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Resumo  

Este artigo tem como objetivo discutir as análises preliminares de uma pesquisa realizada 
sobre Estágio Obrigatório nos cursos de Licenciatura da Universidade Federal do Piauí 
(UFPI), considerando-o como espaço da formação profissional docente potencial para 
construção de sua identidade docente. A pesquisa tem natureza qualitativa e teve como 
sujeitos alunos dos cursos de Licenciatura da UFPI e os professores preceptores. Os 
instrumentos utilizados foram os questionários e entrevistas semi-estruturadas. Os resultados 
apontam que, de fato o estágio contribui para a formação dos futuros docentes, mas para que 
seja efetivo na etapa da formação inicial do professor, necessita ser revisto no que tange à 
orientação dos alunos. 

Palavras-chaves: Estágio Obrigatório. Formação de  Professores. Identidade  

profissional. 

 

Abstract 
 
This article aims to discuss the first analysis of a survey on the Internship Required courses of 
the Universidade Federal do Piauí (UFPI), considering it as a space for training potential 
teachers to build their teaching identity. The research is qualitative and was subject students 
of Bachelor UFPI teachers and preceptors. The instruments used were questionnaires and 
semi-structured interviews. The results show that in fact the stage contributes to the formation 
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of future teachers, but to be effective in the initial stage of the teacher needs to be revised with 
respect to the orientation of students. 
 
Keywords: Internship Required. Training of teachers. Professional identity. 
 
1 Introdução  
 

As transformações em todos os setores da sociedade provocadas pela globalização, 

pelas novas tecnologias e a fugacidades das informações, a partir da década de 1990, 

provocaram reformas nas políticas educacionais, em nível global, modificando, inclusive, o 

cenário da formação de professores. A Lei de Diretrizes e Bases Nacionais (Lei 9394/96), por 

exemplo, persevera sobre a valorização do magistério ao definir políticas que contemplem 

desde condições de trabalho, salário e carreira digna a investimentos na qualificação docente 

por parte das instituições de ensino, com vistas à melhoria da qualidade social da escola, 

conforme estabelece a Constituição Federal. 

 A qualidade desta oferta, porém, está condicionada à qualidade do ensino das 

instituições de ensino superior, uma vez que a elas compete primordialmente a formação dos 

profissionais do magistério. Assim ao Ministério da Educação coube o papel de determinar o 

modelo de formação docente, sem desrespeitar a autonomia didático-pedagógica destas 

instituições. Tal modelo redimensiona a formação para o trabalho docente diante do novo 

contexto social, centralizando o perfil do egresso dos cursos de formação de professores na 

dimensão didático-pedagógica (profissional reflexivo e competente), caracterizando um 

modelo de formação fundado na competência nuclear baseada no princípio metodológico da 

ação-reflexão-ação, conforme proposto pelo Parecer do CNE/CP 009/2001.  Nelas a 

epistemologia da prática e a pedagogia por competência constituem eixos da nova identidade 

do profissional de ensino (THERRIEN, 2004) que se concretiza através do currículo; forma 

prática de se ter acesso ao conhecimento configurado em uma trama social, cultural, histórica, 

política, pedagógica ou educacional. Trata-se de um instrumento através do qual as práticas 

educativas são organizadas, na qual os saberes ganham forma e sentido.  

 Isso significa que o saber profissional do professor requer o planejamento de espaços e 

tempos de teorias e experiências, que assegure um alto teor de excelência formativa. Para 

assegurar a dimensão prática ou da experiência as Diretrizes Curriculares garantem o mínimo 

800h de prática de ensino, das quais 400 são destinadas ao estágio curricular como 

componente obrigatório para cursos de licenciatura, excetuando-se o de Pedagogia.  

Porém, criticas quanto ao modus operandis com o qual estágio curricular é realizado 

tem sido localizadas na literatura (SILVA JUNIOR, 2009; PIMENTA E LIMA 2004; 



PIMENTA, 1997; PICONEZ, 1994; entre outros) e incidem sobre o fato de que as instituições 

de ensino superior não têm procedido com ações de melhoria na perspectiva de que o mesmo 

possa de fato, incorporar e reconstruir saberes teórico-práticos. 

