemos o que é observar. A observação é o momento 

em que o estagiário ver seu campo de atuação com “o olhar sensível e pensante” 

(FREIRE, 1995), focalizando: as características da Educação; o conhecimento 

pedagógico; a dinâmica na construção da aula e as relações interpessoais e profissionais. 

Assim, a observação deve incluir o conhecimento do Projeto Pedagógico da escola, as 

ações e competência de cada nível e instituição nos diferentes espaços educativos, o 

planejamento dos professores, bem como as instalações, equipamentos e materiais 

disponíveis. Sobre a ação do observador, Freire (1995, p. 17) destaca: 

 

Observar não é invadir o espaço do outro, sem pauta sem planejamento, 

nem devolução, e muito menos sem encontro marcado[...]Observar uma 

situação pedagógica é olhá-la, fitá-la, mirá-la, admirá-la, para ser 

iluminada por ela[...] 
 

Assim, ao se observar “[...] pode-se fazer emergir a consciência que guiará as 

ações pedagógicas dos profissionais da educação e, sendo assim, a função primeira do 

professor, formador de educadores, é garantir condições de ensino e de aprendizagem 

eficientes” (CROCE, 2003, p. 59). 

                     O segundo elemento é a coparticipação e a intervenção pedagógica. A 

ação do estagiário nesse nível de estágio compreende acompanhar o desenvolvimento da 

rotinização do campo de atuação, executando atividades complementares juntamente com 

os profissionais colaboradores, iniciando, desta forma, relacionamento com o grupo de 

alunos, professores e demais envolvidos no estágio. Para tal, será necessário desenvolver 

uma parceria com o Supervisor Técnico, ou seja, envolver-se nas atividades da instituição 

campo de estágio. O Estágio diferencia-se pela capacidade de sua participação nas 

atividades realizadas no local do estágio, bem como no momento da atuação do estagiário 
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 nas sequências de aulas sob a orientação e supervisão constante do Professor 

Responsável, quando da regência em sala de aula ou nas ações de intervenção junto à 

gestão escolar e de coordenação, tanto na escola como em outros espaços educativos, em 

se tratando do estágio em Gestão. Desde modo, o Estagiário estará desenvolvendo suas 

habilidades e competências para o exercício profissional de docência e da gestão 

educacional. 

                   Outro componente é a reflexão e narração, momento em que os estagiários 

organizarão todos seus apontamentos feitos no decorrer de estágio de forma sistematizado 

e cientifica, pois farão a socialização do trabalho como resultado do seu estágio e de 

retorno à instituição campo de estágio que os acolheu visando, desta forma, consolidar 

suas contribuições à mesma fazendo o que se espera da função socioeducativa das 

instituições de ensino, de maneira especial das universidades, como produtoras de um 

conhecimento elaborado cientificamente, ou seja, o fazer do que constitui a estrutura 

cientifica das academias: Ensino, Pesquisa e Extensão. Neste sentido, a escola e os 

espaços educativos passam a constituir, portanto, como lócus de formação iniciada e 

continuada, o que possibilita aos professores, gestores e estagiários o desenvolvimento de 

sua professoralidade através do processo de aprendizagem individual e coletiva. 

                      Outro momento do estágio é o seminário de socialização como instrumento 

de feedback das experiências nos diferentes espaços de vivência do estágio.  

 

 

3 O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NOS CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PEDAGOGO 

 

Cabe aqui, antes de discutir a importância do estágio obrigatório como campo 

para a formação do professor e do pedagogo, fazer um questionamento que consideramos 

fundamental e que será respondida ao longo desta reflexão: quando é que começamos a 

ser professor?  

O estágio obrigatório se constitui uma das fases mais importantes na 

formação inicial de professores, sendo um dos momentos em que poder-se-á colocar em 

prática os conhecimentos construídos durante o curso, em nosso caso, o curso de 

licenciatura em Linguagens e Códigos  e o de Pedagogia , associando a teoria aprendida 

à prática, que é observada e que deverá desenvolver, considerando o momento de 

realização de suas regências e ações de intervenções pedagógica, quando do estágio de 
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 gestão e  devendo, também, ter o feedback de um profissional experiente para validar e 

orientar suas ações durante este processo e para ações futuras. 

Nesta perspectiva, compreendemos o estágio como um campo de 

conhecimentos valioso ao graduando, pois envolve leituras, estudos, reflexão, 

problematização, bem como a proposição de soluções para o processo de ensinar e 

aprender e gerenciar, além de propor um repensar sobre a prática pedagógica, sobre o 

trabalho docente e sobre as práticas escolares, sem desconsiderar o contexto social e 

histórico-cultural. Esta experiência acadêmica é caracterizada pela mediação entre os 

supervisores docentes, os supervisores técnicos e os estudantes em formação. Atentos a 

tudo que podem aproveitar nesta experimentação, os discentes estagiários precisam 

voltar-se para tudo o que se processa nas instituições de Ensino da Educação Básica, nas 

quais viverão essas práticas docentes, bem como os nexos que se estabelecem tanto nos 

espaços escolares como nos não escolares, a fim de que possam proceder as articulações 

pedagógicas e perceber os caminhos para a realização de pesquisa, entre eles tendo os 

problemas educacionais como fenômenos a serem analisados, compreendidos e também 

superados (ALMEIDA; PIMENTA, 2014). 

No entanto, depreendemos o quanto esta etapa apresenta-se como um 

momento de intimidação para alguns estudantes, que têm apenas suas experiências 

discentes como parâmetro, não possuindo ainda nenhum contato com a sala de aula como 

professores, bem como também ainda não vivenciaram o gerenciamento educacional. 

Entretanto, alguns alunos iniciam mais cedo esta vivência de sala de aula a partir de 

programas, projeto de pesquisa ou mesmo como estágio não obrigatório – sendo mesmo 

uma experiência nova para muitos, sentindo-se inseguros quanto ao que devem fazer 

diante de uma turma cheia de alunos nas suas mais diversas inquietações. É, portanto, 

nesta etapa de sua formação que as Instituições de Ensino Superior (IES) precisam 

preparar seus alunos com o máximo de segurança para viver esse momento de sua 

formação profissional, a fim de que possam saber enfrentar e, acima de tudo, superar as 

dificuldades que possam surgir em seu caminho. Para Pimentel e Pontuschka (2014, p. 

73) é durante 

[...] o curso de graduação [que] começam a ser construídos os saberes, 

as habilidades, posturas e atitudes que formam o profissional. Em 

período de estágio, esses conhecimentos são ressignificados pelo aluno 

estagiário a partir de suas experiências pessoais em contato direto com 

o campo de trabalho que, ao longo da vida profissional, vão sendo 

reconstruídos no exercício da profissão [...]. 
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 O que os autores acima pontuam denota muito bem quão valiosa é a 

experiência de estágio obrigatório, já que constitui um eixo articulador entre a teoria e a 

prática, possibilitando ao discente a interação entre a formação acadêmica e o mundo do 

trabalho. 

Nesta mesma linha, Silva (2008) fortalece a ideia de que os estagiários 

precisam estar cientes de que as atividades de estágio irão restringir-se às fases de 

identificação e reflexão sobre a realidade educacional, podendo, ainda, a partir da 

elaboração de projetos de curta duração, contribuir com instituição como campo de 

estágio. Neste momento, entendemos que o estagiário poderá agir, visando transformar 

aquela realidade, mas sem esquecer de que precisa contar como o apoio do supervisor 

docente e do supervisor técnico, que conhecem muito melhor esta realidade e que poderão 

dar sentido ao projeto pensado e estruturado pelo aluno. Com isso, este estagiário poderá 

passar por uma formação mais crítico-reflexiva, seguro de suas ações, podendo tornar-se 

mais capaz de ensinar e aprender ao mesmo tempo. 

Como destaca muito bem Silva (2011), considerando a ação do aluno por 

meio dos projetos, as IES, além de favorecer a formação de cidadãos competentes para 

intervir no espaço social, devem preparar os discentes para o mundo do trabalho, pois 

logo vivenciarão oportunidades concretas no exercício da profissão que escolheram e o 

estágio obrigatório é o momento indispensável para o cumprimento deste intento. 

Ainda destacando o valor do estágio, Barreiro e Gebran (2006, p. 20) 

discorrem que “[...] o estágio [...] pode se construir [um] lócus de reflexão e formação da 

identidade ao propiciar embates no decorrer das ações vivenciadas pelos alunos, 

desenvolvidas numa perspectiva reflexiva e crítica, desde que efetivado com essa 

finalidade”, tal assertiva acentua que durante o estágio é fundamental que reflitamos sobre 

as experiências oportunizadas e que o supervisor docente é basilar para impulsionar o 

espírito reflexivo e crítico nos alunos que estão em formação. 

Como muito bem destaca o Parecer n.º 21, de 2001, o estágio é fundamental, 

vindo a tornar-se mesmo “[...] um momento de efetivar um processo de ensino-

aprendizagem [...]”, mas que precisa propiciar aspectos de crítica e reflexão dos 

conhecimentos por ele propiciados no ambiente educativo. 

