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Resumo: Este artigo originário da pesquisa que analisou importância do estágio na formação 
de professores traçou um diálogo entre teoria e prática nesse processo de formação docente. A 
metodologia privilegiou o trabalho por meio de oficinas pedagógicas desenvolvidas com os 
estudantes com alunos do 1º, 2º e 3º do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal 
de Bom Jesus da Lapa – Bahia, nas qual analisamos os seguintes questionamento sobre o 
nosso processo de formação: que relações podem estabelecer entre teoria e prática, em se 
tratando do estágio para a formação docente no curso de Pedagogia? Quais as possibilidades 
de trabalho no desenvolvimento do estágio para a formação docente no curso de Pedagogia? 
Os resultados apontaram que a forma de trabalho por meio de oficinas de leituras despertou o 
prazer/gosto/habito da leitura nos estudantes além do grande envolvimento nas atividades. 
 
Palavras-chaves: Formação de professores. Estágio Supervisionado. Oficinas Pedagógicas. 
 
Resumen: Este trabajo se origina en la investigación que examinó la importancia de la 
formación docente dibujó un diálogo entre la teoría y la práctica en el proceso de formación 
del profesorado. La metodología utilizada fue el privilegio de trabajar a través de talleres 
educativos que se desarrollan para los estudiantes con los estudiantes 1, 2 y 3 de la educación 
básica de una escuela en la ciudad de Bom Jesus da Lapa - Bahía, en el que se analizan las 
siguientes preguntas acerca de nuestro proceso de la formación: se pueden establecer 
relaciones entre la teoría y la práctica cuando se trata de la etapa de formación del profesorado 
en el curso de pedagogía? ¿Cuáles son las oportunidades de trabajo en la etapa de desarrollo 
para la formación docente en el curso de pedagogía? Los resultados mostraron que la manera 
de trabajar a través de talleres, conferencias despertado el placer / gusto / hábito de la lectura 
en los estudiantes, además de la participación amplia en las actividades. 
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Introdução: para início de conversa 

  

 



 O presente artigo é resultado de nossa experiência de estágio supervisionado realizado 

em uma escola da rede municipal de Bom Jesus da Lapa – BA, com alunos do 1º ao 3 º ano do 

ensino fundamental na sala de leitura da referida escola, com a temática “As práticas de 

leitura nas séries iniciais do ensino fundamental: abrindo caminhos para o despertar da 

cidadania”. O estágio foi desenvolvido no componente curricular Estágio III: séries iniciais 

do Ensino Fundamental no 7º semestre do Curso de Pedagogia com Habilitação em Docência 

e Gestão de Processos Educativos, na Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Campus 

XVII.  

Trata-se, portanto, de um relato de experiências, cujo objetivo é tecer algumas 

considerações sobre a importância do estágio na formação do pedagogo a partir das nossas 

vivências na sala de leitura, momentos que nos proporcionou o contato direto com a realidade 

escolar, oportunizando-nos conhecer melhor um dos contextos para o qual se direciona o 

trabalho do professor: a escola e a sala de aula. 

Este artigo está estruturado em três eixos: no primeiro, falaremos sobre as práticas de 

leitura nas séries iniciais do Ensino Fundamental por meio de algumas vivências, visto que o 

nosso estágio caracterizou-se pela realização de oficinas de leitura com alunos do 1º, 2º e 3º 

ano dessa modalidade de ensino, fruto do estágio de observação; no segundo, abordaremos a 

questão da leitura na formação emancipatória do sujeito, sob a ótica do projeto de leitura que 

desenvolvemos na escola, intitulado As práticas de leitura nas séries iniciais do ensino 

fundamental: abrindo caminhos para o despertar da cidadania; no terceiro eixo, teceremos 

algumas considerações acerca da importância do estágio na formação do professor e a relação 

teoria e prática a partir de nossa experiência no estágio, apresentando, por fim, algumas 

considerações, não finais, mas preliminares, que sinalizam a necessidade de refletirmos sobre 

a junção teoria-prática no âmbito do estágio para a formação docente do pedagogo. 

 

Práticas de leitura nas séries iniciais do ensino fundamental: socializando 

experiências  

 

Sabemos que a leitura se constitui, hoje, uma ferramenta de grande necessidade à vida 

em sociedade. Mas o que é ler e qual a sua importância/finalidade na sociedade de hoje? De 

acordo com Freire (2009), aprender a ler, a escrever, ou seja, alfabetizar-se é, antes de 

qualquer coisa, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação 

de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade.   



