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RESUMO 
 
 
O presente trabalho buscou investigar acerca dos dilemas e desafios vivenciados pelos 
graduandos do Curso de Licenciatura em Pedagogia, na Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia, durante a realização do estágio. As questões norteadoras que 
orientaram o estudo foram: Os principais dilemas vivenciados pelo pedagogo na sua 
formação inicial, as contribuições do estágio supervisionado na identidade profissional e 
na mobilização dos saberes docentes. Teve por objetivos, refletir sobre os dilemas e 
desafios, bem como suas contribuições, vivenciados pelos pedagogos durante o Estágio 
Supervisionado, discutir sobre o papel do estágio; destacar os desafios encontrados pelo 
pedagogo em formação durante o estágio. Conclui-se neste estudo que o dilema nos traz 
uma zona de conflito que precisa existir para irmos aprendendo com eles.  
 
Palavras-chave: Estágio, dilemas, docência 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This study investigated about the dilemmas and challenges experienced by the graduating 
students of Pedagogy Course at the State University of Southwestern Bahia, during the 
supervised training. The key questions that guided the study were: the main dilemmas 
experienced by the Pedagogy graduates in their initial training, the contributions of 
supervised training in professional identity and the mobilization of teachers knowledge. 
The aims of this study were: to reflect on the dilemmas and challenges as well as their 
contributions experienced by the Pedagogy graduates during the supervised training, 
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discuss the role of the supervised training and highlight the challenges faced by the 
Pedagogy graduates during the supervised training. It was concluded that the dilemma in 
this study brings a conflict zone that is necessary to exist in order to learn with it. 
 
 
Keywords: Supervised Training, dilemmas, teacher knowledg 
1-Introdução 

 

Durante o Estágio Supervisionado os graduandos veem a oportunidade de 

aprender e compreender o significado da docência. Além disso, podem despertar um 

olhar reflexivo para o cotidiano da escola (seu funcionamento, a estrutura física, ter 

contato com a sala de aula, quem são os alunos de hoje, como funciona a gestão da 

escola, como se dar a relação ensino/aprendizagem e como é ser professor hoje), numa 

sociedade em constantes transformações e como essas transformações vêm interferindo 

na escola. 

Podemos dizer que, o estágio supervisionado da licenciatura em Pedagogia 

caracteriza-se como um contexto totalmente novo para alguns graduando e com isso 

cheios de dilemas e desafios, na medida em que durante a maior parte do curso de 

licenciatura ficam distante do contexto escolar. No entanto, o estágio nos dar a certeza 

que teoria e prática devem caminhar juntas, possibilitando reflexões a cerca da profissão 

docente e na construção da identidade profissional de educador. Nesse sentido, Selma 

Pimenta (2004) fala da importância do estágio supervisionado para os futuros educadores 

e graduando já experientes no magistério. 

O estágio supervisionado para os alunos que ainda não exercem o 
magistério pode ser um espaço de convergência das experiências 
pedagógicas vivenciadas no decorrer do curso e, principalmente, ser 
uma contingência de aprendizagem da profissão docente, mediada 
pelas relações historicamente situadas. (…) O profissional do magistério 
que se vê diante do estágio supervisionado em um curso de formação 
docente precisa, em primeiro lugar, compreender o sentido e os 
princípios dessa disciplina, que, nesse caso, assume o caráter de 
formação contínua, tendo como base a ideias de emancipação humana 
(PIMENTA, 2004, p. 102- 126). 

 

Nessa linha de reflexão, a autora ressalta a importância e o papel 

fundamental do estágio supervisionado na formação docente, visto que possibilita 

ressigificar os saberes, reflexões sobre a profissão da docência e a construção de sua 

identidade. Além disso, proporciona a formação contínua não somente do profissional 

experiente, mas do homem como ser histórico-cultural e eterno aprendiz. 
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No entanto, vale ressaltar que o período de estágio supervisionado é cheio 

de surpresas, desafios, acontecimentos e algumas dificuldades. Nesse contexto de 

aprendizagem, pesquisa, troca de experiências e formação contínua, os graduandos se 

deparam com alguns dilemas tais como a relação/distanciamento da teoria e prática; os 

saberes docentes; a construção da identidade profissional. Os dilemas dos profissionais 

da educação, assim como em outras profissões fazem parte do cotidiano do exercício da 

profissão e são vividos pelos graduandos durante o estágio supervisionado, os quais 

aprofundaremos a seguir. 

