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RESUMO: O presente trabalho insurge de experiências vivenciadas no componente 
curricular - Estágio Supervisionado em Educação Infantil - do curso de pedagogia de 
uma universidade pública baiana e problematiza o campo do estágio supervisionado 
como possibilidade de compreender a apreensão de estudantes acerca do estágio 
enquanto ritual de aproximação com a docência em educação infantil. Evidencia-se 
a premência de debates sobre o estágio nesta modalidade de ensino dada as suas 
particularidades, bem como se indica a importância de provocarmos e promovermos 
pesquisas acadêmicas nessa área, além de tomar o estágio como campo formativo, 
de investigação e pesquisa para cursos de formação de professores. 
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ABSTRACT: This paper protested experiences in curriculum component - 
Supervised Internship in Early Childhood Education - the pedagogy course at a 
public university in the state and discusses the field of supervised practice as a 
possibility to understand the apprehension of students about the stage as ritual 
approach to teaching in early childhood education. Highlights the urgency of debates 
on the stage this type of education given its particularities, and indicated the 
importance of provoke, and we promote academic research in this area, and take the 
stage as a field training, research and search for courses teacher training. 
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Introdução 
 
 
 

As reflexões apresentadas no presente texto buscam trazer para o centro do 

debate sobre formação docente e educação infantil, a compreensão sobre o lugar 

que ocupa o Estágio Supervisionado, nesta etapa de ensino, em especial nos cursos 

de formação inicial de professores. 
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Ao considerar o estágio supervisionado como formativo no campo da 

iniciação a docência, alguns pontos emergem como norteadores da experiência, 

ainda que não seja intento respondê-los linearmente, mas, tomá-los como 

ponderações constantes: de que forma articular as discussões de cunho teórico 

vividas nos centros acadêmicos e não dissociá-las da vivência prática em estágio? 

Como provocar nos estudantes, o desejo e o significado de desenvolverem ações 

expressivas com as crianças, sem adotar uma visão idílica da docência no campo da 

educação infantil, considerando o estágio como espaço eminentemente formativo, 

de pesquisa? Como articular uma relação entre comunidade externa, universidade e 

instituições escolares tendo em vista a qualidade de vida da infância que habita tais 

espaços através do estágio curricular?  

As questões anteriores, entre outras, me impulsionam a discutir a referida 

temática enquanto professora de estágio, que vivenciou - e vivencia - as ansiedades 

primeiras dos estudantes que se descobrem diante de “descoberta”: serei professor 

(a), e agora?  

Além dos aspectos citados anteriormente, os estudantes, por vezes, vivem o 

medo de adentrar as salas de crianças tão pequenas; o receio de não saber como 

lidar com as mesmas e não saber planejar/executar situações didáticas 

significativas; apresentam as mais variadas conceitualizações e representações 

sobre infância e criança - “não sabem fazer nada direito; não obedecem; não 

seguem uma rotina; não entendem o que falamos; não obedecem a regras; basta 

que gostemos delas e saibamos cuidar, etc.” (falas de alguns estudantes antes de 

ingressarem no estágio) - que constroem ao longo de sua (auto) formação e que 

possivelmente vão interferir na sua ação e intervenção pedagógica no transcorrer da 

experiência em estágio, caso esse componente curricular não seja o fórum para 

debate desses conceitos. 

Vale enfatizar que com o relato dessa experiência busca-se publicizar os 

desafios que os estudantes vivem ao ingressarem em estágio supervisionado, 

principalmente por esse ser um ritual de passagem, ou “de ingresso” no exercício da 

docência (PIMENTA, 1995, 2004 e 2002), que muitas vezes, quando não é 

vivenciado de maneira crítica e fomentadora de uma discussão que englobe a 

relação teoria e prática, sem dicotomizá-la, pode se tornar um momento de 

perplexidade e de hesitação a iniciação da docência, pois a depender da 
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experiência, do acolhimento e acompanhamento desse “ritual”, pode-se perder o 

desejo de “ao menos tentar” exercer a docência.  

