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Resumo 

O presente texto tem como objetivo discutir o estágio supervisionado na formação de 
professores nos Institutos de Educação Superior, analisando o discurso teórico e prático e 
apresentando as possibilidades de superação desse paradigma que dissocia a teoria e a prática nos 
cursos de licenciatura. As questões que buscamos investigar foram: Qual o contexto do estágio 
supervisionado nos cursos de formação de professores? O estágio supervisionado oferecido ao longo 
do curso favorece a formação docente? É possível a superação do modelo dicotômico teoria e 
prática?A pesquisa foi realizada no Centro Universitário Planalto do Distrito Federal- UNIPLAN, 
situado em Brasília-DF. O estudo foi exploratório-descritivo; realizado por meio da pesquisa 
participante. Os dados foram coletados por meio da observação participativa e questionários que foram 
analisados numa abordagem qualitativa. 
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Abstract 

 
This paper aims to discuss the supervised training of teachers in Institutes of Higher Education, the 
speech analyzing the theoretical discourse and practical possibilities of overcoming this paradigm 
that dissociates the theory and practice in undergraduate courses. The research title arose from the 
concern of the author to research ways to reframe the stage among the courses of teacher training, 
which is often seen by students as a bureaucratic issue to be fulfilled. The questions that we investigate 
are: What is the context of the stage supervised in the training courses for teachers? The supervised 
training offered throughout the course favors the teacher training? Is possible to overcome the 
dichotomous model theory and practice? The survey was conducted in the University Center of the 
Plateau-Uniplan Federal District, located in Brasília-DF. Research participants were 10 teachers and 
450 students of pedagogy, comprising students from the first to the sixth semester of the course. The 
study was exploratory and descriptive, performed by the research participant. Data were collected 
through participant observation and questionnaires were analyzed in a qualitative approach.  
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O presente texto tem como objetivo discutir o estágio supervisionado na formação de 

Professores nos Institutos de Educação Superiores, analisando o discurso teórico e prático e 

apresentando as possibilidades de superação desse paradigma que dissocia a teoria e a prática 

nos cursos de licenciatura. A pesquisa em epígrafe surgiu a partir da inquietação da autora de 

pesquisar formas de resignificar o estágio dentro dos cursos de formação de professores, que 

geralmente é visto pelos alunos como uma questão burocrática a ser cumprida antes do 

término do curso. 

As questões que buscamos investigar foram: Qual o contexto do estágio 

supervisionado nos cursos de formação de professores? O estágio supervisionado oferecido ao 

longo do curso favorece a formação docente? É possível a superação do modelo dicotômico 

teoria e prática? 

A pesquisa foi realizada no Centro Universitário Planalto do Distrito Federal- 

UNIPLAN, situado em Brasília-DF. Os participantes da pesquisa foram 150 alunos do curso 

de pedagogia, contemplando alunos do primeiro e segundo semestre do curso. O estudo foi 

exploratório-descritivo; realizado por meio da pesquisa participante. Os dados foram 

coletados por meio da observação participativa e questionários com perguntas mistas que 

foram analisados numa abordagem qualitativa. 

 

1. Contextualizando o Estágio Supervisionado na Formação de Professores 

O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório nos cursos de 

licenciatura e tem como objetivo desenvolver competências e habilidades profissionais 

específicas, além de propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na qual irá atuar. O 

estágio curricular é definido, ainda, como um "tempo de aprendizagem que, através de um 

período de permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática 

do mesmo e depois poder exercer uma profissão ou ofício". (PARECER 21- CNE, 2001).  

Assim, o estágio supõe uma relação pedagógica entre diferentes profissionais da 

educação com o estagiário em ambiente de aprendizagem, considerado lócus por excelência 

de formação do profissional docente dado a complexidade que o envolve e as possibilidades 

do futuro professor aprender em situação real de trabalho. 

Destarte, o estágio supervisionado deve ser visto pelo aluno não como um aspecto 

burocrático a ser cumprido, mas como a possibilidade de concretizar saberes, construir 

identidade, assumir compromisso político e pedagógico com a sua profissão, considerando 

sua responsabilidade nas transformações sociais e políticas, com ênfase na visão pró-ativa e 



no caráter transformador que a sua profissão pode exercer nos diferentes contextos da 

sociedade. 