Estudo recente, no interior do PIBIC, sobre o estágio não obrigatório nas escolas de 

educação básica de Carvalho e Costa (2010) evidenciou que os alunos participantes deste 

estágio encontram-se solitários, aprendendo o ofício através do ensaio e erro, sem condições 

de estabelecer relação entre teoria e prática. Decerto, trata-se de um estágio diferenciado. 

Entretanto, regulamentado por Lei 11.788/08 e também necessita ser acompanhado por 

profissionais já legitimados. Tal pesquisa, aliada as nossas vivências com os alunos dos 

cursos de licenciatura na Universidade Federal do Piauí, tem nos instigado a compreender 

como ocorre o estágio curricular obrigatório nos cursos de licenciatura. Assim algumas 

questões vêm nos inquietando como por exemplo: como se caracteriza o estágio curricular 

obrigatório nos cursos de licenciatura da UFPI? Que saberes estão sendo construídos neste 

tempo e espaço curricular? Que concepções eles já construíram sobre o ofício da docência? 

Como a escola colabora na constituição da identidade de professor? Qual o sentido do estágio 

obrigatório nos cursos de licenciatura da UFPI? 

Este trabalho, portanto, pretende evidenciar como o estágio obrigatório é desenvolvido 

no âmbito dos cursos de licenciatura da UFPI, bem como identificar os saberes que sustentam 

a prática pedagógica do estagiário na escola.  Ressalte-se que mesmo a pesquisa estando em 

andamento já é possível mostrar os resultados preliminares. 

 

 
2.  O Estágio Obrigatório na constituição da identidade docente 

 

A concepção de estágio, seguindo a racionalidade do Parecer 27/2001, como tempo de 

formação profissional do formando, seja pelo exercício direto in loco, o caracteriza como uma 

atividade necessária de preparação próxima para o ofício sob a responsabilidade de um 

profissional já habilitado. Consiste, portanto, em um modo especial de atividade de 

capacitação em serviço, bem como um momento para se verificar e provar (em si e no outro) 

a realização das competências exigidas na prática profissional e exigíveis dos formandos, 

especialmente quanto à regência (BRASIL, 2001). Neste sentido, a Lei nº 11.788, de 25 de 

setembro de 2008 no Art. 1o , § 2º acentua que a meta do estágio é “o aprendizado de 

competências próprias de atividades profissionais e contextualização curricular, objetivando o 

desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho”. 



Logo, o Estágio Supervisionado tem função de construção por acumulação de 

conhecimento e técnicas, que possibilita ao educando uma reflexão crítica sobre a prática, 

portanto, o estágio supervisionado é um processo de pesquisa que proporciona a oportunidade 

de aproximar-se da realidade na qual se pretende atuar. Também é através do estágio 

supervisionado que o professor construirá sua identidade pela profissão do magistério, pois a 

prática lhe possibilitará uma visão dos problemas existentes, relação professor-aluno e vice-

versa; também se identificará com o processo, construção e formação de significados que são 

importantes para o profissional como: conhecer, investigar, intervir na realidade do aluno, da 

escola e da família. Barreiro (2006, p. 20) considera o estágio curricular como referência na 

“reflexão e formação no decorrer das ações vivenciadas pelos alunos”, ressalta também que a 

experiência vivida torna-se fundamental na construção da identidade do profissional. 

O objetivo do estágio está diretamente relacionado à percepção e experienciação de 

como ocorre o processo de ensino e aprendizagem na sala de aula no cotidiano, como é a 

prática de sala de aula, isso significa que é importante ter o conhecimento teórico sobre as 

concepções de ensino, métodos e técnicas para que ocorra a aprendizagem efetiva. A partir 

desse conhecimento é possível identificar qual concepção é adotada pelo docente. Neste 

aspecto, a finalidade do estágio supervisionado é de aproximar o futuro profissional do seu 

ambiente de trabalho, auxiliando nas dificuldades encontradas no estágio, possibilitando aliar 

a prática à teoria, e também compreender situações em que poderá servir de parâmetros de 

como agir ou como não agir diante de determinadas situações que poderão aparecer no 

cotidiano escolar. 