O presente escrito destaca o estágio curricular, especialmente em educação 

infantil, como espaço de aprendizagem e de conhecimento e apropriação, ainda que 

inicial, do cotidiano infantil, das culturas infantis, das conceitualizações e 

representações sobre a infância e criança que povoam as instituições escolares, 

assim como realça que o estágio é um campo formativo, lócus de investigação e 

reflexão sobre a docência. 

 

Itinerário, intenções e reflexões sobre a experiência 
 

 
A formação deve estimular uma perspectiva crítico-reflexiva, que 
forneça aos professores os meios de um pensamento autônomo e 
que facilite as dinâmicas de auto-formação participada. Pois 
quando se está em formação está se fazendo um investimento 
pessoal, projetos com vistas a construção de uma identidade que 
também é profissional. (NÓVOA, 1995, p.25) 

 
 
 A partir do exposto não há como negar a aproximação dos estudantes da 

realidade vivida em instituições de educação infantil através da experiência em 

estágio supervisionado, tema específico deste trabalho, contudo também é notório 

que não se “apropriarão” da docência em tempo tão breve como geralmente se 

apresentam as práticas, modelos, propostas de estágio variadas em diversas 

universidades, centros acadêmicos que possuem cursos destinados a formação do 

professor.  

Ao falar de estágio supervisionado em educação infantil é importante 

evidenciar que os estudantes terão a oportunidade de articular e relacionar vários 

conhecimentos e conceitos que giram ao redor dos sujeitos que habitam o cotidiano 

escolar de tais instituições, aqui representados pelas crianças que “habitam” por sua 

vez a infância. Tais relações surgem por inúmeros fatores e orientam-se, na maioria 

das vezes em concepções, sentidos que são atribuídos a infância construídos ao 

longo dessa história e não podem ser desconsiderados no contexto de aproximação 

com esse cotidiano.  

Vários aportes teóricos que tratam das especificidades da infância - 

(SARMENTO, 2008, 2003 e 2001; KRAMER, 2006, 2005 e 2003; ARIÈS, 1981; 

REDIN E REDIN, 2007; KUHLMANN JR. 2000 e 2006), - refletem sobre o 
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desenvolvimento histórico do conceito e sentimento de infância e, desta forma, 

chamam atenção para suas “singularidades e especificidades”.  

Sendo assim, é indispensável que pensemos sobre a importância da infância 

e das crianças como protagonistas de uma dada sociedade, como também sobre um 

repensar o sentido que é atribuído as crianças e a sua educação, bem como as 

práticas pedagógicas, as dimensões que envolvem cotidiano e as instituições que 

lidam com essa infância.  

O presente texto traz a acepção de que é imprescindível que pensemos 

acerca dessa etapa na vida do ser humano, sem deixar de apreciar o contexto 

social, político, econômico na sua amplitude, assim como acerca da formação dos 

profissionais - inicial ou continuada - que de alguma maneira vivenciaram ou 

vivenciam o cotidiano com tais crianças. De acordo com Müller e Redin (2007), 

 

Ao mesmo tempo em que a infância se apresenta como única, como 
um período de vida que não volta mais, a não ser nas memórias dos 
poetas, também se mostra múltipla, marcada pelas diferenças de 
direitos e deveres, de acesso a privilégios, de faltas, de restrições. 
Então, não pode ser vista como uma infância do passado e nem 
mesmo uma infância do futuro. Só pode ser vista a partir de outro 
lugar, de outro olhar. (p14). 

 

Diante desse contexto pergunta-se: a que será que se destina a educação 

infantil na contemporaneidade? Esse questionamento permeou o percurso do 

estágio curricular aqui em questão, pois antes mesmo de discutirmos que “prática 

adotar”, que “planejamento elaborar e executar”, “que estratégias adotar para lidar 

com as crianças”, precisávamos entender e discutir que infância e que crianças são 

essas que povoam as instituições escolares nas quais o estágio ocorreria. 