Apesar das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores 

(CNE/CP 009/2001) ter apresentado proposta de reformulação dos cursos de licenciatura, 

inclusive, ampliando a carga horária destinada a formação de professores que passou a ser de 

800 horas, sendo 400 horas de estágio supervisionado; 200 horas de atividades práticas e 200 

horas destinadas a atividades acadêmicas científicas e culturais, ainda é comum encontrarmos 

cursos de licenciaturas que conservam o caráter conteudista nos currículos e acaba por 

dissociar a teoria da prática. Candau e Lelis (2001) destacam que a teoria não mais comanda a 

prática, não mais a orienta no sentido de torná-la dependente das ideias, como também não se 

dissolve na prática, anulando se a si mesma.  

A prática, por seu lado, não significa mais a aplicação da teoria ou uma atividade dada 

ou imutável. Teoria e prática são elementos indissociáveis na formação dos professores 

(PIMENTA, 2001). Portanto, o estágio não deve ser oferecido somente no final do curso, 

desarticulado da teoria. 

Entendemos que o estágio, pelas suas características especiais, é uma disciplina 

interdisciplinar, contextualizada e integradora que devem realizar-se por meio da inserção de 

alunos e professores na realidade educacional, confrontando as teorias com as práticas, 

compreendendo- as a partir das experiências e aplicações práticas.  

As aulas de Estágio Supervisionado devem contemplar a leitura dessa realidade e das 

experiências vivenciadas pelos estagiários tornando-se o eixo da reflexão teórica das outras 

disciplinas, espaço de construção de saberes construídos coletivamente, o que nos permite a 

reflexão da práxis consciente e democrática. 

Aprendemos quando introduzimos alterações na forma de pensar e de agir, e 
ensinamos quando partilhamos com o outro, em grupo a nossa experiência e 
os saberes que vamos acumulando. (TEODORO E VASCONCELOS, 2005, 
p. 35). 
 

Corroborando com essa discussão Pimenta (2001); Kulcsar (1991); Candau (1999) e 

Fazenda (1991) apresentam críticas quanto à dissociabilidade entre teoria e prática nos cursos 

de licenciaturas. Ressaltam a importância do Estágio Supervisionado na formação didático-

pedagógica dos professores. As críticas apresentadas fundamentam-se na priorização da teoria 

em detrimento da prática, que resulta na formação de docentes com déficit na formação, ou 

seja, aprenderam muita teoria e não sabem como aplicar na prática quanto estão numa 

situação de ensino. 



 Nessa perspectiva, a teoria e prática devem ser indissociáveis nas licenciaturas e 

constitui elementos fundamentais para as atividades complementares destinadas a formação 

de educadores. 

 

2. O estágio supervisionado e a formação docente 

Kulcsar (1991) considera o estágio supervisionado/ práticas de ensino uma parte 

importante para a relação teoria e prática, podendo ser um elo de articulação da escola com a 

realidade. Para isso, o estágio/ prática de ensino tem que deixar de ser uma tarefa burocrática 

a ser cumprida nos cursos de formação docente e assumir uma dimensão mais dinâmica, 

profissional, produtora de troca de serviços e possibilidades que gerem mudanças. 

 Compreendemos que o estágio supervisionado deve sugerir atividades diferenciadas 

que criem condições para que as práticas de ensino proporcionem aos alunos uma integração 

entre a teoria e a prática, que deve acontecer ao longo do curso, iniciando logo nos primeiros 

semestres da licenciatura. A adoção dessa estratégia visa uma reflexão contextualizada do 

cotidiano das escolas para que o aluno possa familiarizar-se com a futura profissão e 

desenvolver as habilidades e as competências necessárias às práxis educativas. 

(PERRENOUD E THURLER, 2002) 

Nessa perspectiva, Pimenta (2001) acrescenta que o exercício da atividade docente 

requer preparo. Preparo que não se esgota nos cursos de formação, mas para o qual o curso 

pode contribuir de forma específica, enquanto mediador de conhecimento sistemático, 

enquanto identidade de criação das condições técnico-instrumentais propiciadoras da 

formação, onde a unidade entre teoria e prática é fundamental para a práxis transformadora. 

 Fávero (apud Pimenta, 2001) propõe para a formação do profissional em educação, 

uma concepção dialética onde a teoria e prática sejam o núcleo articulador dessa formação. 

Assim, análise teórica da prática seria o ponto de partida e de chegada, sendo, portanto, 

elementos indissociáveis.  

No entanto, esse tem sido um desafio a ser superado nos cursos de licenciatura no 

Brasil. Essa realidade apontada pelos diversos teóricos da área demonstra a falta de 

consistência do currículo que priorizou a formação teórica dentro das matrizes curriculares. 