Portanto, essa prática está além da experiência na docência, pois implica no 

conhecimento de organização, planejamento e análise dos fatos ocorridos em sala de aula, 

“esse processo ultrapassa a situação da dinâmica ensino-aprendizagem, favorecendo os 

espaços de reflexão e de desenvolvimento de ações coletivas e integradas” (BARREIRO; 

GEBRAN, 2006, p. 91). Sendo assim a reflexão não ocorre dentro da escola, mas fora dela 

também, onde o futuro docente terá novos conhecimentos e buscará mais para que seja 

contemplada uma ação capaz de transformar e modificar o contexto da escola em que o 

estagiário se encontra. (PEREIRA, 1999).  

Nesta direção Pimenta (2004, p.43), entende que o estágio faz com que as competências 

e habilidades que são precisos para a atuação do docente aconteçam a partir: 

 

[...] da prática educativa (institucional) é um traço cultural compartilhado 
que tem relações com o que acontece em outros âmbitos da sociedade e de 



suas instituições. Portanto, no estágio dos cursos de formação de 
professores, compete possibilitar que os futuros professores compreendam a 
complexidade as práticas por seus profissionais como alternativa no preparo 
para sua inserção profissional.  
 

Na acepção da autora o estágio tem aproximação da realidade com a teoria que ocorre 

por meio da observação e reflexão-ação. Ação essa que pode ser realizada após investigação 

do cotidiano escolar, pois para Sacristán (1998), a investigação educativa faz com que se 

reconheçam os objetivos e intencionalidades da educação, que transformada, a partir da ação-

reflexão-ação do docente ocorre porque: 

 

A investigação educativa propõe transpor um vazio entre a teoria e a prática 
entre a investigação e a ação, formando e transformando o conhecimento e a 
ação dos que participam na relação educativa, experimentando ao mesmo 
tempo em que investigando ou refletindo sobre a prática. Dessa forma, o 
conhecimento que se pretende elaborar neste modelo de investigação 
encontra-se incorporado ao pensamento e à ação dos que intervém na 
prática, o que determina a origem dos problemas, a forma de estudá-los de 
maneira a oferecer a informação. (SACRISTÁN, 1998, p. 101) 

 

Trata-se, portanto de um espaço que ao colaborar na construção de competências 

profissionais concorre para a construção da identidade da docência. Este é o mesmo 

pensamento de Barreiro (2006. p. 20) ao considerá-lo como referência na “reflexão e 

formação no decorrer das ações vivenciadas pelos alunos”, ressalta também que a experiência 

vivida torna-se fundamental na construção da identidade do profissional.  Neste aspecto, este 

espaço formativo torna-se um momento crucial para cada aluno da licenciatura, que fará a 

experiência da docência na sala de aula, possibilitando uma vivência do que foi estudado na 

academia durante o curso, logo o conhecimento teórico é essencial para aliar-se a prática na 

sala de aula. Isso significa que, através do Estágio supervisionado o professor construirá sua 

identidade pela profissão do magistério, na medida em que lhe permite constituir uma visão 

dos problemas existentes na escola; na relação professor aluno e na incorporação de 

habilidades como conhecer, investigar, intervir na realidade do aluno, da escola e da família. 

 Assim,  quando um curso de formação docente é capaz de promover o desenvolvimento 

de habilidades instrumentais necessárias à realização da ação docente, estará sendo eficiente, pois 

estará congregando aspectos práticos da profissão ao permitir o treinamento em situações 

experimentais de determinadas habilidades consideradas, a priori, como necessárias ao bom 

desempenho docente. (PIMENTA e LIMA, 2006) 



Este treinamento ocorre em um laboratório, seja em espaços escolares ou não 

escolares.  Em nosso caso, como abordamos o estágio nas licenciaturas estaremos focalizando 

na escola. Nela, o aprendiz de professor deverá encontrar elementos que lhe propiciem a (re) 

significação dos saberes docentes que fazem parte do cotidiano, nas implicações do 

investigar, do agir após reflexão coletiva e individual na escola e na sala de aula. Porém, neste 

processo de construção não estará sozinho, estará acompanhado por um professor da escola, 

seu co-formador, e pelo professor do estágio. Ambos, em diálogo constante guiarão o 

estagiário no sentido de prepará-lo para o ofício. Seguindo esta racionalidade, cabe perguntar: 

quais os desafios enfrentados por estes aprendizes de professores e os próprios professores 

durante este processo constitutivo da identidade docente? Esta foi uma das questões que 

orientaram nosso estudo. 