  

 1- Dilemas e desafios entre teoria e prática no estágio supervisionado 
 
   

Dentro da grade curricular dos cursos de licenciatura está à disciplina 

Práticas Pedagógicas do Ensino Fundamental. O estágio supervisionado, que se 

caracteriza por colocar o aluno em contato com a prática visando estabelecer relações 

entre a teoria e prática. O Estágio de Licenciatura também é componente curricular 

obrigatório nos cursos de licenciaturas, é uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (nº 9394/96), tornando-se um momento de construção, de reflexão, de 

troca de saberes com a comunidade escolar. É uma atividade que precisa ser realizadas 

pelos discentes, nos futuros campos de atuação profissional, onde os estudantes devem 

fazer a leitura da realidade, o que exige competências para “saber observar, descrever, 

registrar, interpretar e problematizar e, consequentemente, propor alternativas de 

intervenção” (PIMENTA, 2001, p. 76) e de superação. 

Ao iniciar o estágio supervisionado do curso de pedagogia, os graduandos 

têm a ansiedade de estar em contato com a escola, o seu ambiente de trabalho. E 

atravessar a ponte da academia para a realidade da sala de aula, com isso, colocar em 

prática a relação entre teoria e prática. Nesse sentido, Selma Pimenta (2004), diz que 

uma das finalidades do estágio é propiciar ao aluno/professor uma aproximação com a 

profissão que atuará, possibilitando dialogar a partir da prática com as teorias e saberes 

adquiridos. 

No entanto, esse encontro entre a teoria (os estagiário) e a prática (o 

exercício da profissão) nem sempre é amigável, pois os graduandos chegam à escola 

com os conhecimentos adquiridos na academia prontos para colocar em prática, 
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organizados nos planos de aulas, no projeto de intervenção, nas orientações do professor 

orientador, conhecimentos adquiridos na academia ao longo do curso e a expectativa 

daquele momento.  Encontra a escola viva, os alunos ansiosos pelo novo e os 

professores, dando graças, por nossa chegada, pois, ficarão longe da rotina de sala de 

aula durante o período da regência de estágio. Nesse contexto, temos também alguns 

professores desmotivados e desacreditados com a profissão, que na primeira 

oportunidade desmotivam o estagiário, falando das suas angustias e decepção com a 

educação e outros mesmo aparentando cansaço, falam do orgulho e prazer de lecionar e 

da satisfação do fazer docente gostam do que fazem, mesmo com as dificuldades, 

afirmam que é a profissão que escolheram. 

Neste contexto, os estagiários no exercício da profissão, vivem os dilemas 

entre a teoria e prática, em especial, no que se referem as quais elementos, quais 

teóricos, qual linha de pensamentos vai-se seguir, quais metodologias serão mais 

apropriadas para determinados assuntos e/ou alunos. Neste período, muitas perguntas 

surgem a exemplo: como devo laborar com essa turma, será que seremos aceitas pelos 

alunos, com que tipo de pessoas vamos trabalhar, qual é o tipo de realidade dessas 

crianças. Então, o pedagogo em formação deixa de perceber o outro, suas 

especificidades, o espaço físico, a acessibilidade, a prática social, a cultura da localidade, 

a maneira como a escola se mobiliza para resolver os problemas seja ele de caráter 

disciplinar, coletivo ou individual, suas regras, a relação entre professor e alunos, a 

relação entre os demais atores da escola e os alunos. 

São muitas as variantes e os desafios da escola na contemporaneidade. O 

estagiário se não estiver atento e sensível a estas diversidades de informação poderá 

perder a oportunidade de aprender um pouco mais sobre esse processo tão dialético que 

é a educação. Além disso, cortar o vínculo com o que foi planejado na academia em 

determinado momento, torna-se mais um dilema, pois ele foi preparado para desenvolver 

e aplicar os conhecimentos adquiridos na graduação. 