Fazenda (1991) aponta que uma maneira capaz de integrar a teoria à prática, redimensionar as 

atividades práticas obrigatórias em todos os currículos de licenciatura é desenvolver a 

pesquisa como uma dimensão de um projeto coletivo de formação do educador. 

A revisão da bibliografia dos autores acima citados remete a discussão da pesquisa do 

cotidiano escolar como um norte da formação, capaz de integrar atividades complementares e 



estágio supervisionado de forma a resignificar a formação do futuro professor, dar condições 

para que o aluno possa vivenciar práticas educativas, agir, planejar, avaliar, pesquisar e 

apresentar subsídios teórico e prático para nortear discussões e produzir novos saberes.               

O ensino superior tem a responsabilidade de promover a apropriação de saberes, 

procedimentos, atitudes e valores que possam nortear a prática educativa e direcionar 

reflexões voltadas para a pesquisa no cotidiano da escola e da sala de aula, transformando em 

saberes que podem orientar sua formação por meio da aplicabilidade em eventos que 

propiciem a prática reflexiva, num ambiente coletivo de vivências e discussões dos problemas 

cotidianos que envolvem o processo ensino aprendizagem. 

A ideia de pesquisa como componente necessário ao trabalho e a formação de 

professores está presente em obras de inúmeros estudiosos da educação, sua importância é 

reconhecida de maneira unânime, mas pouco se sabe sobre sua prática efetiva em nossos IES. 

Dessa forma, acreditamos que há a necessidade de criar nos IES espaços para que os alunos 

possam organizar laboratórios de aprendizagem, jornadas acadêmicas, dentre outros para 

aplicação dos conhecimentos adquiridos por meio da pesquisa realizada no cotidiano das 

escolas, confrontá-las com a teoria estudada nos cursos e desenvolver por meio dos 

laboratórios ou jornadas acadêmicas, instrumentos complementares das práticas pedagógicas 

a práxis transformadora. 

 

3. Superando o paradigma dicotômico teoria x prática 

 O estágio supervisionado nos cursos de licenciatura sofreu modificações quanto a 

prática, geralmente realizados na segunda metade do curso, conforme Resolução CNE/CP 2, 

de 19 de fevereiro de 2002, que instituiu a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da educação básica em nível 

superior. 

O artigo 1º dessa Resolução prevê a carga horária mínima de 2800 (duas mil e 

oitocentas) horas, nas quais a articulação teoria-prática garanta nos termos dos seus projetos 

pedagógico o cumprimento da carga horária de 800(oitocentas) horas destinada ao estágio e as 

atividades práticas supervisionadas, que somadas a1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para 

os conteúdos curriculares de natureza científico cultural e mais 200 (duzentas) horas para 

outras formas de atividades acadêmico-científico-culturais que integralizem ao final do curso 

a carga horária mínima para o conclusão da licenciatura. 

Apesar da legislação dá autonomia as IES para organização do estágio/ atividades 

práticas supervisionadas essa não era uma realidade na nossa IES. Observamos no currículo 



do UNIPLAN que o componente Estágio Supervisionado só aparecia na grade nos últimos 

semestres e que as Atividades Práticas Supervisionadas - APS eram realizadas totalmente 

desarticuladas do Estágio Supervisionado o que deixava lacunas no processo de formação. A 

organização das disciplinas eram teóricas concentradas nos primeiros semestres e o aluno não 

realizava atividades na escola- campo antes da segunda metade do curso. 

As APS eram teóricas e desprovidas de propriedades de aplicação ou pesquisa no 

contexto escolar, o que acabava esvaziando-as do caráter prático da formação do professor.  

Incomodada com essa questão e acreditando ser indispensável criar condições para superar a 

visão dicotômica entre teoria e prática e mudar o discurso teórico, iniciamos uma discussão 

com os professores e alunos das licenciaturas sobre os aspectos que consideravam falhos no 

processo de formação profissional docente. Era comum ouvir dos alunos a máxima “na teoria 

é uma coisa na prática é outra”, as queixas eram sempre as de que a dissociabilidade entre 

teoria e prática não favorecia a compreensão da realidade complexa do fenômeno educativo. 

Após a análise detalhada das críticas e sugestões, resolvemos reformular o projeto de 

estágio do UNIPLAN, inserindo o aluno calouro no contexto escolar com o objetivo de 

integrá-los a profissão que escolheram por meio do ingresso no curso de licenciatura. A 

proposta é oferecer uma imagem realista dos problemas que eles precisarão resolver todos os 

dias, os conhecimentos que precisam dominar as competências e habilidades profissionais que 

necessitam desenvolver, a construção da identidade profissional, o compromisso ético, 

político e pedagógico que construirão ao longo da formação acadêmico-profissional.  