Para tanto, a ação-reflexão deve ser a base para o graduando durante seu 

processo de formação profissional, auxiliando-o na compreensão dos conhecimentos 

teóricos, vinculando-os à prática, haja vista que a reflexão na prática impulsiona na busca 

de novos conhecimentos teóricos que contribuirão para a prática que se quer realizar. E 
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 como muito bem discorreram Arrazoam Barreiro e Gebran (2006) será pela articulação 

da relação entre teoria e prática – processo definidor da qualidade da formação inicial e 

continuada do professor e do pedagogo – que o sujeito em formação caminhará na 

construção de sua profissionalização docente e pedagógica, permitindo-lhes viver um 

constante processo de investigação e busca de respostas aos fenômenos e às contradições 

vivenciadas. 

Assim, retomando o questionamento feito no início deste tópico, o estágio 

deve se constituir como o primeiro momento em que os alunos em formação poderão se 

ver e se sentir professores ao assumirem suas primeiras experiências com a docência e 

aprender sobre a profissão (AROEIRA, 2014). 

Então, diante desta discussão, evidenciamos quão importante é o estágio nos 

cursos de formação de professores e de pedagogo, pois possibilita unir a teoria aprendida 

nos primeiros semestres de sua preparação, para o exercício docente com a prática que é 

comum, à experiência de estágio, que contribuirá na construção da identidade 

profissional. Pimenta e Lima (2004, p. 62) confirmam esta ideia quando discorrem que a 

“[...] identidade do professor é construída ao longo de sua trajetória como profissional do 

magistério. No entanto, é no processo de sua formação que são consolidadas as opções e 

intenções da profissão [...]”, pela unidade entre a teoria aprendida na universidade com a 

prática vivenciada em sala. 

Com isso, promove-se uma nova concepção de formação do pedagogo e do 

professor, pautada na figura do professor como profissional crítico e reflexivo, 

pesquisador e produtor de saberes, participante ativo no processo educacional. Assim, o 

profissional da educação passa a assumir-se como investigador de sua prática, 

fundamentando-se na reflexão e na criticidade, bem como nas oportunidades de interação 

grupal capazes de promover decisões coletivas pertinentes às ações escolares (LIBÂNEO, 

2001). Nesse sentido, a formação inicial torna-se parte integrante do cotidiano 

educacional, por isso é necessária uma reflexão preliminar destas questões e de outras 

mais específicas acerca, especialmente, do significado da gestão e do papel do diretor e 

da ação docente no espaço escolar e em outros espaços educativos.  

Por fim, considerando que a educação deve ser vista como condição para o 

desenvolvimento e a transformação humana, o estágio apresenta-se como um momento 

crucial nos cursos de formação de professores e de pedagogos, objetivando a construção 

de novas posturas profissionais pelo diálogo, pela crítica e pela reflexão destas 

experiências a fim de auxiliar e orientar o discente em seu desenvolvimento e 
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 aprendizagens, visando formar um profissional comprometido e consciente de sua prática 

hoje e amanhã, tendo como fio condutor a “ação-reflexão”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                       

Muitos são os questionamentos sobre a formação inicial de docentes e 

pedagogos e quem de fato são os sujeitos deste processo. Por isso a condução do processo 

formativo do discente no contexto da academia tem no estágio supervisionado um grande 

desafio: tornar este momento como um ato de reconstrução dos saberes e reflexão da 

prática docente, pedagógica e suas concepções. É necessário saber quem são, hoje, no 

espaço universitário, o professor e o aluno e quais as suas atribuições no processo de 

ensino e aprendizagem, a partir de uma visão sistêmica da educação (BEHRENS, 2000). 

                Analisarmos sobre o sentido da formação de professores e do pedagogo no 

ambiente escolar e em outros espaços educativos, colocando estes espaços como 

privilegiados para a troca de experiências entre profissionais atuantes e estagiário, 

compreendendo-os como momentos, nos quais acreditamos que os profissionais 

acolhedores têm a oportunidade de tomar consciência sobre seus saberes construídos 

através da prática, contribuindo, deste modo, tanto para sua formação, quanto para a de 

seus pares (TARDIF, 2002). Neste contexto, o estagiário não é a “tabua rasa” e nem um 

detentor de um saber único, bem como o Supervisor Técnico não é a excelência da 

experiência, ambos devem ter em pensamento a oportunidade de crescimento cognitivo, 

profissional e pessoal. 

                   Assim sendo, o campo de estágio se constitui como campo de conhecimento. 

Essa constatação remete ao mesmo como um estatuto epistemológico, que supera sua 

redução a uma atividade prática instrumental. Enquanto campo de conhecimento, o 

estágio se constitui na interação entre os cursos de formação pedagógica e o campo social 

no qual se configuram as práticas educativas. No caso, especificamente, dos discentes do 

curso de Pedagogia e de Licenciatura em Linguagem e Códigos participantes de um 

processo de formação onde o estágio é o espaço de enfrentamento dos embates da 

filosofia práxis. 

 Por isso, a Universidade Federal do Maranhão, consciente de sua função 

educativa e de sua responsabilidade de agente político, vem conduzindo o Curso de 

Pedagogia e de Licenciatura em Linguagem e Códigos com critérios que priorizam uma 
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 construção do conhecimento científico em bases sedimentadas no pluralismo ideológico 

e de excelência acadêmica.  

                    Concluindo, cabe defender que o estágio como componente curricular, num 

período que se diz possível a retomada da identidade do curso de Pedagogia e das 

Licenciaturas, necessita de elementos constituintes aos saberes da ação pedagógica, no 

sentido de fortalecer, entre outros aspectos, as aproximações e articulações da teoria e da 

prática, da relação entre universidade e contextos de atuação destes profissionais, bem 

como [re]significar os tempos e as estratégias formativas ao longo destes cursos.  
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 A REGULAMENTAÇÃO LINGUÍSTICA E MODOS DE PRODUÇÃO: pensando o descolonial a partir das instâncias 

políticas e ideológicas da língua e suas variações 

 

Michelli Maia Moreira 

Mauren Pavão Przybylski  

1 INTRODUÇÃO 

 

Instrumento de comunicação multimodal a língua - oral e escrita - é formatada 

através de seleções de léxicos, construções morfológicas, sintáticas e semânticas, o que 

caracteriza um sistema de produção.  Neste, têm-se estruturações linguísticas resultantes 

tanto do processo de homogeneização que segue uma ideologia capitalista, quanto dos 

usos não normatizados da língua, cujo discurso de teóricos variacionistas propõe a 

desconstrução de convenções hegemônicas para considerações dos patuás.  

A língua em uso, construída enquanto expressão de sentidos, representações 

sociais, atividade de interação e intervenção, como expõe Antunes22, ultrapassa padrões 

linguísticos prestigiados, em grande parte, propagados pela escola. Desse modo, os 

conhecimentos veiculados sobre a norma standard não contemplam as múltiplas regras 

do funcionamento linguístico em diferentes comunidades que perpassam a variação 

linguística.  

Realizar construções linguísticas não se trata de seguir um sistema 

convencionado, mas sim em “[...] ativar sentidos e representações já sedimentados, que 

sejam relevantes num determinado modelo de realidade e para um fim específico; é, antes 

de tudo, agir, atuar socialmente”23. Todavia, as noções sociais dos sujeitos têm sido 

fabricadas através de um processo de subjetivação, cuja produção industrial destaca uma 

“língua nacional”, cerceando manifestações de dialetos que não se instituem no modelo 

gramatical do Estado.  

A instituição escolar e as políticas de regulamentação da língua anunciam 

apenas a concepção de língua dependente de uma gramática normativa, dita capaz de 

assegurar bom desempenho verbal em qualquer ambiente linguístico. Tal ideologia, 

confeccionada e propagada pelos campos social, político e econômico, provocam 

modificações na maneira do indivíduo “perceber o mundo” e, consequentemente, os 

                                                             
22 ANTUNES, Irandé Costa (2002).  
23 Idem (2002, p. 130).  
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 planos linguísticos, devido seguir significações dominantes como evidenciam Guattari e 

Rolnik24. 

Destarte, este artigo objetiva pensar a marginalização das variações 

linguísticas devido a uma produção de subjetividade voltada para a normatização da 

linguagem, a qual perpassa as relações sociais de poder que categorizam os usos 

linguísticos de uma maioria como inadequados, em detrimento da práxis de uma minoria 

considerada correta / adequada. Essa questão de minoria versus maioria é uma das que 

fazem surgir, no âmbito dos estudos linguísticos e literários, o pensamento descolonial. 