Em consonância com a concepção de Freire, Solé (2009) aponta que a leitura e a escrita 

são muito úteis na sociedade de hoje. Nas palavras da autora, a leitura é um processo de 

interação que envolve leitor, texto e objetivos do leitor em relação ao que lê. Assim se 

posiciona ela: 

Poder ler, isto é, compreender e interpretar textos escritos de diversos tipos 
com diferentes intenções e objetivos contribui de forma decisiva para a 
autonomia das pessoas, na medida em que a leitura é um instrumento 
necessário para que nos manejemos com certas garantias em uma sociedade 
letrada. (SOLÉ, 1998, p. 18) 

 

Na concepção freireana, aprender a ler e escrever não é decorar “bocados” de palavras 

para depois repeti-los. Nesta perspectiva, não há sentido em ensinar/aprender um puro bê-á-

bá: quando aprendemos a ler e escrever, o importante é também aprender a pensar certo.  

No entanto, sabemos que aprender a pensar certo não é uma tarefa simples. Aliás, o que 

significa pensar certo? Como bem diz Solé (1998), ensinar e aprender a ler são tarefas 

complexas. Em outros termos, ensinar a ler – e ler criticamente – não é fácil, bem como 

promover o gosto pela leitura também não é. 

 
[...] parece certo dizer que não existe tradição de leitura no Brasil. Dada as 
condições do desenvolvimento histórico e cultural do país, a leitura, 
enquanto atividade de lazer e atualização, sempre se restringiu a uma 
minoria de indivíduos que teve acesso e, portanto, ao livro. (SILVA, 1996, p. 
37)  

 

Neste sentido, questionamos: como despertar na criança o gosto/prazer/hábito pela 

leitura? Que/quais estratégia/s utilizar? Como ensiná-la a ler de forma crítica? Como 

despertar, por meio da leitura, um olhar para a cidadania?  

Acreditamos que é necessário garantir o contato com diversas obras e apresentar 

diversos gêneros de textos à criança é a principal função dos professores de Educação Infantil 

e séries iniciais do Ensino Fundamental, no sentido de desenvolver na criança o gosto pela 

literatura desde cedo e o comportamento de leitores. Assim, mesmo que a criança não saiba 

ler o que está escrito, mas, ao folhear páginas e olhar ilustrações, sua imaginação flui, o que 

permite novos olhares/compreensões e construção de significados, possibilitando desse modo 

o desenvolver de criatividades.        

 Acerca da leitura/escrita enquanto comunicação/participação, sociedade/cultura, 

compreensão de mundo, recorremo-nos a Silva (1996) quando este defende que: 

 
Leitura, enquanto uma forma de participação, somente é possível de ser 
realizada entre os homens. Os signos impressos, registrando as diferentes 



experiências humanas apenas mediam as relações que devem existir entre os 
homens – relações estas que dinamizam o mundo cultural. Sendo um tipo 
específico de comunicação, a leitura é uma forma de encontro entre o 
homem e a realidade sócio-cultural. (SILVA, 1996, p. 41)  

 
Nesse sentido, percebemos que ler, na visão do autor, é participar mais crítica e 

ativamente da comunicação humana, interferindo, enquanto cidadão, no contexto social, 

refletindo sobre o mundo que o cerca. Esta atividade crítica da leitura é muito bem descrita 

por Safady (1968) quando afirma: 

 
[...] o leitor curioso e interessado é aquele que está em constante conflito 
com o texto, conflito representado incontida de compreender, de concordar, 
de discordar – conflito, enfim, onde quem lê não somente capta o objeto da 
leitura, como transmite ao texto lido as cargas de sua experiência humana e 
intelectual. (SAFADY, 1968, p. 13) 

 
As reflexões dos autores acima apresentadas são, sem dúvida, pertinentes, por nos levar 

a considerar que a leitura deve ir além da simples codificação/decodificação de signos e 

símbolos alfabéticos. Diante dessas considerações, questiona-se: como alfabetizar a criança 

desenvolvendo nela esse olhar crítico sobre a “leitura do mundo”? Ou seja, como ensiná-la a 

ler de modo que desperte um olhar para a cidadania?     

 Silva (1996) responde dizendo que: 

 
A leitura crítica é condição para a educação libertadora, é condição para a 
verdadeira ação cultural que deve ser implantadas nas escolas. A 
explicitação desse tipo de leitura, que está longe de ser mecânica (isto é, não 
geradora de novos significados), será feita através da caracterização do 
conjunto de exigências com o qual o leitor crítico se defronta [...] (SILVA, 
1996, p. 80) 

 

Pensando dessas possibilidades, o estágio realizado em uma escola da rede municipal de 

Bom Jesus da Lapa – BA teve como intenção contribuir, por meio de práticas de leitura, para 

a emancipação do saber e a formação de sujeitos leitores, despertando na criança o 

gosto/prazer/contato com a leitura, para, assim, formar cidadãos conscientes do seu papel 

social, econômico, político e cultural na sociedade.   