Paquay e Perrenoud (2001) apontam que o melhor caminho para a prática é o 

aprendizado que ela propicia, devem ser construídas nas diversas situações, para poder 

respeitar o comportamento peculiar dos indivíduos. Essa possibilidade, de construir e 

reconstruir a prática foram o ponto de partida da nossa experiência com o estágio 

supervisionado e as APS o que culminou na transformação de nossa estratégia de formação de 

professores.  

Inicialmente buscamos realizar convênios com a Secretaria de Educação do Distrito 

Federal, com escolas privadas do DF, com Clínicas de atendimento psicopedagógico que 

trabalham com reforço escolar, com instituições que tivessem pedagogos no quadro de 

funcionários exercendo essa profissão. O escopo era ampliar o campo de estágio do aluno de 

forma que ele pudesse conhecer as diferentes áreas de atuação do pedagogo e propiciar aos 

mesmos possibilidades de aplicação dos conhecimentos teóricos estudados no curso em 

situações práticas.  



Após um longo processo de discussão coletiva iniciamos o desafio de encaminhar o 

aluno ingressante no curso de pedagogia para as escolas-campo2 logo no primeiro semestre. 

Inicialmente percebemos a “insegurança ser superada pela segurança, do medo que, ao ser 

‘educado’, (...) gerando a coragem.” (FREIRE, 1996 p.45). Observamos que o índice de 

trancamento, mudança de opção e desistência tinha sido reduzido no primeiro semestre em 

que adotamos esse novo paradigma de formação teórico-prático-reflexivo. 

Assim, o trabalho assumiu o caráter dinâmico, reflexivo, autônomo, criador e recriador 

das possibilidades de novas experiências educativas, organizadas em torno dos eixos 

temáticos, que orientavam as vivências e práticas educativas, tanto nas escolas como nos 

laboratórios acadêmicos, que os alunos organizavam sob a orientação do professor 

responsável. O papel do professor orientador deveria ser o de mediador, motivador das 

atividades, dando suporte para que os alunos e as equipes pudessem realizar com êxito suas 

práticas nas escolas-campo, nas jornadas acadêmicas e nos laboratórios de ensino e 

aprendizagem promovidos nos IES, bem como estimular a pesquisa no curso de pedagogia. 

Tal proposição encontra fundamento na Resolução CNE/CP 01 de 18 de fevereiro de 

2002, que estabelece que “a dimensão prática transcenderá o estágio e terá como finalidade 

promover a articulação das diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar”. No artigo 

13º e 14º dessa Resolução trata da flexibilidade para a articulação e desenvolvido do estágio, 

retrata a preocupação em oferecer ao aluno que está sendo formado para exercer a função de 

professor, as habilidades necessárias à contextualização, à interdisciplinaridade e a 

formulação de projetos de pesquisa do cotidiano escolar.  

O primeiro ano de experiência teve início no curso de pedagogia, no segundo semestre 

de 2011 e deu continuidade no primeiro semestre de 2012. Nesse período, encaminhamos os 

alunos dos primeiros semestres para conhecer a gestão da escola. O desafio aqui era que o 

aluno conhecesse a estrutura, organização e gestão da escola, a carga horária prevista era de 

50 horas. O professor responsável orientou o trabalho, organizou o roteiro de estágio, 

encaminhou e acompanhou o desenvolvimento do trabalho na escola-campo. Nessa etapa 

somente nas escolas públicas e privadas do ensino fundamental, incluindo visitas 

complementares a escolas inclusivas e de educação de jovens e adultos. 
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As disciplinas de cada semestre do curso foram articuladas em torno dos eixos 

norteadores que eram favorecedores das práticas, dando os fundamentos necessários para que 

o aluno articulasse a teoria estudada a prática vivenciada na escola. 

 No segundo semestre, os alunos fizeram estágio na área de orientação e supervisão 

escolar, a proposta era que os alunos vivenciassem e conhecessem as práticas desses 

profissionais da educação. Nesse semestre o eixo norteador buscou fundamentar aspectos da 

gestão integrada, envolvendo a gestão, a orientação e a supervisão escolar.  

Nesses dois semestres os alunos promoveram Laboratórios Acadêmicos3 em que 

apresentaram o relato de suas experiências, as pesquisas realizadas a partir das demandas 

encontradas nas escolas e que foi objeto de estudo. De acordo com Brzezinski (2004) a 

educação como instrumento propulsor da transformação social, exige de seus profissionais 

atitudes e iniciativas que contribuam para a formação de um profissional da educação com a 

devida competência técnica para compreender as diferentes dimensões do ensino. Daí, a 

necessidade de repensar a prática de formação de professores, tornando-a mais próxima do 

que acontece no cotidiano das escolas.  