Intui-se que tanto o professor quanto o pedagogo em formação deve se 

tornar um bom pesquisador em sala de aula. A pesquisa na sala com os alunos servirá 

para o educador, como um termômetro que lhe indicará em qual momento sua 

metodologia está falhando ou não está funcionando para todos os alunos. Quanto a ser 

um pesquisador, teóricos como, Nóvoa (2002, 2009), Veiga (2002) Pimenta (2001) 
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compartilham a idéia de que durante o estágio o docente adote sua prática como objeto 

de constante investigação no intuito de melhorá-la, de transformá-la e de se transformar 

no próprio processo de ação-reflexão-nova ação. 

O estágio se caracteriza por colocar o aluno em contato com a prática 

visando estabelecer relações entre a teoria e prática. Segundo Selma Pimenta (2004) não 

é um momento de receitas prontas ou imitação de modelos, mas de reflexão sobre as 

situações da sala de aula, é um momento de pesquisa. No estágio, as inquietações 

vivenciadas durante todo o curso vêm à tona é nesse momento que aparecem os dilemas, 

onde muitas vezes é difícil escolher entre múltiplas possibilidades, a melhor ação ou 

atitude para atuar em determinada situação. Podemos trazer vários elementos das 

contribuições do estágio, entretanto a experiência não vai ensinar ninguém a ser 

professor, entretanto apresenta elementos discursivos, dinamização de outros saberes e a 

indignação que pode ser o propulsor de subsidiar um educador com um diferencial a 

mais, um professor pesquisador. A vivência com seus alunos, os problemas apresentados 

na escola, os dilemas vivenciados pelos professores ou pedagogo em formação, toda 

essa experiência pode desencadear uma pesquisa. Segundo Selma Pimenta, 

 
Nessa perspectiva, a pesquisa é componente essencial das práticas de 
estágio, apontando novas possibilidades de ensinar e aprender a profissão 
docente, inclusive para os professores formadores, que são convocados a 
rever suas certezas, suas concepções do ensinar e do aprender e seus 
modos de compreender, de analisar, de interpretar os fenômenos 
percebidos nas atividades de estágio. Assim o estágio torna-se 
possibilidade de formação contínua para os professores formadores 
(PIMENTA, 2004, p. 114). 
 

 
Nesse sentido, um professor pesquisador é de suma importância para um 

melhor desenvolvimento do seu trabalho, fundamental para o aperfeiçoamento da prática. 

Nesse processo a ação reflexão gera uma ação reflexiva. 

O professor é um profissional dotado de competência para produzir 

conhecimento sobre o seu trabalho que permitindo-lhe uma retroalimentação, uma 

reflexão crítica a ponto de serem reformulados os conteúdos durante o processo de sua 

formação (NÓVOA, 2002, p.22). Além disso, para o teórico “[...] O trabalho de formação 

deve estar próximo da realidade escolar e dos problemas sentidos pelos professores. É 

isto que não temos feito”. (NOVOA, 2009, p. 23). 
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Entende-se então que o estágio não é um minicurso preparatório para 

estudantes de licenciatura, não é uma reafirmação de nossa escolha de curso, ele vai 

muito, além disso, é através da regência que vamos poder refletir nossa práxis e perceber 

se conseguimos alcançar nossos objetivos quanto o ato de educar que esperamos ter e é 

através do estágio que os futuros professores podem aprender com os profissionais da 

área que já atuam há mais tempo. 

Portanto, diante do que foi visto, percebe-se que todo estudante de 

Pedagogia passa durante o seu processo de formação por muitas aprendizagens e 

dilemas e desafios. Isto porque, segundo Pozo (2002, p, 60), “aprender implica mudar os 

conhecimentos e os comportamentos anteriores”. É necessário abraçar o novo 

conhecimento para que possamos obter um estágio cheio de bons significados e de 

aprendizado consistente e duradouro. 