Assim, o estágio, que teve como tema “As práticas de leitura como possibilidades para 

o despertar da cidadania”, foi dividido em dois momentos: observação e regência. O período 

de observação teve carga horária de 20 horas, caracterizando-se pela análise de documentos, 

entrevistas e observação participante. No período de regência, com carga horária de 60 horas, 

foi realizado oficinas de leitura com cinco turmas do Ensino Fundamental (uma turma de 1º 



ano, duas turmas de 2º ano e duas de 3º ano). O quadro abaixo registra esses dois momentos 

do estágio.   

 

 

 
DIAS 

PERÍODO DE OBSERVAÇÃO – ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

 
SÉRIES 

24/10/2011 Observação participante – observação do espaço físico da escola e 
presença em sala de aula. 

1º Ano 

25/10/2011 Observação participante – entrevista com os coordenadores, 
professores e equipe gestora. 

2º Ano “B” 

26/10/2011 Observação participante – análise de documentos da escola 3º Ano “B” 
27/10/2011 Observação participante – observação de aulas em sala de aula 2º Ano “A” e “B” 
28/10/2011 Feriado – Dia do Funcionário Público - 
04/11/2011 Observação participante – observação de aulas em sala de aula 3º Ano “A” e “B” 

 

A seguir apresentamos a distribuição das oficinas realizadas no período de regência com 

as turmas já mencionadas: 

 

I Semana da Oficina de Leitura 
Preservação do Meio Ambiente 

 
DIAS 

PERÍODO DE REGÊNCIA – ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  
SÉRIES 

14/11/2011 Exposição de slides infantis, leituras, músicas e brincadeiras que 
retratam o Meio Ambiente e o cuidado com os animais.  

1º Ano 

15/11/2011 Exposição de slides infantis, leituras, músicas e brincadeiras que 
retratam o Meio Ambiente e o cuidado com os animais. 

2º Ano “B” 

16/11/2011 Exposição de slides infantis, leituras, músicas e brincadeiras que 
retratam o Meio Ambiente e o cuidado com os animais. 

3º Ano “B” 

17/11/2011 Exposição de slides infantis, leituras, músicas e brincadeiras que 
retratam o Meio Ambiente e o cuidado com os animais. 

2º Ano “A” 

18/11/2011 Exposição de slides infantis, leituras, músicas e brincadeiras que 
retratam o Meio Ambiente e o cuidado com os animais. 

3º Ano “A” 

 

 

II Semana da Oficina de Leitura 
Mostra de vídeos: Combatendo o racismo 

 
DIAS 

PERÍODO DE REGÊNCIA – ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

 
SÉRIES 

21/11/2011 Leitura/debates da história A princesa e o sapo, seguidos de teatro e 
desenhos feitos pelos alunos representando a história. 

1º Ano 

22/11/2011 Avalie Alfa (realizada sob a responsabilidade da escola) 2º Ano “B” 
23/11/2011 A Galinha D’Angola: história contada, assistida, debatida e 

representada. 
3º Ano “B” 

24/11/2011 Menina bonita do laço de fita: história contada, assistida, debatida e 
representada por teatro de fantoches. 

2º Ano “A” 

25/11/2011 Culminância do Projeto: Dia da Consciência Negra – referente ao dia 
20 de novembro (realizado sob responsabilidade da escola, com a 
participação dos estagiários). 

Todas as 
turmas 



 

 

 

 

III Semana da Oficina de Leitura 
Literatura Infantil: (re) contando histórias 

 
DIAS 

PERÍODO DE REGÊNCIA – ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS 

 
SÉRIES 

28/11/2011 Leitura de diversas historinhas e apresentação com fantoches de: 
Cinderela 

1º Ano 

29/11/2011 Leitura de diversas historinhas e apresentação com fantoches de: Os 
três porquinhos 

2º Ano “B” 

30/11/2011 Leitura de diversas historinhas e apresentação com fantoches de: 
Chapeuzinho Vermelho 

3º Ano “B” 

01/12/2011 Leitura de diversas historinhas e apresentação com fantoches de: Os 
três porquinhos 

2º Ano “A” 

02/12/2011 Leitura de diversas historinhas e apresentação com fantoches de: 
Chapeuzinho Vermelho 

3º Ano “A” 

 

A partir dessas experiências, uma coisa ficou evidente: formar leitores é uma tarefa 

complexa que desafia professores, bibliotecários e a escola em geral. Segundo Aguiar (2001), 

cada indivíduo tem uma experiência diferente com a leitura e de acordo com a sua 

“experiência” com a leitura, pode praticar vários “tipos” de leituras: compreensivas, 

interpretativas e críticas, caracterizadas pela autora como possíveis idades de leitura: 