De início certo estranhamento tomou conta dos estudantes, uma vez que 

estavam apreensivos para adentrar no campo de estágio, no espaço escolar. Essa 

ansiedade foi “abrandada” quando compreenderam que a variedade de concepções, 

de entendimento sobre a infância também repercute diretamente no lidar com a 

mesma no tocante a práticas pedagógicas, o que não quer dizer, que não possa e 

deva ser questionada. 

 Possibilitar aos estagiários a reflexão sobre a importância de termos um olhar 

apurado, atento, crítico, pedagógico para compreendermos o que vimos, vemos e 

veremos nos espaços de estágio tornou-se crucial; e não considerarmos comum, 
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não banalizarmos o cotidiano que muitas vezes já está saturado de “uma mesmice e 

descaso para com as crianças” tornou-se imprescindível (depoimentos dos 

estudantes no percurso da disciplina). 

Igualmente, um olhar atento e respeitoso para os profissionais que trabalham 

e vivenciam o dia-a-dia com as crianças também foi requisitado, pelo fato de 

estarem em condições variadas, propicias ou não, para o atendimento e o 

desenvolvimento de suas ações pedagógicas, e por muitas vezes, a depender do 

contrato didático e ético que se estabeleça entre estudantes-estagiários, docente 

que ministra o componente curricular as mesmas se sentem “vigiadas, avaliadas e 

julgadas” no processo de estágio, o que nos conduz a seguinte reflexão:  

 

[...] Formar pedagogos constitui, portanto, um grande desafio. Trata-
se da formação de intelectuais, cuja função é o trabalho sistemático 
de interferir intencionalmente sobre o processo de humanização que 
acontece, principalmente - na reflexão que fazemos neste texto - na 
infância. Tal formação exige o profundo conhecimento sobre as 
especificidades do desenvolvimento e da educação neste momento 
da vida. Exige, assim, bases teóricas sem as quais a prática 
pedagógica torna-se inócua, um fazer desprovido de sentido. 
Demanda um trabalho que seja capaz de superar a dicotomia 
teórico-prática, desde o início da profissionalização docente. 
(BISSOLI, 2009). 

 

Quanto à operacionalização do estágio, por exemplo, ponderamos os 

contornos, dilemas e desafios que serão vivenciados pelos estudantes de modo 

conjunto. Nossa sala de aula tornou-se fórum de discussões, de partilha, de 

elaborações conjuntas no que tange a resolução e proposição de situações que 

colaborem com os estudantes a viver esse ritual de passagem de maneira “mais 

suave”, fortalecida pela cumplicidade do grupo, sem uma visão idílica desse 

processo.  

Os aspectos citados anteriormente não implicam dizer que se preconizou a 

harmonia de conceitos, representações e opções profissionais, nem se tentou 

colonizar pensamentos e ações dos referidos estudantes no tocante a inserção no 

campo da docência em educação infantil, por exemplo. Até por que muitos 

estudantes saíram com uma visão inicial “de que não era essa opção que queriam 

para sua vida profissional: ser professora de educação infantil”. (depoimentos dos 

estudantes que emergiram de debates nos encontros) 
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Desta forma, o componente estágio curricular em educação infantil foi 

desenvolvido com embasamento nos propósitos mencionados anteriormente, a partir 

das reflexões e proposições tanto do docente do componente curricular, quanto dos 

estudantes (no texto apresentados através de seus registros escritos como 

estudante A, B, C etc.), a fim de que pudéssemos coletivamente analisar 

implicações sobre o significado/importância do estágio na formação inicial dos 

estudantes e os desdobramentos deste no espaço escolar, na comunidade, no 

convívio com as crianças.  

A partir dos encontros realizados na universidade, as atividades propostas 

foram mediadas por discussões/debates no contexto da sala de aula; observações, 

exposições dialogadas; estudo de textos, análise de vídeos; elaboração de registros 

baseados nas experiências vividas no estágio, que articulassem questões teóricas e 

práticas, experiências vivenciadas pelos estudantes, visando à construção de um 

parecer escrito sobre a experiência.  