Consideramos que o estágio e APS possibilitam a iniciação à pesquisa, uma vez que o 

aluno é estimulado por meio da sua inserção na escola-campo a compreender a dinâmica 

de trabalho, as demandas educativas, dentre outros aspectos e buscar respostas, por meio 

da pesquisa, para os problemas encontrados no cotidiano das escolas. 

 

3.1. A pesquisa na Formação dos Professores 

Segundo Silva (1990), a vinculação entre ensino e pesquisa demanda, por certo, 

resguardar quer a especificidade da pesquisa, quer do ensino. Um trabalho no sentido de 

desenvolver as relações recíprocas entre uma e outra se torna fecundo tanto nas suas 

contribuições de conteúdo quanto na forma de ensinar. 

Conceber a pesquisa como componente necessário ao trabalho de formação do 

educador é pertinente nas práticas de ensino/ estágio supervisionado, pois é, nesse momento 

do curso em que o aluno se vê numa situação real, onde começa a investigar a realidade do 

profissional da escola-campo e sua prática, o seu fazer pedagógico. Essa atividade faz com 

que o aluno reflita, relate e divulgue sua pesquisa com a intenção de reverter os resultados em 
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acervo da prática docente, produções escritas, aperfeiçoamento profissional, formação 

continuada e posteriormente projetos de pesquisa em programas de pós-graduação. 

A pesquisa quando utilizada no estágio/ práticas de ensino tende a assumir uma função 

educativa e social, contribuindo não só para tornar a escola uma instituição menos reprodutiva 

e mais criativa, como tornar o estagiário um agente de sua própria formação e de seu aprender 

a ensinar. Ressaltamos, ainda, que a pesquisa é pilar de sustentação do aprender a aprender 

que deve ser constante não só na formação como também ao longo da carreira docente 

(DELORS, 2000). 

Castanho (2000) analisando a inovação no cotidiano da sala de aula do professor 

universitário relaciona a pesquisa à prática inovadora. Seu estudo mostra que a pesquisa 

contribui para a formulação de novos parâmetros científicos e para a produção do 

conhecimento, desenvolvendo a capacidade cognitiva do aluno. A pesquisa exerce assim, um 

importante espaço de mediação entre o ensinar e o aprender. Segundo Perrenoud (2000) 

desenvolve, ainda, as habilidades e competências profissionais. 

Demo (2000) defende a pesquisa como principio cientifico educativo, uma forma de 

saber fazer e refazer o conhecimento. A partir da pesquisa a possibilidade da reflexão e 

análise do cotidiano, do questionamento reconstrutivo, da elaboração própria. Educação e 

pesquisa alimentam a consciência crítica, o questionamento, a capacidade de intervenção 

educativa e consequente da ligação teoria e prática. 

 A pesquisa faz parte da profissionalização e da construção do conhecimento sendo 

componente crucial na formação e recuperação da competência, substituindo o mero fazer 

(treinamento) pelo saber fazer (habilidade) que são elementos indispensáveis na competência 

profissional. Adotamos a pesquisa na formação do educador por possibilitar a reflexão e o 

aprofundamento teórico necessário à compreensão da realidade, das experiências vivenciadas, 

na necessidade de buscar alternativas diferentes, criativas e inovadoras para o trabalho 

pedagógico. 

Assim, o projeto de estágio/APS propõe que os alunos/ “pesquisadores’’ e professor 

levantem os temas a serem investigados a partir dos problemas detectados no ambiente 

escolar em conjunto com os atores envolvidos. Cremos que a escola contribui com a 

sociedade cumprindo com seu dever que é refletir o seu próprio papel social, a reflexão é 

uma condição necessária ao pedagogo. Representa uma possibilidade de autocrítica, que 

permite resilir tanto das dúvidas quanto das falsas justificações e representações. A reflexão 

é ao mesmo tempo crítica, dialética e inovadora, promotoras de novas possibilidades de 



aprendizagens, de construção de competências profissionais. (ALARCÃO, 2001; PAQUAY E 

PERRENOUD, 2001). 