 
Pré-leitura: durante a pré-escola e o período preparatório para a 
alfabetização, a criança desenvolve capacidades e habilidades que a tornarão 
apta à aprendizagem da leitura: a construção dos símbolos e do 
desenvolvimento da linguagem oral e da percepção permite o 
estabelecimento de relações entre as imagens e a palavra. [...] Leitura 
compreensiva: é o período correspondente ao momento da alfabetização (1ª 
e 2ª séries), em que a criança começa a decifrar o código escrito e faz uma 
leitura silábica e de palavras [...]. Leitura interpretativa: da 3ª à 4ª série, o 
aluno evolui da simples compreensão imediata à interpretação das ideias do 
texto, adquirindo fluência no ato de ler. (AGUIAR, 2001, p. 136-137) 

 
Partindo do princípio de que “a leitura do mundo precede a leitura da palavra”, como 

afirma Paulo Freire, fica evidente a necessidade de despertarmos em nossos alunos desde 

cedo – desde a alfabetização – um olhar crítico para o mundo que o cerca.  

Precisamos entender a leitura como fonte de prazer, de saber, de conhecimento, de 

reflexão, de compreensão do mundo e das coisas que nos cerca. Portanto, despertar em nossos 

alunos o gosto/prazer pela leitura para a vida, para o seu uso no cotidiano. E era esse o intuito 

das oficinas de leitura realizadas na Escola Joaquim Sena: fazer o aluno perceber a leitura 



como algo prazeroso, como algo que oportuniza conhecer/refletir a sociedade na qual está 

inserido.  

Nesse processo, como diz Zilberman (2003), o educador deve adotar uma postura 

criativa que estimule o desenvolvimento integral da criança. Assim, o educador que busca 

formar no educando o gosto pela leitura deve reservar momentos no espaço da escola e sala 

de aula onde a leitura possa ser vivenciada, proporcionar atividades inovadoras, sugestões e 

respeito aos gostos literário dos estudantes, pois é de grande valia propostas de atividades 

diversificadas no processo de construção da autonomia e formação do educando. E foi 

pensando nessas possibilidades que o nosso estágio foi planejado.  

 

Emancipando sujeitos por meio da leitura: o planejado e o vivido 

 
Como dito anteriormente, foi a partir de discussões realizadas na disciplina Pesquisa e 

Estágio III: Séries Iniciais do Ensino Fundamental que nasceu o projeto As práticas de leitura 

nas séries iniciais do ensino fundamental: abrindo caminhos para o despertar da cidadania. 

A instituição escolhida para a realização deste projeto já mantinha práticas voltadas para a 

leitura, possuindo em seu espaço escolar um ambiente favorável para a realização dessas 

atividades: a sala de leitura.  

Dessa forma, entendemos que por meio do projeto, cujo foco era valorizar a literatura 

na escola, estaríamos corroborando com as propostas da escola. Então, pensamos em 

promover estratégias que possibilitassem, por meio da leitura, a emancipação do saber e a 

formação de sujeitos leitores críticos. Para tanto, nos orientamos por Mariani (2003, p. 111) 

quando esta enfatiza que: 

 

O ato de ler pode ser compreendido então como uma prática social, algo que 
se inscreve na dimensão simbólica das atividades humanas. Ao produzir 
leitura (e isso ocorre sempre), o sujeito se engaja automaticamente na 
dinâmica do processo histórico social de produção de sentidos, o qual não 
lhe é evidente. Ao mesmo tempo, também não ocorre um controle absoluto 
por parte do sujeito em termos dos sentidos/leituras que ele produz em 
função da relação material necessária da língua com o inconsciente e com a 
história. (MARIANI, 2003, p. 111) 

  

Em se tratando da leitura como fonte de emancipação do sujeito, podemos compreender 

que o cidadão, na medida em que desempenha o seu papel social, acaba exercendo a cidadania 

em dois âmbitos: individual e coletivo. Sendo assim, compete ao professor formar cidadãos 

críticos, politizados e aptos a interpretar criticamente e conscientemente sua realidade. Sob a 



óptica dessas considerações, entendemos que por meio da leitura os sujeitos podem dar 

significado à palavra e ao mundo, compreendendo-o melhor.  

Neste sentido, conforme Orlandi (1988), a leitura é o momento crítico da constituição 

do texto, pois é o momento privilegiado do processo da interação verbal: aquele em que os 

interlocutores desencadeiam o processo de significação. Portanto, saber ler, em um sentido 

amplo, vai muito além da simples decifração de códigos/símbolos alfabéticos para 

pronunciação de palavras, frases ou textos, mas envolve a interpretação, o entendimento, a 

reflexão de palavras, frases ou textos.  

Pensando nessas possibilidades, as oficinas foram realizadas com os seguintes 

objetivos: vivenciar por meio de práticas de leitura, a emancipação do saber e a formação de 

sujeitos leitores, despertando na criança o gosto/prazer/contato com a leitura, para, assim, 

formar cidadãos conscientes do seu papel social, econômico, político e cultural na sociedade; 

despertar o hábito pela leitura, de modo que esta esteja para cada sujeito a serviço da 

cidadania; compartilhar atividades de leitura que privilegiem a reflexão, discussão, pesquisa e 

a superação dos entraves que possam dificultar a aprendizagem.  