 
 
 2- Saberes docentes e o estágio supervisionado na graduação  

 
 
Percebe-se que alguns alunos dos cursos de graduação entram na 

universidade com algumas perspectivas e ideias, encontrar um modelo ou um manual 

pronto de como ser educador e obter  saberes docente. Recordamos-nos de colegas 

perguntando se não iríamos ter uma disciplina que  apresentássemos algo concreto de 

como lecionar e que conhecimentos a seriam trabalhado em sala de aula. Algumas 

disciplinas, como didática, linguística, metodologias de ensino, davam sinal de que 

estávamos próximo de obter essas instruções, dos saberes básicos para o exercício da 

docência, mas, quando a(o) professor (a) eram interrogada(o) sobre, as respostas eram 

as mesmas, vocês não irão encontrar nenhum manual pronto, esse saberes serão 

adquiridos com a experiência e vivenciados com a profissão. 

Segundo Tardif (2002, p.32) estas perguntas, são bastantes comuns nos 

cursos de formação docente, parecem indicar a existência de uma relação problemática 

entre os professores e os saberes. Para o autor as pesquisas sobre os saberes docentes 

são novas, recentes e ainda tímidas na ciência da educação. 

Nessa perspectiva, os autores Mizukami e Reali (2002) nos levam a refletir 

sobre a formação curricular dos cursos de licenciatura, que muitas vezes apresentam 
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suas teorias como saberes disciplinares, dissociado do campo de atuação e formação da 

identidade do profissional, seu significado social, cultural e humano. 

Para os graduandos essas indagações se concretizam durante o estágio 

supervisionado. Logo perceber-se o desafio e a ansiedade de estar em sala de aula, 

ministrando aulas, dialogando com professores já experientes, com os alunos, exercendo 

o ato de ensinar, praticando a docência. Nesse primeiro encontro com a profissão 

constata-se que a escola é viva, cheia de peças que se movem, os alunos que correm, 

brincam, fazem perguntas, algumas vezes interessados ou não com a aprendizagem, 

interagindo entre si e cheias de vida.  Os professores alguns amigáveis e outros nem 

tanto, alguns logo nos avisa do desafio que é ser professor na atualidade. Sobre essas 

relações entre escola, professor, aluno, Tardif (2009), faz a seguinte afirmação: 

 

Ora, a escolarização repousa basicamente sobre interações cotidianas 
entre os professores e os alunos. Sem essas interações a escola não é 
nada mais que uma imensa concha vazia. Mas essas interações não 
acontecem de qualquer forma: ao contrário, elas formam raízes e se 
estruturam no âmbito do processo de trabalho escolar e, principalmente, 
do trabalho dos professores sobre e com os alunos ( TARDIF,2009, p. 23). 

 

É nesse processo de interação, que a educação se dar, através das relações 

sociais. Aplicando tal pensamento, Tardif (2002, p.31) descreve os saberes sociais como 

um conjunto de saberes que dispõe uma sociedade e educação como um conjunto dos 

processos de formação, de aprendizagem elaborada socialmente e destinados a instruir 

os membros da sociedade com base nesse saberes através da educação. Nesse sentido, 

são os profissionais da educação que aplicam esses conhecimentos no ambiente 

educacional. Por isso, faz-se necessário uma reflexão e aprofundamento sobre os 

saberes docentes no curso de graduação, para que os graduandos possam refletir e 

aprofundar os seus conhecimentos sobre esses saberes. 

Ao analisar os saberes docentes, Tardif (2002. p.32) faz os seguintes 

questionamentos: Os professores sabem o que? São apenas transmissores de conteúdos 

formulados coletivamente? Que saberes são esses? Nesse sentido, afirma que os 

professores antes de serem professores sabem alguma coisa e tem a função de transmiti-
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los a alguém. Ao se aprofundar nos saberes docente ele apresenta alguns saberes 

presentes na prática docente, e define saberes docentes como um saber plural, 

constituído através dos saberes adquiridos da formação profissional, das disciplinas, 

curriculares e experiências. Para os profissionais da educação, entre esses saberes 

docentes, segundo pesquisas os saberes adquiridos com a experiência profissional, são 

os conhecimentos essenciais na formação das suas competências. Por isso, Tardif (2009, 

p.16 e 17) complementa: 