 

Análise dos Dados 

Essa pesquisa teve como objetivo discutir o estágio supervisionado na formação de 

professores nos IES, analisando o discurso teórico e prático e apresentando as possibilidades 

de superação do paradigma que dissocia a teoria e a prática nos cursos de licenciatura. O lócus 

desse estudo foi o UNIPLAN, a escolha se deu em função da pesquisadora trabalhar na IES 

exercendo a função de coordenadora e docente do curso de pedagogia. 

Após contato preliminar com professores e alunos dos cursos de licenciatura sobre as 

mudanças possíveis no estágio/APS dos cursos de licenciatura, iniciamos a investigação 

utilizando a pesquisa bibliográfica e documental, para buscar os fundamentos de estágio 

supervisionado e contextualizá-lo nos cursos de formação de professores.  

A pesquisa demonstrou que o estágio supervisionado não é visto desvinculado das 

atividades práticas que devem ser desenvolvidas ao longo do curso, uma vez que as atividades 

práticas integram a carga horária destinada à formação prática dos professores, conforme 

previsto na Resolução CNE/CP 2/2002. Sendo assim, entendemos que as atividades práticas 

são complementares ao estágio supervisionado e devem está articulada as disciplinas teóricas 

ministradas ao longo do curso.  

Logo, não se justifica dissociar teoria e prática. Mesmo que o estágio supervisionado 

seja oferecido a partir da segunda metade do curso (participação e regência), as atividades 

práticas devem dar suporte para antever essas duas últimas etapas, que é o coroamento da 

formação para a docência. No entanto, a formação do professor não se limita apenas a 

ministrar aulas, ele deve conhecer o funcionamento, estrutura e gestão da escola, 

compreendendo sua dinâmica, como docente e sujeito ativo de transformação social. Para 

Freire (1996) se a escola não transforma a sociedade sem ela tampouco a sociedade muda. 

Além do contexto teórico-jurídico destacamos o contexto físico em que pode ocorrer o 

estágio. A prática educativa não se restringe apenas ao ambiente escolar, uma vez que a 

educação é algo mais amplo. Conforme previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, “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.” (LDB, 1996: 

ARTIGO I). 



Assim, podemos destacar que o contexto das práticas pode ser ampliado para escolas-

campo que compreendem: empresas, hospitais, organizações não governamentais, órgãos do 

terceiro setor dentre outros que trabalhem com a formação de pessoas. Nesses espaços, 

escolares e não escolares, o aluno vivencia outras experiências educativas que reforçam a 

importância da educação básica nas escolas formais de ensino, bem como sua contribuição 

para a formação do cidadão, sua inserção na sociedade e no mercado de trabalho. 

A segunda questão que nos propomos a investigar foi: O estágio supervisionado 

oferecido ao longo do curso favorece a formação docente? Para tanto, utilizamos um 

questionário contendo questões que contemplavam as seguintes variáveis: interesse pelo 

curso; construção da identidade profissional; importância do estágio na formação docente e 

importância da indissociabilidade entre teoria e prática no curso por meio do estágio. 

 Quanto a quesito estágio e interesse pelo curso os dados apontam que: 83% dos 

alunos se identificaram com o curso, 10% acham que precisam se dedicar mais, 5% acreditam 

que o estágio pode ajudá-lo a se encontrar no curso e 2% não opinaram.    

Algumas respostas da questão aberta, “Você considera que após o estágio seu interesse 

pelo curso aumentou?” evidenciam o aumento do interesse do aluno calouro pelo curso de 

pedagogia, conforme ilustrado abaixo: 

“Eu fiz vestibular para pedagogia, mas não sabia muito bem se era     isso que queria 
(...) o estágio confirmou minha escolha. Amei!!!” ( aluna do 1º semestre) 
“Bem, eu só queria um curso superior para fazer concurso (...) descobri durante o 
estágio que eu quero atuar como professora foi uma experiência muito boa” (aluna 
do 2º semestre) 
“O estágio me fez ver que o curso de pedagogia não se limita apenas a sala de aula, 
quero trabalhar como pedagoga e vou me dedicar ao curso e depois me especializar 
em gestão escolar, tem tudo a ver comigo.” (aluna do 1º semestre) 
“Nesse primeiro contato com a escola vi o quanto posso fazer como professora é 
isso que eu quero para mim” (aluna do1º semestre) 
 

Os dados demonstram que estágio supervisionado que trabalhe teoria e prática de 

forma integrada propicia ao aluno maior interesse pelo curso e pelas questões educativas, Na 

opinião dos alunos o estágio supervisionado deverá ser desenvolvido buscando um saber que 

oportunize a análise de situações, possibilitando o pensamento prático do educador, podendo 

ser considerado como uma "oportunidade de aprendizagem da profissão docente e da 

construção da identidade profissional" (PIMENTA, 2004, p.99).  