 

3 Metodologia  

 A pesquisa apresenta abordagem qualitativa, de caráter etnográfico, uma vez que 

pretendemos olhar o fenômeno da prática pedagógica holisticamente a partir de dados 

coletados na sua fonte natural, para descrevê-lo e apreender o seu significado. Trata-se, pois, 

de um estudo de significado da “vida diária” na ecologia da sala de aula, onde se realiza o 

estágio obrigatório dos alunos dos cursos de licenciatura da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). 

 Para Minayo (2000), a etnografia compreende o conjunto de reflexões que se abrigam 

sob seu próprio nome, além do interacionismo simbólico, da história de vida e da história oral. 

Seu berço foi a Universidade de Chicago e seu principal teórico, Roberto Park, que já nas 

décadas de 20 e 30 preconizava a experiência direta com atores sociais para a compreensão de 

sua realidade. Por outro lado, encontra aporte na etnometodologia porque procura evidenciar 

o significado das ações pedagógicas dos sujeitos estudados.  

  A pesquisa foi realizada no cotidiano escolar Estadual e Municipal do Município de 

Teresina-PI. Em princípio foi efetuado contato com a coordenação de estágio no âmbito da 

UFPI. Este contato nos permitiu a identificação dos professores responsáveis pelo estágio nos 

diferentes cursos de licenciatura da UFPI, que auxiliaram na  identificação dos estagiários.  

 O trabalho de pesquisa foi realizado durante o primeiro semestre de 2012. O 

instrumento empregado de coleta de dados foi a entrevista semi-estruurada. Os sujeitos foram 

alunos dos cursos de licenciaturas (dois alunos de cada curso, portanto 14 sujeitos), os 



professores responsáveis pelo estágio na UFPI e os professores das escolas, os preceptores 

que acompanham os alunos em sala de aula.   

 Os dados coletados, organizados e tabulados e ainda em fase de análise e interpretação 

já evidenciam a resposta para alguns objetivos propostos no início da investigação, que 

constaria um conhecimento sobre o Estágio Supervisionado, e as concepções e articulação dos 

sujeitos envolvidos neste espaço formativo. Ressaltamos que os sujeitos serão identificados  

como (SJ) e o respectivo número de ordem, por exemplo, SJ02). 

 

4 Análise e discussão 

 

 Seguindo as normatizações do MEC (BRASIL, 2002), o estágio obrigatório tem carga 

horária de 405h e ocorre a partir da segunda metade do curso, dividindo-se em 4 etapas; as 

duas primeiras correspondem ao conhecimento da escola e a elaboração de um projeto de 

estágio; as últimas correspondem à regência. Trata-se, na acepção dos sujeitos pesquisados do 

momento em que o aluno da graduação, licenciatura, exerce sua prática profissional sob a 

observação do profissional da área. 

De fato, o estágio obrigatório consiste em um espaço de construção de identidade 

como afirma Barreiro (2006). Tanto é que os sujeitos investigados o compreendem como o 

momento crucial para a confirmação e identificação com o curso que estão fazendo; consolida 

o querer e o fazer da profissão docente, uma vez que a experiência mostrará como refletir e 

agir diante dos desafios que aparecerem. Dito de outra forma, o estágio promove a construção 

de saberes e de sentidos acerca do seu ofício e de sua práxis. Essa concepção de construção da 

identidade também é compartilhada por Therrien (2006), na qual a identidade é construída na 

dialogicidade, ou seja, é através da interação de troca e produção de saberes entre professor e 

aluno.  