 

Um primeiro fio condutor é que o saber dos professores dever ser 
compreendido em íntima relação como trabalho deles na escola e na sala 
de aula. Noutras palavras, embora os professores utilizem diferentes 
saberes, essa utilização se dá em função do seu trabalho e das situações, 
condicionamentos e recursos ligados a esse trabalho. Em suma, o saber 
está a serviço do trabalho. Isso significa que as relações dos professores 
com os saberes nunca são relações estritamente cognitivas: são relações 
mediadas pelo trabalho que lhes fornece princípios para enfrentar e 
solucionar situações cotidianas. 

O autor faz colocações relevantes sobre os saberes docentes.  Ao avaliar o 

momento do estágio supervisionado com as colocações do autor, podemos dizer que os 

estagiários chegam à escola inseguros para o exercício da profissão, pois até aquele 

momento ficaram no campo da teorização. Somente no estágio supervisionado tem a 

oportunidade de vivenciar os saberes docentes através da experiência no exercício da 

profissão e solucionar situações e dilemas no cotidiano da escola que antes achavam 

despreparados. Nessa perspectiva o estágio se caracteriza como um momento de 

pesquisa e o estagiário pesquisador conduz um novo olhar para a superação dos 

problemas e experiências encontradas que nem sempre encontram no conhecimento 

teórico. 

Nesse contexto, o espaço da prática do estágio possibilita interações no 

contexto escolar e fora dele. Assim, as identificações dos estagiários se constroem nas 

relações profissionais e sociais, sendo que podem ser interpretadas a partir de modos de 

articulação entre transações objetivas e subjetivas, como resultados de compromissos 

“internos” e também de negociações “externas” (DUBAR, 2005). Podemos dizer que 

involuntariamente o graduando durante o estágio supervisionado aprimora os saberes 

docentes, pois, é durante o estágio que ele coloca em prática as teorias adquiridas na 

academia. 
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Por fim, o estágio é um momento, que muitas vezes é temido pelos 

estagiários, são muitos relatos negativos e poucos positivos por parte da maioria dos 

graduandos e também pelos veteranos. Podemos dizer que esses temores são 

consequência do distanciamento da academia com a escola.  É com esse pensamento 

que podemos afirmar que é nesse espaço de interação social que iremos lapidar e 

aprimorar os nossos saberes docentes, Tardif (2002) afirma que os saberes são 

elementos constitutivos da prática docente, pois é o cotidiano da escola que irá nos 

possibilitar relacionar teoria e prática e aprimorar os saberes docentes. 

 
 3- As contribuições do estágio supervisionado na identidade profissional  
 

 

Com uma história construída no cotidiano das instituições de ensino 

superior, não é demais enfatizar que o curso de graduação em Pedagogia, nos anos 1990 

até os dias de hoje, foi se constituindo como o principal locus da formação docente dos 

educadores para atuar na Educação Básica: na Educação Infantil e nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental. 

 Com esse objetivo, a formação do profissional para atuar na educação, 

durante o curso versa por algumas áreas da educação, como sociologia, psicologia, 

filosofia, metodologias de ensino, linguística, didática e outras disciplinas, que tem o 

objetivo preparar o graduando para o exercício da profissão. Também no currículo está à 

disciplina Práticas Pedagógicas do Ensino Fundamental, o estágio, que se caracteriza por 

colocar o aluno em contato com a prática visando estabelecer relações entre a teoria e 

prática e a identificação com a profissão. 

Com isso, o estágio caracteriza-se como eixo central na formação da 

identidade profissional do graduando, o estagiário tem a oportunidade de exercitar a 

profissão e perceber as suas identificações ou não com a docência. Esse momento 

muitas vezes é conflituoso para alguns pedagogos em formação, pois, sabemos que é 

comum nos cursos de licenciatura alunos que há princípio não se identifica com a 

docência, tem concepções negativas da profissão, da educação e veem no estágio a 

oportunidade de vivenciar na prática esses dilemas. 