Em sintonia com tais propostas, pautadas na prática de leitura como possibilidade de 

abrir caminhos para o despertar da cidadania, procuramos levar à escola atividades que nos 

permitissem refletir, dialogar e analisar o contexto social, econômico, político e cultural ao 

qual pertencem os educandos. Deste modo, respaldaremos os momentos mais marcantes 

vivenciados por nós no decorrer do estágio no Ensino Fundamental, dando ênfase às práticas 

de leitura por meio das atividades lúdicas, tais como por meio da música, da dança, do 

desenho artístico, dos contos de fadas, dos jogos, das brincadeiras, entre outros, pois,  

Praticamente todos os dias, contávamos uma história de contos de fadas para as crianças 

através de filmes em DVD, teatro ou lendo em livros e elas adoravam estes momentos. 

Percebíamos isso devido à atenção e ao silêncio que faziam para ouvir as histórias, ora 

contadas por elas mesmas, ora contadas por nós estagiários com a participação das crianças. 

Concomitantemente, os estudantes relatavam o que liam/viam, diziam a/as parte/partes que 

mais gostavam e a/as que menos gostavam da história, se constituindo, pois, esses momentos, 

como ocasiões muito prazerosas tanto para as crianças quanto para nós estagiários, por meio 

das quais podíamos aproveitar para contextualizar as histórias com a realidade.  

 
Os contos de fadas transmitem importantes mensagens à mente consciente, a 
pré-consciente e à inconsciente, em qualquer nível que esteja funcionando no 
momento. Lidando com problemas humanos universais, particularmente os 
que preocupam o pensamento da criança, estas estórias foram ao ego em 
germinação e encorajam seu desenvolvimento, enquanto ao mesmo tempo 



aliviam pressões pré-conscientes e inconsciente. À medida que as estórias se 
desenrolam, dão validade e corpo às pressões do id, mostrando caminhos 
para satisfazê-las, que estão de acordo com as requisições do ego e do 
superego. (BETELHEIM, 1980, p. 15) 

 

Diante disso, vale ressaltar que é por meio dos contos de fadas que nós nos 

aproximamos ainda mais das crianças, pois “o conto é a arte da relação entre o educador e seu 

auditório. É através dessa relação que o conto vai adquirindo seus matizes, suas nuances. 

Contador e ouvintes recriam o mesmo conto infinitas vezes”. (SORSY, 2005, p.8). 

Cidadania foi à palavra-chave do projeto desenvolvido na escola e, por isso, torna-se 

pertinente tecermos algumas considerações acerca desse termo.  Como se sabe, o conceito de 

cidadania nasceu com os gregos, os quais a compreendiam como sendo a participação nas 

deliberações sobre o presente e o futuro da pólis (cidade estado grega). Logo, o cidadão era 

aquele que pelo uso da palavra encontrava-se apto a discutir as questões relativas à pólis. E 

este conceito foi assimilado de tal forma que o filósofo Aristóteles chegou a afirmar que o 

homem só poderia ser, quando vivendo e agindo na pólis (cidade). Este conceito evoluiu com 

o tempo, sofrendo algumas alterações. Isso porque segundo a realidade grega, a cidadania era 

exercida de forma direta, isto é, o cidadão exprimia diretamente a sua vontade em relação às 

questões atinentes à pólis. Mas também é verdade que esta qualidade (de cidadão), era muito 

restrita no mundo grego. De contra partida, o exercício da cidadania na sociedade hodierna 

subsiste de forma diversa, isto é, segundo os moldes da aniquilação da individualidade em 

favor da maioria. 

A par dessas conjecturas, tivemos a ousadia de levar às crianças o contato – não que a 

escola não oportunizasse isso antes – de modo mais amplo com diferentes gêneros textuais, 

trabalhados por meio de diferentes estratégias, estimulando, assim, a formação de leitores 

críticos, como enfatiza Martins (1994) ao assinalar que a leitura seria a ponte para o processo 

educacional eficiente, proporcionando a formação integral do indivíduo.    

 Partindo desse princípio, é compreensível que a leitura gera reflexão, incorporando 

novas reflexões e novos temas. É válido salientar que estas reflexões, aqui ditas novas, são 

reflexões que tem os seus pressupostos em reflexões precedentes – como é o caso dos 

conceitos de cidadania apresentados acima e/ou da concepção que cada um, a partir de seu 

entendimento de mundo, tem acerca do tema. De acordo com Freire (2009), isso gera um 

encadeamento reflexivo e trazendo essa discussão para o contexto da leitura, torna-se 

prazeroso ler quando, por meio da leitura do meu mundo, percebo a leitura da palavra.  