Segundo Adelia Miglievich-Ribeiro, 

 

O principal desafio ético-político-epistemológico trazido pela razão 

descolonial é a consciência da geopolítica do conhecimento, a partir da 

qual se trata de rejeitar a crença iluminista na transparência da 

linguagem em prol de uma fratura epistemológica capaz de inserir uma 

perspectiva inédita e libertadora tanto no campo discursivo como na 

esfera da ação, assumindo a impossibilidade de qualquer ciência falar 

em nome de coletividades heterogêneas e multifacetadas mas a 

premência de se insurgir contra quaisquer estruturas de poder e 

opressão que silenciem alguém25  

 

Assim, diante do entrecruzamento político e social que reforça o sistema 

linguístico dominante, questiona-se: De que modo o processo de subjetivação escolar, 

sobre a padronização linguística, influencia na desterritorialização/descolonização da 

língua por sujeitos que assimilaram aspectos da variação em suas primeiras comunidades 

de fala? Se pensarmos a variação numa perspectiva de língua menor26, pode-se romper 

com as regulamentações linguísticas institucionalizadas, revolucionando, como propõe 

Calvet27, a noção de “bon usage”?  

A fim de lidar com as interrogações acima mencionadas foram criadas duas 

seções no decorrer deste texto: primeiramente, buscou-se discutir a normatização 

linguística pelo Estado e a disseminação dos conceitos de um vernáculo de prestígio 

através do processo de subjetivação escolar; em seguida, considerando a variação 

linguística enquanto língua menor devido suas práticas envolverem sujeitos de classes 

                                                             
24 GUATTARI, Felix; ROLNIK, Suely (1986).  
25  RIBEIRO, Adelia (2014, p.78). Disponível em: 

<revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/civitas/article/download/16181/10959> Acesso em: 9 dez. 

2017. 
26 Procura-se associar a ideia de “língua menor” a proposição de “literatura menor” por DELEUZE, Gilles; 

GUATTARI, Félix (1977). Não se institui aqui uma noção pejorativa das variações linguísticas, mas a 

refêrencia dos usos às classes menos favorecidas.  
27 CALVET, Louis – Jean (2002).  
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 economicamente desfavoráveis, conjeturou-se a proposição de rompimento com valores 

tradicionais direcionados a língua, além de uma desregulamentação linguística.  

 

2 O PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO ESCOLAR SOBRE A LÍNGUA E SUAS VARIAÇÕES 
 

Considerando a escola como um aparelho ideológico do Estado, 

Althusser28evidencia que a mesma reproduz princípios de seleção e exclusão social. 

Abarcando pluralidades sociais, culturais e econômicas provenientes das realidades dos 

sujeitos, esta, ao trabalhar com a língua materna – instrumento político e veículo de 

valores propõe, logo nas séries iniciais, uma unificação de usos linguísticos através do 

trabalho com as normas de prestígio, corrigindo, ou melhor, rejeitando os falares não 

valorizados por uma minoria que lidera o capital. 

Segundo Agamben29, é através da linguagem que o homem constitui a si e a 

cultura. Desse modo, o sistema de ensino/aprendizagem da língua materna, através de um 

currículo escolar baseado em epistemologias colonizadoras, formulam aparelhos 

repressivos para controle das produções escolares pelos partícipes. Em outras palavras, 

estes instrumentos de contenção – regularização de comportamento, categorizações por 

resultados em avaliação -, seguem uma lógica capitalista, instituindo um viés quantitativo 

negativo às práticas que negam a incorporação de uma subjetividade apresentada. Logo, 

as variações por não comporem uma produção linguística maquínica têm um valor social 

pejorativo, não se apresentando enquanto produto para modelização dos usos.  

O valor depreciativo atribuído às variações é exposto não só na escola, mas 

nas mídias sociais30, onde, os sujeitos, principalmente as crianças, em pleno processo de 

aquisição da linguagem, absorvem tal significação. Contudo, a não identificação com a 

norma padrão através das relações sociais instituídas pode interferir no desempenho 

linguístico do novo falante, ocasionando até na evasão escolar devido o não 

reconhecimento da sua individuação.  

Como expõem Guattari e Rolnik31, a subjetividade parte de agenciamentos 

coletivos. Todavia, em contextos sociais diversos pode ocorrer o processo de 

singularização, ou seja, a particularização dos sujeitos frente às notórias ideologias. 

                                                             
28 ALTHUSER, Louis (1985).  
29 AGAMBEN, Giorgio (2005).  
30 Nos programas televisivos, por exemplo, as variações linguísticas fazem parte das falas dos personagens 

com baixa escolarização e que residem na zona rural.   
31 GUATTARI, Felix; ROLNIK, Suely (1986).  
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 Assim, a subjetividade “[...] está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes 

tamanhos: ele é essencialmente social, e assumida e vivida por indivíduos em suas 

existências particulares”32. Todavia, essa subjetividade pode ocorrer tanto numa “relação 

de alienação e opressão, na qual o indivíduo se submete à subjetivação tal como a recebe, 

ou uma relação de expressão e de criação, na qual o indivíduo se reapropria dos 

componentes da subjetividade, produzindo um processo [...] de singularização”33.  

Devido os conteúdos trabalhados pela instituição escolar serem considerados 

pertinentes e, logo, a gramática normativa essencial e exclusiva no trabalho com a língua 

materna por grande parte dos professores, estes valores manufaturados aparecerão desde 

os primeiros anos de formação. Em vista disso, por ser considerado apenas um receptor 

do conhecimento e não instituir uma crítica com relação ao trabalho que se realiza tendo 

a língua como objeto, o sujeito se subjetiva através do processo de dominação, onde o 

indivíduo assimila a norma socialmente aceita, sucumbindo às variedades. 

Ao considerar a língua enquanto instrumento de poder que segue apenas a 

gramática normativa, nega-se uma concepção de língua enquanto atividade que se baseia 

em objetivos de comunicação, passível a incorporação de fenômenos linguísticos não 

estandardizados. Ou melhor, às normas padrões da língua – determinada por políticas 

linguísticas – “se somam a outras normas, de natureza social, não menos pertinentes, não 

menos definidas, não menos preceituadas, que provêm das convenções sociais dos tipos 

de interação e que determinam igualmente a adequação e a relevância da atividade 

verbal”34.  

Não se nega aqui a função de uma língua regulamentada, principalmente no 

que se refere à comunições oficiais do Estado direcionadas as diferentes regiões 

geográficas, classes sociais, etc. Porém, faz-se necessário chamar atenção para uma 

subjetivação inconsciente que impõe a língua standard como único modo coerente de 

uso, fruto da cultura nacional. Mas quanto à variação linguística? Qual o perigo em/na 

escola/sociedade aceitar os diferentes fatos da língua?  

De acordo com Foucault (1996), “[...] em toda sociedade a produção do 

discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo 

número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos”35. Nesta 

                                                             
32 Idem (1986, p. 33).  
33 Ibidem (1986, p. 33).  
34 ANTUNES, Irandé Costa (2002, p. 131).  
35 FOUCAULT, Michel (1996, p. 8 - 9).  
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 perspectiva, a língua compositora de discursos, só ganha legitimidade quando ajustada 

aos princípios da norma padrão. Diferentemente, as variantes linguísticas utilizadas por 

maioria dos falantes são desconsideradas, não ganhando forças para manifestação 

política. Assim, a coerção das variáveis não está apenas no campo de produção 

linguística, mas também no plano discursivo, onde se invisibiliza sujeitos e seus 

requerimentos sociais devido ao desprestígio das suas formas de falar. 

Não obstante, tem-se que produzir uma escola, segundo Antunes, 

em que o estudo da língua não se reduza a um conteúdo insípido e 

inócuo, destituído de sentido social e relevância comunicativa. Que o 

estudo da língua possa significar o acesso à expressão, à compreensão 

e à explicitação de como as pessoas se comportam, quando pretendem 

comunicar-se de forma mais eficaz e obter êxito nas interações e nas 

intervenções que empreendem. Para que o acesso à palavra possa 

resultar numa forma de acesso das pessoas ao mundo e recobre, assim, 

um sentido humanizador, o que nesse vasto mundo, não é rima, mas 

pode ser uma solução36. 

 

Enredar-se a consideração de que a produção linguística atravessa o âmbito 

institucional avançando ao meio de singularização, é evidenciar que não se pode 

subjetivar o processo criativo e de formatação da linguagem, uma vez que este será “[...] 

sempre dissidente, transindividual, transcultural”37. No entanto, o processo de 

individuação no campo da linguagem, nivelado pelas relações socioeconômicas, na 

grande maioria das vezes é comprometimento por um sistema de valor que não emana 

deste decurso. 

Os indivíduos, desde os primeiros testes escolares, são minimizados a um 

mecanismo centralizado no valor das suas ações. Por isso, ao vislumbrar notas escolares 

positivas e promoções sociais devido a estas, os indivíduos livram-se do seu dialeto tido 

como errôneo, configurando-se à produção de ordem capitalística.  Como Guattari e 

Rolnik (1986), é desde a infância, “[...] desde a entrada da criança no mundo das línguas 

dominantes, como todos os modelos tanto imaginários quanto técnicos nos quais ela deve 

se inserir” 38 que a máquina do capital a subjetiva. Essa ordem confecciona a relação do 

ser com o mundo e com si próprio, sendo aceitáveis tais moções por pressupormos uma 

organização social.  