Além disso, buscou-se também proporcionar aos estudantes o contato com a 

realidade escolar, buscando envolvê-lo nas dimensões do cotidiano escolar, 

destacando as relações interpessoais nas instituições; conhecimento do espaço 

físico escolar, acolhimento, rotina de Educação Infantil etc.; assim como oferecer a 

estes a oportunidade para vivenciar a docência na área da educação infantil, 

tornando o campo de estágio como lócus de observação e pesquisa do cotidiano 

infantil, da prática e formação inicial docente.  

A inserção em campo de estágio levou-nos a pensar sobre os cursos de 

formação considerando as dimensões objetivas e subjetivas do trabalho docente; 

bem como no campo teórico e prático que o estágio supervisionado ocupa; levaram-

nos também a refletir a profissão - professor de educação infantil - no contexto da 

sociedade contemporânea, o que implica em alguns desdobramentos essenciais na 

construção de conhecimentos e saberes sobre docência por parte dos estudantes, 

sobre o papel social da escola, da universidade perante a comunidade, e das 

políticas públicas direcionada à educação infantil, entre outros aspectos importantes. 

Ao adentrarem no campo de estágio, os estudantes muitas vezes já vão com 

idéias pré-concebidas, representações do que vão encontrar nas instituições, 

mesmo discutindo-as anteriormente: “escolas em condições precárias no que tange 

ao espaço físico e atendimento das crianças; professores desestimulados e 

cansados da profissão”, ou o inverso paradoxalmente, ou seja, “profissionais e 
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instituições que mesmo diante de uma precariedade e condições impraticáveis de 

desenvolvimento da ação docente, são extremamente comprometidos e lutam pela 

qualidade esse atendimento” (depoimentos dos estudantes que emergiram de 

debates nos encontros). Alguns dos registros advindos dos pareceres dos 

estudantes sinalizam para essa complexidade: 

[...] Como proposta da disciplina Estágio Supervisionado em 
Educação Infantil pôde-se vivenciar a experiência, em curto período, 
porém intenso, de uma turma de educação infantil. [...] Posso 
afirmar que esta experiência foi marcante, nunca vou perdê-la da 
lembrança, pois foi a primeira vez que fiquei tanto tempo e com 
tanta freqüência em uma sala de aula. Sei que daquelas crianças 
não irei esquecer, algumas vou lembrar mais. (Registro escrito- 
Estudante C) 

[...] Entendo o estágio como uma aproximação da prática, no intuito 
de conhecê-la e refletir sobre ela, principalmente para quem não 
teve esse contato durante o curso [...], porém, o contato direto com a 
educação infantil, abriu para mim um leque de questionamentos e 
reflexões sobre a prática pedagogia, me causando certo receio por 
conta das dificuldades e, principalmente da grande responsabilidade 
que precisa ter o professor para lidar e trabalhar com esta infância. 
(Registro escrito - Estudante D) 

[...] O estágio foi um momento de experiência que me levou a 
realidade, como sempre foi discutido em textos, no que se refere ao 
cotidiano das nossas salas de aula. [...] além de tudo, o estágio teve 
uma contribuição importante, sendo importante para observar a 
dinâmica interna de uma instituição educacional. (Registro escrito – 
Estudante E) 

[...] O estágio em educação infantil foi uma experiência riquíssima 
para minha vida acadêmica. Poder vivenciar, mesmo que por 
poucos dias, a rotina de uma classe de educação Infantil, me fez 
pensar em toda a teoria estudada no curso de pedagogia. (Registro 
escrito - Estudante F) 

[...] Essa experiência veio reforçar que para lidar com educação 
infantil não basta ser mulher, gostar de crianças e ter habilidades 
para lidar com as mesmas. Necessita-se, sobretudo, de uma 
concepção filosófica que faça compreender o desenvolvimento 
cognitivo, e sócio-afetivo das crianças; compreender suas etapas de 
desenvolvimento e maneira como a construção do conhecimento 
ocorre em cada fase que acriança percorre. (Registro escrito  - 
Estudante G) 

É comum ouvirmos nos bastidores do estágio supervisionado: será que darei 

conta de agir na educação infantil? Conseguirei trabalhar com crianças tão 

pequenas? Será que conseguirei levar uma aula com as crianças? Será que 
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conseguirei ser professor em tão pouco tempo? Será que nos estágio damos conta 

de nos tornarmos professores? 