 Os dados encontram fundamento na afirmativa de Libâneo, quando assegura: "A 

formação profissional é um processo pedagógico, intencional e organizado, de preparação 

teórico-científica e técnica do professor para dirigir competentemente o processo de ensino”. 

(1994 p.27).  



Essa suposição aponta a importância do estágio na formação dos professores nos IES. 

Reforçam a tese de que, para dirigir com competência o processo de ensino-aprendizagem, o 

professor deverá ter sólida formação teórica associada à prática docente, ambas adquiridas 

respectivamente em sua formação, desde os primeiros semestres do curso, na formação 

continuada e na prática docente.  Nessa perspectiva, o estágio poderá contribuir diretamente 

no processo de formação, sendo esse muito mais que o cumprimento de exigências 

curriculares, mas como importante instrumento de integração entre a escola e o profissional.  

Quanto a variável-construção da identidade os alunos responderam: 98% que o 

estágio contribui para a construção da identidade; 2% marcaram que não. Os dados constatam 

que a construção da identidade profissional deverá ser estabelecida através da relação entre 

teórica e prática, contribuindo desse modo para melhorar a qualidade do ensino. "Práticas 

inovadoras prenhes de saberes válidos às necessidades da realidade". (PIMENTA, 2000, p.19) 

colaboram para edificar identidade com a educação. 

Os alunos confirmam essa correlação entre estágio e construção da identidade. Na 

questão aberta: Em sua opinião o estágio contribui para a construção da identidade? Os alunos 

afirmaram que: 

“Sim, não me identificava com a profissão antes do estágio, agora já estou 

empolgada” (Aluna do 1º semestre); 

“Sem conhecer o contexto de atuação do pedagogo e do professor não tem como 

construir identidade” (Aluna do 2º semestre); 

“Só se constrói uma identidade se conhecendo dentro da profissão, agora eu me 

reconheço professora” (aluna do 2º semestre). 

 

Portanto, os dados apontam que o Projeto de Estágio4  que busca por meio da prática a 

construção de uma identidade crítica, reflexiva, produtora de saberes  que modifique os rumos 

de sua futura profissão. O curso em estudo procura proporcionar experiências que 

possibilitem a reflexão sobre os diferentes professores, os diferentes contextos escolares e as 

diversas práticas pedagógicas, em ambiente escolar ou institucional. Experiências que primem 

pela formação de professores, que buscam na docência as bases para o desenvolvimento de 

pesquisas que possam melhorar a sua práxis. 

Quando interrogados se o estágio é importante na formação docente os alunos 

responderam que: 

“Não vejo como se forma professor sem praticar” (Aluna do 1º semestre); 

                                                           
4 Projeto de Estágio do UNIPLAN reformulado ao longo semestre de 2011, que foi se consolidando por meio  
dessa pesquisa e que agora adota o Estágio/APS a partir do primeiro semestre do curso.    



“Sem estágio não se forma professor, ele é muito importante” (Aluna do 2º 

semestre); 

“Considero o estágio importante e necessário na formação de professores” (Aluna 

do 2º semestre). 

  O estágio/APS no inicio do curso parece ter perdido o status de “burocracia a ser 

cumprida para terminar o curso”, passando a ser considerado importante para a formação dos 

professores, haja vista que 100% dos alunos afirmaram que sim.  Sob este aspecto, o estágio 

supervisionado torna-se relevante por ser a oportunidade do discente, adentrar no campo 

escolar, confrontar-se com o concreto, contextualizar, planejar e gerir a sua ação pedagógica.  

Quando questionados sobre a importância da indissociabilidade entre teoria e 

prática no curso por meio do estágio, os alunos destacaram essa necessidade: 

“Acho que nossa experiência mostra que não dá prá separar teoria e                        
prática, o curso assim é mais dinâmico e significativo” ( aluna do 2º semestre) 
“Eu pedi transferência da outra faculdade em que estudava, pois lá era só teoria e eu 
não estava gostando do curso, agora eu vejo o quanto unir teoria e prática faz o 
curso valer a pena” (Aluna do 2º semestre); 
“Eu amo quando sei explicar algo que acontece na escola por meio da teoria 
estudada aqui, eu me sinto muito capaz” (Aluna do 1º semestre); 
“Quando eu estou lá no Laboratório Acadêmico discutindo um tema da educação eu 
fico emocionada (...) vejo que eu posso ser competente, que eu estou no caminho 
quando vivencio, investigo, estudo, apresento e promovo discussão. Isso faz a 
diferença! Adoro!!!”.(aluna do 2º semestre) 

 

Analisando as respostas dadas, 98% dos alunos afirmaram que teoria e prática são 

fundamentais e indissociáveis ao longo do curso, 2%  dizem que não. Diante dessa afirmativa, 

cabe reforçar a necessidade dos IES repensarem seus projetos de estágios supervisionados a 

fim de evitar fragmentação entre a teoria e a prática nos cursos de formação de professores.  