De acordo com Althusser (1985), assegura-se na escola a preponderância das 

classes minoritárias dominantes, uma vez que, os professores tornam-se agentes da 

                                                             
36 ANTUNES, Irandé Costa (2002, p. 134).  
37 GUATTARI, Felix; ROLNIK, Suely (1986, p.36). 
38 Apud (1986, p.40). 
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 repressão e extorsão; nesta discussão, dos conhecimentos linguísticos primeiros. Em vista 

disso, 

 

[...]a escola (mas também outras instituições do Estado, como a Igreja 

e outros aparelhos como o Exército) ensina o “know-how” mas sob a 

forma de assegurar a submissão à ideologia dominante ou o domínio de 

sua “prática”. Todos os agentes da produção, da exploração e da 

repressão, sem falar dos “profissionais da ideologia” (Marx) devem de 

uma forma ou de outra estar “imbuídos” desta ideologia para 

desempenhar “conscensiosamente” suas tarefas, seja a de explorados 

(os operários), seja de exploradores (capitalistas), seja de auxiliares na 

exploração (os quadros), seja de grandes sacerdotes da ideologia 

dominante (seus “funcionários”) etc.39 
 

Estas ideologias ascendentes, quando mascaradas, “violentam” sujeitos 

devido não ser possível instituir discursos contra-hegemônicos. Dessa forma, tem-se a 

perpetuação da fabricação de uma subjetividade capitalística que gera tanto opressores, 

quanto oprimidos.  

Ao ser trabalhado nas aulas de Língua portuguesa uma codificação abstrata 

da língua como referência para usos, sem amostra do porquê da uniformização linguística 

em uma sociedade marcada por diferenças dialetais, é muito comum ouvir a expressão: 

Não gosto de português!  

Esse discurso é proveniente das marcas de subjetivação por uma língua única, 

uma vez que os indivíduos passam a considerar a língua materna apenas como praxe dos 

letrados, cuja representação linguística sustenta-se em uma padronização. Apesar de 

muitos já chegarem ao espaço escolar falantes do português, consideram que não sabem 

operar a sua primeira língua adquirida: negando-a. 

As afirmações dos falantes sobre a utilização da língua portuguesa colidem 

com as proposições de Milroy40, que ao abordar a padronização linguística, explicitando 

que ela não tem um caráter universal, evidencia que o pensamento linguístico esteve e 

está eivada a ideologia de uma língua padrão, além de contribuir para a disseminação 

desta. Logo, tal ideologia consubstancia uma língua a um arquétipo, o que interfere 

diretamente na análise e consideração das suas variações. 

A subjetivação para atentar-se unicamente a norma padrão está tão enraizada 

socialmente que, de acordo com Faraco, tem-se uma visão reducionista do problema, onde 

                                                             
39 ALTHUSER, Louis (1985, p. 62 - 63). 
40 MILROY, James (2001, apud FARACO, Carlos Alberto, 2008, p. 75). 
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 o normativismo é apenas uma versão das formas tidas como “corretas”, e não um 

instrumento de coerção e estratificação de classes.  

Além disso, as discussões propostas para análise da temática no Brasil 

iniciam-se recriminando “[...] os brasileiros por não cuidarem de sua língua e por 

supostamente não saberem falar e escrever ‘corretamente’”41, contudo, nem mesmo os 

eruditos, cultos, letrados, utilizam impreterivelmente as formas endeusadas da velha 

norma-padrão.  

Deve-se lembrar, que o conservadorismo da elite letrada e a manutenção da 

herança normativa das línguas dos países latinos, evidenciam o combate aos dialetos 

“abrasileirados”, originários das relações estabelecidas entre múltiplas povos e culturas. 

Combatiam-se e ainda combatem-se os fenômenos linguísticos das raças ditas inferiores, 

como os negros e indígenas, além da compreensão dos falares destes com não integrantes 

da língua nacional.  

O objetivo de instituir a norma padrão no Brasil, e, portanto, a subjetivação 

desta através da escola, foi o de combater as variáveis do português popular. Ainda de 

acordo com Faraco, “se no século XVIII, com o Diretório dos índios, se buscou implantar 

uma política que visava calar as línguas indígenas, em especial a chamada língua geral, 

no século XIX, a intenção era calar as variedades rurais e (progressivamente) urbanas”42. 

Ou seja, os pseudopuristas se opõem as regularidades que não se prendem ao normativo, 

além de desconsiderar a história, e, logo, as contribuições linguístico-culturais dadas 

pelos diferentes povos que ocuparam o território brasileiro. 

A homogeneização da sociedade, da cultura, da língua, nunca será efetiva, 

pois através da diversidade e demandas da sociedade surgem movimentos/teorias para 

questionar ideologias dominantes, como por exemplo, as proposições da sociolinguística.  

Revisitar as práticas escolares no que diz respeito à língua e suas variedades 

está em conformidade com o que Teixeira43 expõe sobre a organização dos segmentos 

sociais para movimentos que preconizam o reconhecimento de sujeitos, constituição e 

efetivação de direitos aos cidadãos.  

Portanto, sendo a língua ferramenta utilizada para propor mudanças e 

melhorias ao sistema, busca-se uma política linguística que respeite a diversidade e 

                                                             
41 FARACO, Carlos Alberto (2008, p. 77). 
42 Idem (2008, p. 80). 
43 TEIXEIRA, Elenaldo Celso. (1997, p. 80). 



 

2
7

5
 liberdade sociocultural, além de considerar a participação política dos indivíduos, 

independente de qual dialeto esteja sendo utilizado.  

 

3 A VARIAÇÃO LINGUÍSTICA NO PRISMA DE UMA LÍNGUA “MENOR” 
 

Para impulsionarmos as discussões desta terceira parte do texto, começamos 

com Deleuze e Guattari (2015). Em seu texto A linguagem. – O político. – O coletivo os 

teóricos afirmam que uma literatura menor é aquela feita por uma minoria a partir de uma 

língua maior. Em linhas gerais “[...] é somente a possibilidade de instaurar de dentro uma 

língua mesmo maior que permite definir literatura popular, literatura marginal, etc.” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2015, p.39). Ou seja, essa literatura menor, em consonância 

com uma língua menor permite-nos uma visada descolonial sob a escola, mostrando 

outras possibilidades de ensino que não as tradicionalmente utilizadas e, muitas vezes, 

ultrapassadas.  

Por sua vez, a multiplicidade linguística presente no meio social permite a 

diagnose de aspectos culturais, sociais, geográficos, etc. Assim, levando em consideração 

o ambiente escolar, tem-se um contraste, no processo de aprendizagem, entre a língua 

adquirida nas primeiras comunidades de fala pelos indivíduos e a língua “alvo”, ou 

melhor, a norma padrão. 

Em vista disso, retomando a noção de pluralidade dos sujeitos, faz-se 

necessário considerar, de acordo com Bortoni-Ricardo44, que grande parte da população 

não tem acesso a uma norma de prestígio, sendo assim, falantes das variedades ditas 

“inferiores”. Por isso, empregar o conceito de menor à língua é atentar-se aos processos 

de exclusão das multiplicidades dos “acervos” linguísticos nacionais, devido camadas 

sociais economicamente desfavorecidas utilizarem as variedades populares. 

Ao lidar, portanto, como sujeitos que têm acesso reduzido à norma standard 

em seu ambiente social, o professor deveria levar em consideração “[...] a interferência 

das regras fonológicas e morfossintáticas de seu dialeto na aprendizagem do português 

padrão. Os ‘erros’ que cometem são sistemáticos e previsíveis quando são conhecidas as 

características do dialeto em questão” 45. Todavia, devido à concepção de desprestígio e 

consideração de dialetos como menores ainda no processo de formação docente, não se 

                                                             
44 BORTONI-RICARDO, Stella Maris (2005). 
45 Idem (2005, p. 53). 
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 tem um ensino voltado para o reconhecimento, aprendizagem e emprego pedagógico das 

variantes nas aulas de alfabetização e de língua portuguesa.  

Mesmo os falares dos grupos subalternizados - daqueles que segundo Spivak 

(2010) não tem voz e, se o tiverem, deixarão de ser subalternos - ancorados em variantes 

linguísticas, serem considerados produções, os sujeitos precisam passar pelo processo 

decolonial devido à marginalização linguística cultural a fim de fazerem parte do 

constructo de prestígio social. Esse deslocamento das práticas linguísticas aprendidas 

pelos indivíduos nas comunidades “menores” de fala, proposto pelo Estado através da 

escola, é consequente de uma não consciência de que a língua pode desviar-se do padrão 

estatal e categorizar outras formas linguísticas não hegemônicas.  Aguçar a consciência 

de que as variantes fazem parte da cultura e, logo, constituição histórica de um país, é 

fazer compreender que a política linguística prescrita pode ser descaracterizada como 

único padrão vernáculo, sendo evidenciado, desse modo, o rendimento comunicativo 

variacionista.  