Vale ressaltar que docentes que trabalham com o componente curricular 

estágio podem entrar em uma seara que é impraticável não adentrar, ou, ao menos 

se questionem: É possível “ensinar” ser professor, haja vista ser uma atividade 

complexa e laboriosa? Que espaço ocupa as disciplinas que lidam “com a prática” 

na formação para a docência? Que “exemplos”, “modelos” de estágio podem ser 

compartilhados e apreendidos pelos estudantes, em especial no nível de educação 

infantil? Até mesmo por ser um campo relativamente recente e termos parcas 

produções acerca da temática, ou seja, iniciação a docência na educação infantil. 

(CERISARA, 2002 e 1996; KRAMER, 2003; ARCE, 2007).  

Os questionamentos anteriores surgem, também, pelo fato do estágio 

curricular agregar uma conjugação de sentimentos que circulam “a cerimônia” de 

ingresso/passagem pela docência e cotidiano escolar, muitas vezes ignorado pelos 

estudantes, ou representados de maneira equivocada - estágio é momento de 

aplicar teoria - ao longo da sua permanência e vivência na licenciatura, o que muitas 

vezes é propagado e exercitado por profissionais que atuam nesta área.  

É importante destacar que ao compartilhar com os estudantes o ofício de ser 

professor, experimentado de maneira pontual e inicial (o tempo de estágio 

comumente é breve nas instituições), estamos também convivendo com as suas 

idiossincrasias, com suas histórias de vida experiências individuais e coletivas. 

(SOUZA, 2006), o que pode ser notado através da fala de um desses estudantes: 

 
[...] O estágio não nos habilita para nos tornarmos professoras, 
porque o tempo é muito escasso e também porque a docência só se 
aprende exercendo, ou seja, conhecendo e aprendendo sobre o 
cotidiano infantil e suas singularidades [...] sinto que Falta muito a 
aprender, muito a experimentar e viver em sala de aula. (Estudante 
A.- Registro escrito) 

 

É perceptível que os dilemas, desafios, sentimentos, problemas que abarcam 

a organização e execução dos estágios (rotatividade de professores para ministrar a 

disciplina; concepções equivocadas sobre estágio e sua operacionalização; falta de 

um projeto curricular específico pensado e elaborado em parceria universidade X 

comunidade; condições precárias de acompanhamento do estágio; várias 

concepções e representações de criança e infância que não dialogam entre si, etc.), 
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por vezes não são considerados com o devido respeito e seriedade pela 

comunidade acadêmica, o que repercute nas instituições que recebem os 

estagiários, haja vista muitas delas não “abrirem harmoniosamente” seus espaços 

para que os estágios aconteçam. 

O estágio pode, ou melhor, necessitaria ser pensado como uma via de 

contribuição e retorno a comunidade, através de diagnósticos elaborados por meio 

das experiências dos estudantes, das necessidades formativas, demandas, desafios 

e desejos daqueles que abrem seu cotidiano, seu espaço/tempo profissional e 

pessoal pra que tais análises sejam feitas.  

  

Algumas considerações e possíveis proposições 

[...] O estágio em educação infantil foi o momento em que pude 
vivenciar na prática a realidade que até então era conhecida 
apenas através das teorias e estudos de caso abordados e 
discutidos na sala de aula. Foi uma proposta que soou como um 
desafio receoso, porque ao contrário do que se imagina, atuar na 
sala de aula nessa modalidade de ensino requer uma formação 
especifica e adequada para contribuir com o crescimento integral 
das crianças, na qual eu não me sentia preparada. (Estudante G) 

[...] o estágio nos permite conhecer, aprender e refletir sobre os 
espaços, as crianças, suas subjetividades e por isso acredito que 
essa é uma atividade importante para os estudantes do curso de 
pedagogia. E, é vivendo esse espaço e compartilhando dessas 
experiências que crescemos como pessoas e como profissionais. 
(Estudante B) 

 

Os excertos acima podem nos auxiliar a ilustrar o entendimento de estágio 

como campo de reflexão da ação docente, como espaço de apreensão dos sentidos 

que são atribuídos ao cotidiano escolar, as representações e conceitualizações 

sobre infância e criança que possibilita aos estudantes que ainda não exercem a 

docência aprender, sentir e viver com aqueles que já possuem experiência na 

atividade docente. (PIMENTA E LIMA, 2004). 