Entretanto, a experiência no estágio não vai ensinar ninguém a ser 

professor, mas apresentar elementos discursivos, dinamização de outros saberes e a 
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indignação que pode ser o propulsor na construção de uma identidade profissional com 

um diferencial a mais, um professor pesquisador. Percebe-se que em sua maioria os 

estudantes de Pedagogia durante o seu processo de formação passam por muitas 

aprendizagens e dilemas. Isto porque, aprender implica mudar os conhecimentos e os 

comportamentos anteriores. 

Nesse sentido, podemos afirmar que a identidade profissional não será 

formada ou constituída num só momento, mas, sim durante o exercício da profissão 

através de uma formação contínua. Ainda sobre as contribuições do estágio 

supervisionado na construção da identidade profissional, Selma Pimenta (2004, p.127) faz 

a seguintes contribuições para essas reflexões: 

Através do exercício da profissão o graduando terá oportunidade de 
trabalhar os conteúdos e as atividades do estágio no campo de seu 
conhecimento específico, que é a Pedagogia-ciência da educação- e a 
Didática-que estuda o ensino e a aprendizagem-, percebem que os 
problemas e possibilidades de seu cotidiano serão debatidos, estudados e 
analisados à luz de uma fundamentação teórica e, assim, fica aberta a 
possibilidade de se sentirem co-autores desse trabalho. O estágio passa a 
ser um retrato vivo da prática docente e professor-aluno terá muito a dizer, 
a ensinar, a expressar sua realidade e de seus colegas de profissões, de 
seus alunos, que nesse mesmo tempo histórico vivenciam os mesmos 
desafios e as mesmas crises na escola e na sociedade. Nesse processo, 
encontram possibilidade para ressignificar suas identidades profissionais, 
pois estas, como vimos, não são algo acabado. 
 

 

Nesse sentido, podemos dizer que o estágio caracteriza-se como um fio 

condutor na construção da identidade profissional, a experiência adquirida possibilitará o 

estagiário ter a perspectiva de que a identidade profissional será lapidada através das 

vivencias, experiências, e ao longo do exercício da profissão. Dessa forma, vale lembrar 

como afirma Freire (1996, p.47) que ”ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”.  

 

4- Conclusão   

 
 
O que podemos perceber é que o estágio é nosso maior contato com a 

escola viva, entramos cheios de expectativas, de medos, ansiedades e muitas perguntas 

em mente que a principio não têm respostas. Mas ao longo desse processo, a vivência 
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com as crianças, com professores mais experientes e com toda comunidade escolar, os 

medos vão desaparecendo, vamos adquirindo autoconfiança, os dilemas vão 

aumentando, mas vamos aprendendo tomar as decisões correta e embora algumas só 

possa ser constatada com um certo tempo  depois ficamos com aquela sensação eu 

acertei dessa vez,  fiz a coisa certa e assim vamos desenvolvendo os saberes docentes 

tão necessário nesse momento. 

Embora sejamos desmotivadas por alguns professores regentes, o cotidiano 

da sala de aula nos traz algumas certezas, motivações, criatividades e quando fazemos 

algo acertado o desejo de reafirmar nossa identidade profissional, é ainda maior. 

Entendermos que a missão que temos em “mãos” o ato educar, é nobre, é algo grandioso, 

sim, porque todas as outras profissões são submissa ao professor, você não pode ser 

médico, advogado, astronauta, engenheiro, delegado, juiz e todas as outras profissões, 

sem antes passar por um professor, por isso, o educador deve se orgulhar muito de sua 

profissão, a formação de um “ser” cidadão- critico-reflexivo depende de nós, professores. 

O papel fundamental do estágio supervisionado é formar docente, possibilitar ressigificar 

os saberes, reflexões sobre a profissão da docência e  construção de sua identidade. 

Além disso, proporcionar a formação contínua não somente do profissional experiente, 

mas do homem como ser histórico-cultural e em estado de formação continua. 
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