Alternando-se devido a não linearidade dos seus usos, a língua, apesar de ser 

concebida pela gramática normativa como uma forma linguística homogênea, ramifica-

se do individual ao político, conflagrando uma oposição de valor entre variação e a norma 

padrão. Desse modo, os parâmetros de seleção/exclusão, legitimados por instâncias 

políticas, formulam um “catálogo” linguístico cultural, onde, a predominância de formas 

tidas enquanto adequadas, sucumbem discursos, novos olhares e diálogos com os recortes 

não estimados.  

Segundo Calvet, 

[...] as circunstâncias da aquisição dessa ou daquela forma linguística, 

do controle dessa ou daquela pronúncia só aparentemente são 

linguísticas. A competência que se encontra por trás desse domínio 

linguístico é uma competência social, assim como são sociais os 

benefícios que se pode extrair dela.46 

 

Em vista disso, considerar as formas linguísticas “menores”, depreciadas 

pelos discursos oficiais do Estado, é transgredir as normas tradicionalmente referendadas, 

apresentando com erro não os usos atrelados ao popular, mas a não crítica dos 

pressupostos políticos que desqualificam os usos minorizados de uma maioria. 

Consciente ou não, a escola utilizando-se de contenções linguísticas através de práticas 

pedagógicas para sucumbir à língua “menor”, determina um lugar social inferiorizado 

                                                             
46 CALVET, Loius-Jean (2002, p. 71). 
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 àqueles que não dominam a normatividade social preponderante. Conquanto, não se afeta 

apenas um sujeito diante das formas adotadas, mas toda uma comunidade, pois, ainda que 

um único falante em um ambiente linguístico de usos diferenciados, o sujeito constitui, 

nos termos de Deleuze e Guattari47, uma “ação comum” a qual é essencialmente política.   

A definição de “menor” e consequente noção de “erro” pressupõe uma língua 

majoritária, um estatuto normativo que define o modo de falar. Porém, deve-se 

desconsiderar que a língua é “apenas um comportamento social, como tal, submetido às 

ideologias e as punições para os casos de desvios”. 48 A minoridade da língua deve ser o 

deslocamento de um padrão governamental, desconsiderando as adoções inconscientes 

de usos ditos naturais. 

Dessa forma, o falante que se desterritorializa da primeira língua adquirida 

em sua comunidade, tem como determinante na produtividade social e política a 

segregação dos dialetos menores, onde, a partir de uma consciência coletiva pode-se 

irromper linhas de segmentação a fim de eliminar o viés descritivo gramatical e, com sua 

prática, descolonizar as normas previamente estabelecidas.  

Assim como o emprego de “menor” à literatura enquanto “condições 

revolucionárias [...] no seio daquela que chamamos de grande”. 49 O estudo e 

consideração das variações linguísticas devem ser atrelados ao combate do não 

apagamento de uma cultura e de um dialeto proposto por um projeto nacionalista. Logo, 

ressignificar o ensino/aprendizagem de uma gramática não é infringir normas de 

concordância, ortografia e acentuação gráfica, mas dessacralizar as concepções do 

dominador, questionando uma gramática pronta na qual não se podem identificar as 

omissões e os problemas da gramática tradicional. 

Subverter uma imagem de língua que se está no senso comum é também 

desmistificar o ensino do português, pois, como aborda Scherre (2005), “[...] o que tem 

que ficar bem claro é que, quando o professor de português está ensinando gramática 

normativa, ele NÃO está ensinando língua materna, ele NÃO está ensinando língua 

portuguesa. Língua materna se adquire; não se aprende e nem se ensina” 50. À vista disso, 

pode-se inferir que o que se ensina é uma adequação aos produtos dos grupos sociais de 

prestígio, a uma hierarquia, eliminando do campo de estudo as variações. Conquanto, 

                                                             
47 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix (1977, p. 26). 
48 BASSO, Renato Miguel; OLIVEIRA, Roberta Pires de (2015, p. 222). 
49 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Felix (1977, p. 28). 
50 SCHERRE, Maria Marta Pereira (2005, p. 93). 
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 estas, quando adequadamente abordadas, podem transformar-se em armas de luta política 

social. 

Portanto, associar a variação linguística à concepção de “menor” é ir de encontro à 

(re) produções linguísticas que se sustem em pareceres homogêneos, hierárquicos e 

dominantes, rompendo, assim, com valores políticos e econômicos dos usos, 

comunidades e seus falantes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A imposição de uma doutrina prescritiva da língua implica em uma seleção 

de usos inscritos nos acervos linguísticos dialetológicos, corroborando com uma visão 

tradicional do correto/incorreto.  

Tendo isso enquanto implicação social, pensa-se que as políticas de 

regulamentação, apesar de se inscreverem enquanto planos linguísticos, para o 

estabelecimento de uma boa comunicação verbal, funcionam enquanto instrumentos de 

produção de uma subjetividade dominante, sendo, então, a escola canal, ou melhor, 

aparelho do Estado para divulgar ideologias de cunho econômico e político que afetarão 

diretamente o desempenho dos patuás em alternados ambientes linguísticos. 

Assim, entre os maiores desafios no tratamento das variações linguísticas e 

sua consequente inserção na prática pedagógica do professor de Língua Portuguesa está 

a desmarginalização da língua utilizada pelo popular, ou seja, a descolonização do que se 

entende como língua padrão, normativa e única aceita. Além disso, precisa-se repensar as 

relações de poder que perpassarão toda essa reconfiguração da produção linguística no 

espaço escolar e, em seguida, no social.  

Desse modo, propor a alteração semântica do vocábulo “menor” para 

princípios de resistência é descaracterizar os falares enquanto inferiores quando não se 

configuram dentro do sistema linguístico oficial hegemônico. Com isso, podem-se 

examinar particularidades dos usos da variação e constituir advertências políticas que 

desarmem as armadilhas governamentais nos jogos da linguagem. 

Como expõe Britto (2002), “[...] o poder coercitivo da ideologia tende a 

enfraquecer-se na medida em que é ela desmascarada, na medida mesmo em que é 

percebida, em que é visível” 51. Em consequência, provocar discussões nos âmbitos 

                                                             
51 BRITTO, Luiz Percival Leme (2002, p. 136). 
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 culturais ideológicos, é provocar a emersão de consciência política dos sujeitos a fim de 

questionar determinadas hierarquias, e, ainda, reconfigurar o acervo linguístico nacional 

não por um caráter histórico dominante, mas sob a ótica dos falantes designados 

“menores”, mesmo sendo maioria.  
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 A MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA DA ESCRITA NO ESTÁGIO52 

 

Maria do Socorro Estrela Paixão 

Rosália de Fátima e Silva 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

 

Trazemos como tema central questões levantadas por uma pesquisa realizada 

com dez docentes do curso de Pedagogia (CP) da Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA). As análises aqui apresentadas têm relação com inquietações discutidas na tese 

de doutorado defendida por Paixão (2015). A questão de partida para desenvolver esta 

reflexão é: que sentidos formativos podem ser identificados na orientação pedagógica 

docente no Estágio Supervisionado Obrigatório (ESO), que envolve a escrita? 

Justificamos a temática por considerarmos que a discussão sobre a escrita enquanto 

dispositivo de formação (PAIXÃO, 2016) no curso de Pedagogia e no estágio obrigatório 

precisam ser ampliados, haja vista que neste curso a comunicação oral é o principal 

instrumento de mediação usado, segundo o que relatam as docentes entrevistadas. De 

igual modo, o interesse pela discussão é dar visibilidade ao nosso percurso profissional e 

de reflexão acadêmica em contextos de formação inicial e continuada de docentes, que 

demandam intervenção no processo de produção escrita. 

Aqui situamos os processos da mediação pedagógica docente e seus 

interesses, entendendo que, enquanto dispositivos de formação no curso de Pedagogia da 

UFMA, acontecem englobando dimensões ou instâncias diferenciadas53 e está vinculada 

ao sentido da escrita dado pelas interlocutoras. Situamos as instâncias ao elucidar que os 

sentidos da escrita cumprem a função de materializar finalidades que vão das mais 

imediatas, mais pessoais, até aquelas mais amplas e com funcionalidade institucional 

(PAIXÃO, 2015). Sobre as finalidades, podemos citar o uso da escrita como extensão da 

nossa memória, como um instrumento intermediário entre nós mesmos, quando usada em 

                                                             
52 Texto organizado a partir da tese de Doutorado “TRAJETÓRIAS CONSTRUÍDAS EM CAMINHOS 

(NÃO) PLANEJADOS: Os sentidos formativos da escrita no Estágio Supervisionado Obrigatório do 

curso de Pedagogia da UFMA” de autoria de Maria do Socorro Estrela Paixão, 2015. 
53  As instâncias pensadas relacionam-se aos diversos ambientes na universidade que fazem uso da escrita, 

principalmente nas atividades de pesquisa, de ensino e de extensão. 
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 anotações ou diários, por exemplo, e/ou como ponte entre nós e os outros: de outros mais 

próximos ou outros mais distantes. 