Segundo Freire, (2001) um dos objetivos centrais do estágio supervisionado é ser um 

espaço de construção de aprendizagens significativas no processo de formação dos 

professores. Ou seja, junto com as disciplinas teóricas desenvolvidas nos cursos de formação, 

o estágio, também, apresenta-se como responsável pela construção de conhecimentos e tem 

potenciais possibilidades de contribuir com o fazer profissional do futuro professor.  

 

Considerações Finais: 

A formação educacional já não é mais concebível sem a reflexão da prática 

pedagógica e compromisso dos IES e dos educadores para a transformação do processo 

ensino - aprendizagem e a promoção do desenvolvimento profissional do cidadão. 

Os IES devem promover pesquisas, envolver a equipe de profissionais da educação e 

na definição de propostas e ações que contribuam para melhorar a qualidade e a formação dos 



futuros educadores. Para isso, sugerimos que os IES avaliem constantemente seus projetos 

pedagógicos e de estágios, de forma a superar o paradigma da fragmentação do currículo, no 

que tange a teoria e a prática nos cursos de formação de professores. 

O estágio supervisionado e APS nos cursos de formação de professores nos IES 

devem primar pela formação de profissionais capazes de organizar e promover situações de 

aprendizagem que propicie o desenvolvimento de habilidades e competências docentes, 

priorizar um currículo que aquilate o trabalho pedagógico interdisciplinar em que o estágio 

supervisionado/ APS seja articulador dos eixos disciplinares ao longo do curso.  

Desse modo, acreditamos ser possível criar as condições necessárias para que o aluno 

possa aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos, desenvolvendo uma práxis consciente 

e transformadora das práticas educativas, lançando um olhar sistêmico, holístico e 

transdisciplinar das questões pedagógico-científicos, no âmbito das investigações do 

fenômeno educativo.  

O estágio supervisionado favorece a formação docente. Nessa perspectiva, o estágio 

mostra-se fundamental para a constituição do profissional da educação. Foi considerado 

basilar para o desenvolvimento de competências e habilidades específicas, necessárias para 

atuação em contextos sociais complexos, dinâmicos e transformadores. O Estágio 

Supervisionado/APS apresenta-se como favorecedor da formação docente; pois possibilita a 

apropriação de saberes, fazeres, valores, posturas, compromisso ético, pedagógico e 

sociopolítico. O professor necessita compreender-se como agente de mudança e 

transformação da sociedade na qual está inserido, visando o desenvolvimento da pessoa 

humana em suas diversas dimensões, esse é um pressuposto importante na formação docente. 

Esse estudo demonstrou a possibilidade de superar o modelo dicotômico da teoria e 

prática na formação dos professores. Cabe aos IES criarem condições efetivas para que o 

professor em formação possa exercer seu papel de educador nos espaços possíveis de 

formação, construção e produção de conhecimentos, considerando sua responsabilidade nas 

transformações sociais e políticas, com ênfase na visão pró-ativa e no caráter transformador 

desse profissional frente ao mundo complexo, dinâmico e em constante modificação.  

Ressaltamos a necessidade de se discutir as diferentes modalidades em que o estágio 

pode ser realizado nos IES e nas escolas-campo em cada etapa do estágio; que se compreenda 

que a formação do professor pesquisador deve ser considerada dentro de um espaço que 

envolva ação-reflexão-ação e a construção de uma práxis educativa reflexiva e 

transformadora. 



  Enfim, os IES precisam conceber que a aprendizagem se constrói à medida que as 

experiências vivenciadas nos estágios são discutidas, aprimoradas, aplicadas, pesquisadas e 

teorizadas novamente, gerando novas possibilidades de projetos e currículos de formação 

docente e que poderá ir além do discurso teórico e prático que fragmenta os saberes, romper 

paradigmas e resignificar o estágio na formação de professores. No universo acadêmico-

educativo acreditamos que mudar torna-se possível quando construímos coletivamente e 

unimos forças para construir e reconstruir a educação, com seriedade e respeito aos nossos 

educandos. 
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