 À luz dessa discussão, é preciso relembrar a leitura como base para a emancipação de 



sujeitos, conscientizando-nos da importância da leitura do mundo, com viés na precedência da 

leitura da palavra. Deste modo, ressaltamos que infelizmente muitos professores ignoram a 

leitura de mundo trabalhando apenas a leitura da palavra. E sendo a leitura a base da 

emancipação dos sujeitos, é de suma importância ler esse mundo que nos cerca, uma vez que 

não há um texto sem contexto.        

 O professor precisa ter em mente que a leitura da palavra deve estar sempre em 

ligação com a leitura do mundo e que para trabalhar nessa perspectiva ele pode utilizar 

diferentes estratégias, como, por exemplo, fazendo uso de livros, revistas, jornais, desenhos, 

músicas, filmes e demais tecnologias, por meio das quais os estudantes podem despertar o 

gosto/prazer pela leitura e praticar não apenas a leitura da palavra, mas também a leitura do 

mundo. Nessa linha de entendimento, segundo Freire (2009), a compreensão do texto a ser 

alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. 

 Diante do que exposto, é preocupante a situação em que se encontram muitos 

estudantes, pois, infelizmente, a prática de leitura desenvolvida nas escolas, na maioria das 

vezes, não seduz o/a estudante ao gosto pela leitura, pela interpretação, talvez porque muitas 

vezes os textos selecionados estejam distantes da realidade deles/as.  

  

O estágio na formação do professor: um diálogo entre teoria e prática  

 

Nos eixos anteriores, falamos sobre nossas experiências/vivências/descobertas 

relacionadas ao período de estágio realizado com crianças dos primeiros anos do ensino 

fundamental em uma escola municipal de Bom Jesus da Lapa – BA. Mas, afinal, o que se 

entende por estágio? Qual a sua importância/função no processo de formação do professor? 

Gostaríamos, então, a essa altura da discussão, de tecer algumas considerações sobre a 

concepção que se tem de estágio e sua função na formação docente, traçando um diálogo 

entre teoria e prática sob a ótica da nossa experiência nas oficinas de leitura desenvolvidas no 

período de estágio.  

Num primeiro momento, convém trazermos para o debate o entendimento que se tem 

sobre ‘estágio’. Para auxiliar a nossa compreensão, comecemos, então, pela definição 

etimológica do termo ‘estágio’, recorrendo aos dicionários. No minidicionário Aurélio (2003), 

compreende-se por ‘estágio’ o aprendizado, tirocínio (de qualquer profissional); etapa, fase. 

No minidicionário Ruth Rocha (2003), o termo ‘estágio’ recebe os seguintes conceitos: s.m: 

aprendizado. 2. situação transitória, de preparação. Já o Dicionário Escolar de Língua 



Portuguesa Cegalla (2006), define ‘estágio’ como treinamento ou prática no aprendizado de 

uma profissão.  

Segundo a Nova Cartilha Esclarecedora sobre a Lei do Estágio (Lei 11.788, de 25 de 

Setembro de 2008), no Capítulo I, Da Definição, Classificação e Relações de Estágio, em seu 

Art. 1º, define estágio como sendo 

 
[...] ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 
estejam freqüentando 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, 2010, p. 7) 

 

Como se percebe, o estágio curricular, seja ele obrigatório ou não, tem a função de 

propiciar ao estagiário o aprendizado de uma profissão. De acordo com Pimenta e Lima 

(2004), o estágio tem como finalidade proporcionar ao aluno uma aproximação à realidade 

na qual atuará – razão que o faz se constituir, sem dúvida, como um momento imprescindível 

na formação de qualquer profissional.  

Em se tratando da formação do professor, sabemos que o estágio assume papel 

fundamentalmente necessário, pois possibilita ao estudante/professor/futuro professor uma 

aproximação com a realidade escolar, oportunizando-lhe conhecer melhor o contexto no qual 

trabalha ou irá trabalhar. Neste sentido, a Universidade tem o papel de formar cidadãos aptos 

– no nosso caso, professores aptos – para exercerem suas funções em diversas áreas, 

oferecendo-lhes arcabouços teóricos e práticos necessários a uma formação qualitativa.  

Para tanto, a Universidade faz uso do estágio, que é um dos momentos de formação do 

professor. Não é o único e talvez nem seja o mais importante, todavia, trata-se de um recurso 

fundamental, sendo, pois, indispensável para o/a graduando/a, por proporcionar-lhe o contato 

direto com a área que pretende atuar, especialmente para aqueles que não exercem a docência. 

Partindo de tais pressupostos, dois termos que transitam no universo dos professores em 

formação são teoria e prática. Então questionamos: que relação podemos estabelecer entre 

teoria e prática, em se tratando do estágio para a formação do professor? 