Sendo assim, as unidades de sentidos acerca das ações mediadoras docentes 

resultam da análise das falas das docentes do curso de Pedagogia da UFMA, que orientam 

atividades escritas no estágio obrigatório, intercaladas com a reflexão sobre a formação 

inicial para agir em situações que demandam reflexão e crítica.  

Para a análise das falas, foi organizado o dispositivo do plano evolutivo utilizado 

na metodologia da Entrevista Compreensiva (KAUFMANN, 2013; SILVA, 2012; 

PAIXÃO, 2015). Ele parte de um roteiro inicial, alterando-o gradativamente e 

articulando, no processo, os sentidos atribuídos pelos docentes à escrita dos relatórios, 

perfazendo ao final, oito planos evolutivos de escuta, cujos eixos principais são 

apresentados a seguir. 

 

2 MEDIAÇÃO PEDAGÓGICA: implicações na formação docente 
 

 

Refletir sobre o conceito de “mediação pedagógica” e sobre a atribuição 

docente no processo de orientação dos relatórios é condição fundamental se o propósito 

for o de reconhecer sentidos formativos da escrita no ESO, orientados pela ação docente, 

como veremos nas análises de nossas interlocutoras, neste texto. Recorremos ao conceito 

de “mediação pedagógica” a partir da compreensão de que uma prática resulta de 

múltiplas relações, as quais, em interdependência com espaços institucionais, traduzem-

se em configurações (ELIAS, 1994) singulares, nem sempre analisadas, na universidade, 

em sua implicação e complexidade.  

Todavia, temos claro que a mediação, uma das categorias centrais da 

dialética, inscreve-se no contexto da ontologia do ser social (LUKÁCS, 1979), na sua 

dupla dimensão: a real, que existe independentemente do conhecimento do ser, e a 

reflexiva, que pela razão o ser ultrapassa a imediaticidade, a aparência, reconstruindo o 

movimento do objeto (conhecimento) por meio da construção intelectual de mediações. 

As categorias são conceitos básicos, cuja intenção é refletir tanto “[...] os aspectos gerais 

e essenciais do real, suas conexões e relações [...] e devem corresponder às condições 

concretas de cada tempo e lugar” (CURY, 2000, p. 21).  

Para Cury (2000, p. 27), a mediação se justifica quando não mais se vê “[...] 

o real numa divisibilidade de processos em que cada elemento guarde em si mesmo o 
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 dinamismo de sua existência, mas numa reciprocidade em que os contrários se relacionem 

de modo dialético e contraditório”. Tal afirmação nos leva a crer que a interação entre os 

processos sociais situa o ser humano como aquele que age no seu meio, produzindo ideias 

que o representem. Como resultado dessa ação – a cultura –, “[...] encontramos os 

elementos de mediação nas relações que o homem estabelece com os outros e com o 

mundo” (CURY, 2000, p. 28). 

Nesse sentido, na formação humana essa categoria é essencial, pois media 

ações realizadas na prática social dos sujeitos e na prática pedagógica. Cury (2000) 

explicita, assim, a relação entre duas ideias, em que a posse da ideia anterior mobiliza a 

ação em curso, permitindo a superação “[...] do aparente fosso existente entre as ideias e 

a ação” (CURY, 2000, p. 28). Resumidamente, afirmamos que a “mediação pedagógica” 

é processo e não um ato, ela é a própria relação, que se configura pela ocorrência das 

relações sociais, harmônicas ou não. Indica que nada é ou está isolado e que, por meio de 

um intermediário (instrumentos), ela guarda como significado estabelecer conexões 

dialéticas entre os processos sociais formativos.  

Todavia, entendemos que a “mediação pedagógica” implica a construção de 

uma práxis que engloba feixes de relações multilaterais e que se faz atenta aos vários 

atores envolvidos nos processos que se caracterizam como intersubjetivos. Afinal, ao 

refletirmos acerca da mediação como “mediação pedagógica”, referimo-nos ao processo 

de construção do conhecimento, que tem como vetor a reflexão crítica de experiências 

formativas e que considera os docentes e alunos-docentes envolvidos em processos 

contraditórios. Igualmente, defendemos a necessidade de o docente mediador em 

processos formativos se assumir na relação como parceiro, cujo papel é ensinar. 

Conforme Fontana (2000), na relação de ensino, esse parceiro mais experiente precisa 

considerar as condições de ambos os lados implicados na prática pedagógica, 

reconhecendo-se como parceiro intelectual em condições diferentes, em termos de 

desenvolvimento psicológico e dos lugares ocupados no processo histórico, distinção que 

o qualifica na relação contraditória do conhecimento.  

Qualificamos essa relação de ensino como cenário de mediação-formação 

porque a função do formador é a de mediar os alunos-docentes – de modo explícito e 

planejado – por meio de conhecimentos sistematizados/científicos, os quais, no caso do 

curso de Pedagogia da UFMA, englobam conhecimentos da área específica e da cultura 

profissional. Nessa mediação pedagógica são compartilhados com os alunos-docentes 

sistemas conceituais, linguagens, instrumentos, estratégias, posturas, procedimentos, 
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 fatos e valores pela mobilização de saberes peculiares a essa cultura. O parâmetro 

relacional, nesse contexto, se assenta no binômio eu-outros, em que ações e concepções 

dos sujeitos implicados no processo encontram-se imbricadas às condições reais de 

produção de conhecimentos e mobilização de saberes favoráveis à formação profissional. 

Sendo assim, o pedagógico, como parte da totalidade, engloba contextos em 

diferenciadas dimensões. Nesses termos, embora neste trabalho privilegiemos a dimensão 

relacional pedagógica, deixamos evidente que não pensamos na possibilidade de 

considerar a “mediação pedagógica” desvinculada do movimento do real, no seu todo 

objetivo-subjetivo. Esse aspecto nos conduziria à categoria da contradição como o 

horizonte, como explica Cury (2000), que reflete o movimento, o qual melhor representa 

o real por ser o momento conceitual explicativo de alcance globalizante: “[...] é o próprio 

motor interno do desenvolvimento [...] negar a contradição no momento histórico é falsear 

o real, representando-o como idêntico, permanente e a-histórico” (CURY, 2000, p. 27).  

Nesses termos, a realidade se funda como em processo, um movimento 

temporal de constituição de seres e de suas significações, comportando relações entre 

seres humanos e entre estes e a natureza, configurando as relações sociais produzidas por 

seres e contextos diversos. Nessa assertiva, omitir a contradição no movimento do real 

“[...] termina por afetar a concepção de educação, pois, ao retirar dela a negação, passa-

se a representá-la dentro de um real que se desdobra de modo linear e mecânico” (CURY, 

2000, p. 27). 

A categoria da totalidade nos permite compreender que o conhecimento é 

totalizante e a atividade humana, em geral, é um processo dessa totalização, que não 

obtém uma etapa definitiva e acabada por se encontrar em constante transformação e 

realização. O processo formativo aqui discutido, percebido e criado ganha essa conotação, 

de ser ele parte de um todo, de uma totalidade (KOSIK, 1976). A totalidade sem 

contradição perde o movimento, e as contradições fora da totalidade são arbitrárias e 

protocolares. Totalidade, contradição e mediação estabelecem a dialética necessária para 

conduzir ao conhecimento de uma unidade do real, que representa um entendimento mais 

específico de um campo - o campo da formação inicial docente.  

A ponderação sobre as categorias destacadas permite que situemos os 

docentes e alunos-docentes54, no processo formativo, como seres sociais que, pelas 

significações e finalidades, materializam-se por suas produções. Contextualizamos essas 

                                                             
54 Neste texto, são denominados de ‘alunos-docentes’, os estagiários do Curso de Pedagogia. 
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 produções no CP e no ESO pelos relatórios, resumos, portfólios, projetos didáticos, 

planos de ensino, diários de campo, sequências didáticas, sínteses de reuniões, projeto 

pedagógico e demais construções objetivadas tanto por operações intelectuais quanto 

valorativas, ambas apoiadas no conhecimento e na reflexão crítica do real, viabilizados 

pela intervenção da consciência. 

A “mediação pedagógica” como processo de comunicações, informações e 

estabelecimento de relações sociais, no qual os envolvidos tenham expressão de 

identidade55 e de atitudes, leva o coletivo a se identificar com espaços formativos em que 

haja convergência de sujeitos históricos, mobilizados e participativos. Acreditamos que 

trabalhar com essa categoria nos dá a possibilidade de romper com uma análise, na qual 

a instituição formadora se organiza segundo um modelo de reprodução e de intervenção 

mecânica em que tudo se reduz a um esquema simplista de causa e efeito. Chamamos 

atenção do leitor, em especial, para a atribuição docente no ESO, ao mediar conteúdos 

formativos (curriculares) por meio da linguagem verbal, oral e escrita. A abordagem se 

dá por entendermos que a linguagem é um instrumento fundamental nos processos de 

mediação dos conhecimentos já construídos historicamente e que os sujeitos implicados 

na formação precisam ter acesso a eles.  