Compreender e buscar estabelecer uma relação de parceria entre 

comunidade externa e universidade primando pela qualidade do trabalho a ser 

desenvolvido com a infância que habita as instituições de educação infantil, através 

do estágio curricular, deve ser premissa básica ao lidar com o estágio 

supervisionado. Nesse contexto é indispensável que saibamos perceber as 



10 

 

subjetividades que envolvem a infância, as ações das crianças, seus sentimentos, 

bem como dos professores/professoras que lidam com as mesmas.  

Considerar as diferentes representações que são feitas acerca da criança e 

infância por parte dos profissionais, gestores, funcionários que trabalham nas 

instituições de educação infantil é muito importante, no sentido de tentar dialogar 

com as mesmas, entendê-las e observá-las como elementos que implicarão na ação 

que estes elaboram e executam com as crianças, uma vez que a forma como os 

adultos vem às crianças terão desdobramentos na maneira de agir com estas. 

Provocar nos estudantes-estagiários, o desejo e o sentido de desenvolverem 

um trabalho significativo com as crianças, sem tomar uma visão idílica da docência 

no campo da educação infantil, considerando o estágio como esse campo 

eminentemente formativo é uma tarefa complexa para os docentes que ministram o 

componente curricular, uma vez que não passa pela questão de cooptar novos 

profissionais para uma determinada área de atuação, nível de ensino, mas fazer do 

estágio esse lugar de discussão constante sobre a iniciação a docência, que 

potencialize a construção de novos conhecimentos e saberes docentes nas esferas 

individuais e coletivas. (TARDIFF, 1991) 

Outra ação propositiva seria não banalizar a ação docente, pelo fato de terem 

- os estudantes - que “cumprir com um componente curricular” e não naturalizar o 

que viram de “negativo” nas instituições para não nos apropriarmos de determinadas 

práticas que não concordamos - burocratização da infância, escolarização das 

crianças antecipadamente, descaso do poder público para com as instituições que 

lidam com educação infantil, falta de respeito às peculiaridades das crianças e as 

sua singularidades, etc. - eram considerações que permeavam as discussões no 

decorrer dos encontros destinados a discutir estágio supervisionado em educação 

infantil. Nesse sentido, pensar o estágio supervisionado de maneira crítica é pensar 

na formação dos nossos futuros pedagogos (as), professores (as).  

A questão central que se destaca no presente texto é tornar o campo de 

estágio, não como um campo de batalha entre teoria e prática, nem dicotomizar 

essa relação, mas autorizar aos estudantes um confronto e reflexão sobre o que 

eles poderão viver, ver, sentir e conseqüentemente transformar quando 

enveredarem pela docência (se essa for opção!),  tirando dessa experiência 

elementos imprescindíveis para sua (auto) formação.  
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Assim sendo, existe uma necessidade de se construir projetos de estágio que 

articulem o “universo acadêmico” e a comunidade externa, aqui percebida como as 

instituições escolares e profissionais de educação infantil, objetivando reflexões, 

ponderações e uma operacionalização para o desenvolvimento do estágio, de 

maneira a considerar e primar pela cooperação entre os pares envolvidos nesse 

processo, visando também promover a formação contínua dos professores da 

escola, dos estagiários e dos professores que orientam a disciplina estágio 

supervisionados. (PIMENTA, 2004 e 1995) 

 

* Doutoranda em Educação pela FACED/UFBA, Professora do Departamento de 
Educação da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, 
leomarciauzeda@yahoo.com.br  
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