Sabemos que o estágio, ao longo do tempo, passou por diferentes concepções. 

Entretanto, é importante ressaltar que nessas concepções o estágio sempre – ou quase sempre 

– foi visto como a parte prática dos cursos de formação de professores. Qual a razão disso? 

Por que, nos discursos de muitos professores, teoria e prática aparecem como elementos 

dissociados? Com efeito, teoria e prática devem estar intimamente relacionadas, numa relação 



de reciprocidade. Em outras palavras, o estágio não pode se constituir como uma atividade 

somente prática, mas uma ferramenta teórica e prática ao mesmo tempo (CANDAU, 1996).  

Nesta mesma direção Pimenta e Lima (2004), apontam que 

 
[...] o papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para 
análise e investigação que permitam questionar as práticas 
institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas 
próprias em questionamento, uma vez que as teorias são explicações sempre 
provisórias da realidade. (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 43) 

 
Percebemos, portanto, que teoria e prática se complementam, dependendo, pois, uma da 

outra. No entanto, um discurso que se ouve com frequência entre estudantes em período de 

estágio e entre alguns professores é o de que “na teoria é uma coisa; na prática é outra”, o 

que evidencia o fato de a relação teoria e prática, alicerce da formação, ser ainda um objeto de 

muitas dúvidas, incertezas e indagações.  

 Neste contexto, é preciso lembrar que há um equívoco na concepção dos professores 

acerca dos termos “teoria” e “prática”. Tradicionalmente, tende-se a denominar “prática” a 

atividade, aquilo que é realizado, ou seja, a ação/atuação prática feita/cumprida pelos 

discentes durante o estágio, a pesquisa de campo, a efetivação de um projeto. Já por “teoria” 

designa aquilo que é estudado (textos, leis, autores), ou seja, aquilo que é debatido no 

componente curricular.  

E aí indagamos: como superar essa visão dissociada de teoria e prática? De acordo com 

Vásquez (1968), os professores, independentemente da modalidade de ensino em que atuam, 

precisam entender que o conhecimento é ao mesmo tempo teórico-prático, uma vez que a sua 

construção não acontece em um momento teórico e em outro prático. Assim, é importante 

considerar que o estágio deve ter a função fundamental de não levar ao campo da prática 

apenas conhecimentos teóricos, mas, a partir da realidade vivida pelo professor/futuro 

professor, compreendê-los e (re) elaborá-los. Em outros termos, o saber e o saber fazer devem 

estar ao mesmo tempo e o tempo todo em constante diálogo. 

Partindo deste princípio, faz-se necessário pensar o estágio não apenas como um 

momento de mera aplicação prática dos conhecimentos teóricos, mas como um espaço que 

oportunize a efetivação dos saberes necessários à prática docente, se constituindo, pois, como 

um lugar de produção de conhecimentos.  

De acordo com Candau (1996) e Pimenta e Lima (2004), o estágio assume na formação 

do professor, como em tantos outros cursos de formação, um papel indispensável, uma vez 

que possibilita, além da socialização de saberes, uma relação direta com a prática, 



aproximando o estudante da realidade que conviverá/convive no dia-a-dia da sala de aula. 

 Podemos dizer que o estágio é uma ferramenta teórica e prática, transformadora da 

realidade.  Trata-se do meio pelo qual o graduando poderá conhecer melhor o contexto escolar 

no qual irá trabalhar, oportunizando ao estagiário, a partir da socialização, do convívio e de 

experiências vivenciadas com professores, coordenadores e diretores, a formação de sua 

identidade docente.  O estágio pode ser entendido como o lócus onde a identidade 

profissional se constrói. Assim, o estágio tem a função não apenas de levar conhecimentos 

teóricos ao campo da prática, mas compreendê-los e elaborá-los, além de contribuir para a 

formação da identidade do professor (PIMENTA; LIMA, 2004). 

Nesta perspectiva, o Conselho Nacional de Educação – CNE nº 1, de 15 de maio de 

2006, institucionaliza, no Art. 7º, que o curso de Licenciatura em Pedagogia deve ter a carga 

horária mínima de 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico, sendo: “II – 300 horas dedicadas 

ao Estágio Supervisionado prioritariamente em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental”. 

Com efeito, a atual LDBEN 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

–, de 20 de dezembro de 1996, no Título VIII, referente às Disposições Gerais, em seu artigo 

82, aborda a questão do estágio, assinalando que os sistemas de ensino estabelecerão as 

normas para a realização dos estágios dos alunos regularmente matriculados no ensino 

médio ou superior em sua jurisprudência. Ainda a respeito do estágio enquanto etapa da 

formação docente, a LDBEN, em seu Parágrafo único, complementa: “O estágio realizado nas 

condições deste artigo não estabelecem vínculo empregatício, podendo o estagiário receber 

bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e ter a cobertura previdenciária prevista na 

legislação específica”. (BRASIL, 1996) 

Neste sentido, percebemos que a LDBEN vê no estágio uma etapa da formação docente, 

que, segundo Pimenta e Lima (2004), deve caminhar para a reflexão, a partir da realidade. As 

autoras defendem, portanto, uma nova postura, uma redefinição de estágio.   