Essa compreensão deixa-nos como reflexão que o processo de formação e a 

atividade pedagógica devem ser compreendidos na coletividade de ensino e que a 

formação da consciência é resultado das mediações culturais que emergem das condições 

objetivas do modo de produção da ação docente. Daí deriva, por exemplo, o valor do 

estágio na formação profissional dos alunos-docentes do Curso de pedagogia, que têm 

nele a possibilidade de entender a profissão com um parceiro mais experiente, bem como 

partilhar significados sociais do ser e estar docente em condições objetivas de trabalho. 

Podemos deduzir que a qualidade de aprendizagem se relaciona com a qualidade das 

“mediações pedagógicas” e que toda ação docente é única, excluindo qualquer 

possibilidade de produção em série de atos pedagógicos, que traduzem o nexo, o vínculo, 

a relação, a passagem, o movimento. 

A formação induz à expectativa de uma relação mútua entre o indivíduo e as 

possibilidades de conhecer e de aprender, por ser um elo que se coloca entre aquele que 

aprende e aquilo que é construído e mobilizado a partir da aprendizagem. Assim, 

                                                             
55 O termo é aqui utilizado segundo Dubar (1991), como processo social, individual e contextual. 
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 percebemos que a mediação pedagógica não é sinônima de transferência, e sim 

intervenção no outro, objetivando uma transformação.  

Macedo (2010, p. 32) define tal mediação a partir de dois pontos de vista, 

com os quais concordamos: do ponto de vista filosófico, como o “[...] processo criador 

pelo qual se passa de um termo a outro, de uma situação a outra”, e do ponto de vista 

sociológico, “como o que possibilita o caráter relacional, acionalista e construcionista das 

relações humanas”. Na esfera da formação docente, a mediação comporta diferentes 

formas em contextos mais amplos, como nos sistemas educacionais e escolares, e no 

âmbito mais restrito, como nas atividades didático-pedagógicas. Tal argumento nos 

permite perceber que é na mediação pedagógica que o objeto de conhecimento se torna 

desejável e assimilável pelos sujeitos, por gerar condições favoráveis ao processo de 

aprendizagem. 

Se inferimos que a mediação pedagógica tem relação com a intervenção 

docente visando transformação, então, esta tem como características o questionamento e 

o diálogo permanentes e a capacidade de aproximar o objeto de conhecimento do 

conteúdo cultural, incentivando a pesquisa. Nela, as mobilizações são desafiadoras e 

favoráveis ao aprender a aprender e à autogestão da aprendizagem. Quanto ao docente, 

nesse contexto, é um facilitador, um orientador que aproxima os sujeitos da aprendizagem 

dos conhecimentos pretendidos, pelos fundamentos teóricos e metodológicos 

dinamizados na relação conteúdo-forma em curso. 

Devemos deixar claro que, embora seja do nosso interesse considerar 

conhecimentos demandados pela mediação pedagógica na universidade e que assegurem 

a qualidade da formação pretendida, igualmente, faz-se necessário refletir sobre as 

relações vinculadas em aspectos como: o processo de ensino, o incentivo à pesquisa, a 

parceria entre docente e aluno-docente. Trata-se de uma postura ativa assumida pelos 

implicados na realização das atividades em curso. No processo, todos, em função de um 

perfil desejado na formação, assumem uma relação dialógica e comprometida com um 

olhar positivo (CHARLOT, 2000). 

 Desse modo, o que é e para que serve a escrita do relatório e demais 

modalidades de escrita no ESO é um enunciado questionador, editado nos estudos de 

Cintra (2011), ao tratar da intervenção de docentes no ato de escrever e com o qual 

concordamos. Essa autora, ao desenvolver uma reflexão sobre esse ato, apresenta 

depoimentos sobre essa ação e sugere uma mudança no ensino da escrita, qual seja, que 

se desloque a ênfase do produto para o processo, conhecendo-se e acompanhando as 
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 etapas como versões. Trata-se de um enfoque que se refere à atividade docente, pois, bem 

antes de requerer um processo de autoria dos alunos-docentes em formação, o docente 

deve promover situações didático-pedagógicas que propiciem a interação, a participação 

e o engajamento deles nas atividades de aprendizagem.  

Isto porque, concordamos com Macedo (2010, p. 21), que a formação é “[…] 

um fenômeno que se configura numa experiência profunda e ampliada do ser humano, 

que aprende interativamente, de forma significativa, imerso numa cultura, numa 

sociedade através de suas diversas e intencionadas mediações”. Essa experiência de 

aprendizagem interativa e significativa articula o que Macedo (2010), fundamentado em 

Gaston Pineau, chama de os polos de formação. São eles: o si (autoformação), os outros 

(heteroformação), as coisas (ecoformação) e o desejo (erosformação). 

Nesta direção, é indispensável que o docente - tanto na formação inicial como 

na continuada -, ao realizar intervenções didáticas, aja como mediador entre a produção 

escrita e o aluno-docente, para que este, produtor do discurso, possa dizer e imprimir 

características com seus fazeres e dizeres. Na orientação, o docente desempenha sua 

função de mediador nas atividades de escrita, pois, entre outras significações construídas 

socialmente, em relação à sua atividade, ele é o mediador entre o conhecimento e o aluno, 

com vistas à construção da autonomia do estudante, à adoção de uma postura em que o 

aluno se torne capaz de produzir, pensar, buscar, fazer opções e assumir posições após 

interpretações em situações que requeiram dele escolhas e um juízo de valor. 

Tal postura exige que o docente, como facilitador do processo, atue na formação 

de alunos-docentes, colocando-os no centro da discussão e da reflexão, na condição de 

produtores de linguagem – leitores, escritores, revisores –, de modo que estes possam não 

só (re)construir seus conhecimentos acerca da escrita, como também desenvolver as suas 

habilidades de mobilização, considerando, agora, a perspectiva do discurso,  do uso 

efetivo em práticas sociais influenciadas por diferentes sujeitos e contextos.  

Na atividade com a linguagem verbal escrita, os alunos-docentes são tratados 

como protagonistas na produção e recepção de discursos, para que haja um constante e 

profícuo diálogo entre os sujeitos e suas atividades de aprendizagem.  
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 2.1 SENTIDOS FORMATIVOS DA ESCRITA NO ESTÁGIO 

 

A escrita do relatório e demais escritas contempladas no estágio conduzem 

para a compreensão e intervenção teórica e prática, nos variados contextos em que 

acontecem a ação e a formação docente. Assim, independentemente da orientação dada 

para a escrita, sabemos que o escritor passa por um processo de apropriação, que é o 

percurso do leitor; portanto, é uma forma de inscrição do sujeito em diferentes contextos 

e situações formativas por materializar leituras, valores, posições, interpretações, 

confrontos, argumentos e proposições, porque a relação do indivíduo com um contexto, 

com a sociedade e com sua cultura ocorre por influências mútuas, o ser humano “[...] 

exterioriza seu próprio ser no mundo social e interioriza este último como realidade 

objetiva” (BERGER; LUCKMANN, 1978, p. 173), ratificando uma relação 

intersubjetiva.  

As discussões sobre a escrita, seus tipos, importância e intencionadas 

mediações sugerem um olhar atento para alguns intervenientes, especificamente, nos 

relatórios de estágio supervisionado, no curso de Pedagogia, por ser esta a modalidade de 

escrita legitimada para avaliar o desempenho acadêmico de alunos-docentes nesse campo 

formativo. Sendo assim, as diferentes configurações que a envolvem no momento da 

formação e da ação a definem não só como uma escrita singular e formativa, mas também 

como constituída de sentidos e de autoria distintos.  

Percebemos que esse modo de tratar a escrita na Educação Básica ou na 

universidade não possibilita aos sujeitos “o pôr-de-si” (ALMEIDA, 2009), a produção do 

novo e a singularidade daquele que aprende e que ensina. Todavia, no dia a dia da 

academia, a prática de escrita destituída desses atributos – autoria e singularidade – não 

tem contribuído para a mobilização dos alunos para o desenvolvimento das propostas de 

escrita sugeridas ou impostas nas salas de aula, principalmente, aquelas que não 

correspondem aos seus interesses mais imediatos. É provável que essa postura revele um 

pouco da cultura criada no cotidiano de muitas escolas, bem como na universidade, sobre 

a funcionalidade da escrita, na qual escrever significa reproduzir ou treinar 

conhecimentos instituídos e sem funcionalidade social. 

 Decorre daí um hábito na vida do aluno-docente, nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino: associar a produção escrita à cópia, à prova, a seminários ou a 

qualquer trabalho escolar vinculado à nota. Essa atividade reprodutiva induz o aluno-
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 docente a renunciar o que a escrita pode representar: uma forma particular de ação 

intersubjetiva. Nesse sentido, o aluno não se reconhece na escrita, não consegue vivenciá-

la como ato social, não encontra nem produz uma reflexão crítica da realidade formativa. 

Em contraposição, a escrita situada e como instrumento de pesquisa e mediação formativa 

articula o saber em suas relações específicas com as demandas postas pelo local de 

trabalho e com a teoria acadêmica.  

Ao contemplar ações e intenções de um espaço acadêmico e formativo, a 

escrita envolve a rigorosidade metódica, a complexidade dos eventos, a história 

identitária dos sujeitos, remete a uma prática investigativa criteriosa, que respeita 

diferentes estruturantes e modos de dizer, reafirmando o trabalho da epistemologia da 

Educação como científico, produtor e socializador de conhecimentos. Nesse caso, em 

função das interações e da funcionalidade da produção escrita, o paradigma considerado 

como pano de fundo ou como recorte deve ser o de uso social.  

A premissa da opção por uma escrita amparada nas interações sociais ou 

recodificada para ser instrumento de reflexão-crítica na formação está no fato de que o 

sujeito na relação com o aprender deve ser protagonista no processo de produção de 

conhecimentos, através da mobilização cognitiva e por meio da interação com o outro e 

com o mundo, todos mediados pela linguagem verbal, seja oral, seja escrita. Por essa 

razão, nesse processo de elaboração dos discursos, todos os recursos necessários e 

disponíveis são usados pelos sujeitos do ato, os quais podem ser autores ou mediadores, 

na defesa de que o singular da escrita é uma expressão de um “eu” construído com outros 

na dialogicidade (FREIRE, 1974), cujo foco é a responsabilidade social e política, para 

justificar a atividade humana formativa pautada no diálogo, na interação e que permite a 

transitividade crítica materializada na complexidade das interpretações das problemáticas 

realizadas. 

A função mediadora da escrita contempla um conjunto de fatores complexos 

que vão das intencionalidades didáticas até o ponto de chegada, que é a escrita tida pelo 

aluno-docente como versão final. As produções são avaliadas pelos mediadores da escrita 

como versões ligadas a propósitos distintos. Aqui, a reescrita ganha sentido por melhorar 

a qualidade da construção, recuperar a discursividade do autor, propiciar a ampliação da 

sua capacidade de elaboração ou reelaboração do discurso que compõe o ato de escrever. 

Na escrita, a relação entre o conteúdo sistematizado – conhecimento 

científico, formal, abstrato – e o conteúdo da prática social da escola e da academia 

viabiliza conhecer e pensar sobre o processo formativo e ações coerentes com as 
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 demandas postas pelo local de trabalho e pela formação. Além do mais, há um 

enriquecimento das dimensões teóricas e práticas, através do movimento prática-teoria-

prática (PICONEZ, 2010). Esse emaranhado de relações conjuga um misto de 

significações que extrapolam o campo individual, subjetivo, do ser aluno-docente, por 

trazer, em parte, as posturas submersas em imagens coletivas, tanto de si mesmo como 

dos outros que nele habitam. A assertiva nos faz entender que para encontrar os sentidos 

imbricados no ato da escrita dos relatórios devemos atentar para as relações estabelecidas 

em tempos e contextos diversos, porque “[...] toda relação com o saber é 

indissociavelmente singular e social” (CHARLOT, 2001, p. 8). 

No mais, destacamos que a escrita apresentada nos relatórios de estágio 

supervisionado e nas demais modalidades de escrita – os diários de campo, as sínteses de 

reuniões, os portfólios, os projetos didáticos, os planos de ensino e as sequências didáticas 

– constitui-se como saber objetivado ou objeto-saber, denominada assim por ser um saber 

objetivado. Tal relação, por sua vez, agrega e materializa as implicações descritas. Esses 

elementos elucidativos nos permitem inferir que a escrita dos relatórios na universidade 

e no ESO não depende apenas de aspectos subjetivos ou internos aos sujeitos, como, por 

exemplo, desejo, vontade, conhecimento, necessidade, estratégias pessoais ou crenças; 

depende principalmente de fatores objetivos ou externos ao sujeito ou que pertencem ao 

mundo social, com suas instituições e suas práticas. 

Enfatizamos que o processo de construção dessa escrita é um conteúdo 

procedimental não simples e que requer do autor esforços de diferentes ordens. 

Entendemos também, por outro lado, que as afirmações induzem a uma prática e a um 

uso da escrita como forma de expressão e produção de sentidos diversos. Sendo assim, 

torna-se, ao mesmo tempo, objeto e objetivo na atividade acadêmica tanto no 

desenvolvimento de pesquisas quanto na dinâmica da formação profissional.  

Como dispositivo na construção e implementação do saber e para revelar 

produtos e processos de uma investigação, seu uso não se limita apenas às práticas 

legitimadas ou ao uso padrão diante de outras atividades de linguagem; descentralizam-

se, desse modo, os conteúdos disciplinares da escola, representativos da norma culta. 

Escrever para comunicar, para se expressar e para se construir uma história com os outros, 

no contexto da universidade, é uma maneira de estabelecer uma memória e remar contra 

uma prática que se recusa a superar a reprodução sem nexos e em movimento uniforme. 

 



 

2
9

1
 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Mesmo reconhecendo que na organização e na legitimação da formação do 

pedagogo da UFMA existem posturas distintas, no que concerne ao aspecto legal e às 

mobilizações em processo, enfatizamos que, ao se fazer dos relatórios de estágio um 

instrumento de reflexão da ação docente (PAIXÃO, 2012), contribuímos para que muitos 

cursos de formação de pedagogos extrapolem a oferta da formação teórica e deixem ao 

professor a possibilidade de (re)construírem-se por meio da observação, da análise, da 

discussão e da experimentação, tomando como referência sua prática e a de seus pares.  

Vale destacar que a concepção de estágio supervisionado favorável ao trânsito 

sugerido aqui, para efetivar tanto a investigação quanto a escrita na perspectiva crítica, 

singular e formativa, não é aquela sugerida e desenvolvida muitas vezes nas Instituições 

de Ensino Superior, aquela como reprodução de modelos em que as atividades se 

resumem a observar, preencher fichas, fazer gráficos e escrever planos sem compreensão 

e sem a devida relação com os estruturantes. 

A concepção e a prática de estágio supervisionado que sinalizam para a 

formação e para a ação no sentido contrário à acima mencionada são aquelas que se 

definem como um campo de produção e apropriação de conhecimentos que ganha um 

estatuto epistemológico ao superar a tradicional prática de redução à cópia, à imitação de 

práticas ou ao desenvolvimento de técnicas sem críticas pertinentes. Nesse contexto, 

negam a prática instrumental, aquela que se reduz a mostrar que teorias são consistentes 

com observações, servindo para predizer, explicar e controlar experiências. 

De igual modo, a intervenção pedagógica na produção escrita que supera a 

dicotomia espaço temporal entre teoria e prática toma por princípio a práxis revelada no 

processo formativo através de um pensar e de um agir que primam pela interação 

intersubjetiva e pela realização de rupturas e continuidades necessárias para a construção 

de conhecimentos e para a formalização do saber-aprender. A acepção é complementada 

quando o desenho curricular dos cursos em que acontece a intervenção docente caminha 

em acordo com as práticas sociais gerais, com a atividade de investigação rigorosa na 

pesquisa, no ensino e na extensão, sendo esta última entendida como processo educativo, 

cultural e científico. Aqui, à prática pedagógica contempla elementos que contribuem 

para as elaborações teóricas e para a construção de conceitos.  
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 O processo de inovação nessa dinâmica tem seu início com a tentativa de 

desvelamento da realidade por meio das inúmeras abstrações e da ação potencializada na 

relação entre elas. A relação se completa quando há uma sintonia entre a atitude de 

desvelar ou se aproximar do real e a atitude favorável à transformação dessa realidade por 

meio da percepção das relações existentes na investigação, no processo formativo que 

envolve a produção escrita.  

A mediação docente, como mediação pedagógica, transforma-se em 

estratégia formativa ou em uma relação de aprendizagem quando desafia os sujeitos 

indiciados a desenvolverem uma postura de compreensão e intervenção didático-

pedagógica favorável ao aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender 

a partilhar (DELORS, 1997) e a viver com outros externos e com aqueles que habitam 

em nós. 

Para responder a nossa indagação inicial sobre sentidos formativos que 

podem ser identificados na orientação pedagógica docente no Estágio Supervisionado 

Obrigatório (ESO), que envolve a escrita, laçamos mão do nosso pressuposto inicial, que 

a escrita enquanto dispositivo de formação no curso de Pedagogia da UFMA, envolve 

dimensões ou instâncias distintas e tem relação com a mediação pedagógica. A mediação 

pedagógica, esta por sua vez, expressa às condições objetivas e, sobretudo, os valores, as 

valorações dos implicados no processo formativo. 
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