 
O estágio deixa, então, de ser considerado apenas um dos componentes e 
mesmo um apêndice do currículo e passa a integrar o corpo de 
conhecimentos do curso de formação de professores. [...] Cabe-lhe 
desenvolver atividades que possibilitem o conhecimento, a análise, a 
reflexão do trabalho docente, das ações docentes, nas instituições, a fim de 
compreendê-las em sua historicidade, identificar seus resultados, os 
impasses que apresenta, as dificuldades. (PIMENTA & LIMA, 2004, p. 55) 

 

O período de estágio pressupõe a vivência do estudante com o exercício das funções 

para as quais está se preparando. No que diz respeito à formação do professor, sabemos que é 



dever da Universidade prepará-lo para exercer suas funções em diversas áreas, áreas estas que 

podem estar vinculadas tanto ao âmbito formal de educação quanto aos âmbitos informal e 

não-formal de educação. Em se tratando da educação no sentido formal, sabemos que a sala 

de aula é um dos espaços reservado ao trabalho do professor. E é nesse momento que o 

professor, no exercício de sua função, vai fortalecer sua concepção acerca da teoria e prática. 

Isso porque, como se sabe, toda profissão tende a ser prática. Portanto, a profissão de 

professor também é prática. Mas é importante ressaltar que a prática pela prática não basta.  

Como já mencionado, o nosso estágio foi dividido em dois momentos: um de 

observação, outro de regência. O período de observação, com carga horária de 20 horas, 

caracterizou-se pela análise de documentos, entrevistas e observação participante. O período 

de regência, com carga horária de 60 horas, caracterizou-se pela realização de oficinas de 

leitura com cinco turmas do Ensino Fundamental (uma turma de 1º ano, duas turmas de 2º e 

duas de 3º).  

A partir da experiência, podemos afirmar que esse estágio de 80 horas – uma carga 

horária muito pequena, se formos levar em consideração a dimensão que é o trabalho do 

professor – teve como objetivos inserir-nos, enquanto graduando/graduandas de Pedagogia, 

no contexto escolar do Ensino Fundamental para que pudéssemos conhecer melhor o contexto 

escolar para o qual estamos nos preparando para atuar.  

As socializações, a vivência em sala de aula, as entrevistas, as análises de documentos, 

as observações participantes, o convívio com professores, coordenadores, equipe gestora e 

outros profissionais (merendeiras, faxineiras, além de pais e alunos) foram fundamentalmente 

importantes nesse processo de formação da nossa identidade como educadores.    

A partir do diálogo apresentado nesse texto sobre o estágio e a formação do professor 

sob a ótica do relato de experiências, podemos concluir esse eixo dizendo que o significado 

do estágio na formação do educador envolve o estudo, a análise, a problematização, a reflexão 

e a proposição de soluções/respostas às situações/questões que envolvem o processo de 

ensinar e aprender. À luz de tais pressupostos, é preciso superar, no estágio, a dicotomia entre 

teoria e prática, considerando-o como teoria e prática (e não teoria ou prática). Como defende 

Pimenta e Lima (2004), faz-se necessário considerar que o estágio não se faz por si só e deve 

ser pensado e planejado no sentido de desenvolvê-lo como uma atitude investigativa que 

envolva a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da 

sociedade.  

 

Ponderações finais: algumas considerações 



 

No decorrer deste artigo, analisamos, por meio de relatos de experiências, a importância 

do estágio na formação de professores, traçando um diálogo entre teoria e prática sob a ótica 

do estágio como espaço de produção/efetivação de conhecimentos. Partindo de tais 

pressupostos, entendemos que o estágio de observação, coparticipação e intervenção foi 

importante/relevante/significativo para a nossa formação, pois permitiu-nos 

vivenciar/experimentar/descobrir/analisar uma série de fatores relacionados ao cotidiano 

escolar no que se refere às práticas de leitura, e esta como emancipação do sujeito, 

possibilitando-nos conhecer melhor esse contexto.   

Concluímos este trabalho certo/certas de que as socializações, as vivências em sala de 

aula, as entrevistas, as análises de documentos, as observações participantes, o convívio com 

os alunos, professores, coordenadores, equipe gestora e outros profissionais – proporcionados 

por meio do estágio – foram fundamentalmente importantes no processo de formação da 

nossa identidade como educadores. Enfim, acreditamos que o estágio não deve ser entendido 

simplesmente como uma experiência prática vivida, mas simultaneamente como uma 

experiência teórico-prática vivida. 
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