Esta concepção, porém, frustra-se, na prática quando os sujeitos se inserem no campo 

do estágio. Suas vozes são uníssonas ao afirmar que este, devendo ser supervisionado, deixa 

de sê-lo, como atesta o aluno (SJ01) ao relatar como o mesmo ocorre: 

 

Primeiramente, há aulas na universidade para conhecimentos 
referentes ao estágio e sua importância, responsabilidade e 
compromisso com essa etapa da formação  para a profissão. Estudam-
se alguns teóricos que falam da prática docente. Os debates mostram o 
quanto esse momento é precioso para os alunos, pois se mostram 



apreensivos, mas desejosos pela a aquisição desse conhecimento 
prático que é único também. É feita orientações pelo professor para 
encaminhamento para as instituições e para as escolas. Devendo o 
professor da universidade visitar como é a atuação dos alunos, 
colaborando assim para que este momento não seja trapaceado e nem 
explorado pelos professores das escolas. Na escola, o professor de sala 
deverá fazer o seu planejamento e entregar ao aluno para que este 
possa fazer seu planejamento sem interferir na rotina da escola ou da 
sala de aula, mas isso quase não acontece, pois os professores 
titulares não planejam e também acabam por fazer dos alunos, 
professores de suas salas com apoio da diretora, pois 
frequentemente faltam à escola e o estagiário assume a sala de 
aula, coisa que não deveria acontecer. Depois de regência alguns 
dias os alunos retornam para a socialização e entrega de relatório, 
ficha de frequência e declaração do diretor da escola comprovando 
que o aluno esteve presente durante determinado tempo na escola 
fazendo o estágio (SJ 0) (grifamos). 

 

 

No ínterim deste espaço os alunos têm apenas aula teórica, o que causa insatisfação e 

não oferece subsídios para atuar na prática. “Ela nem me orientou, eu estava aprendendo 

sozinha no estágio”, afirma SJ02. Aprender sozinho? Esta forma de existência do estágio fere 

profundamente a lei que o orienta no Brasil (Lei nº 11.778, de 25/09/2008) que preconiza a 

supervisão como condição sine qua nom. A UFPI, através da Resolução nº 22/09 

CEPEX/UFPI que regulamenta o estágio segue o mesmo princípio. Em seu Art. 3°, a 

resolução postula que o estágio “terá caráter profissionalizante e deverá ter acompanhamento 

efetivo por docente efetivo pertencente à Universidade e por um supervisor da parte 

concedente”. Neste sentido,  acompanhar e orientar a execução das atividades dos estagiários 

orientar os alunos, na elaboração dos seus planos e relatórios de estágio, avaliar o 

desempenho dos estagiários são atribuições do docente-orientador. 

Porém, até mesmo os preceptores da escola, afirmam que da maneira como ocorre o 

estágio nos cursos de licenciatura, ele não prepara o profissional adequadamente, 

 

Minha observação é que preparamos muito mal esses futuros 
profissionais para a sala de aula. Há uma deficiência muito 
grande. Falta de orientação e acompanhamento pelas entidades 
que enviam esses alunos à escola (SJ04). 

 

 

Ora, a identidade docente conforme Pimenta (1999), é construída a partir da 

significação social da profissão, da revisão constante dos significados sociais da mesma, da 



revisão das tradições e da reafirmação de práticas consagradas culturalmente e que 

permanecem significativas, que identidade está sendo construída no monólogo? 

Autodidatismo? A forma como estes sujeitos vivenciam o estágio, não traz somente 

frustrações, mas também conflitos, eles se sentem desamparados, sem norte,  

 

Literalmente perdido, não sei, e fico me questionando se estou agindo 
certo e que tem momento como agir diante de certas situações, que eu 
não sei como lidar para ensinar aquilo, não há receita ou é uma escola 
muito ideal? (SJ03) 

 

 

Esta revelação mostra que, mesmo no conflito vivido os alunos investigam e refletem 

sobre o que fazem. (SACRISTAN, 1998). Porém, como exercitar este refletir na ação e sobre 

a ação, nos moldes de Schön (2000) se estas reflexões não são compartilhadas com os 

professores orientadores deste processo? Que  teorias são construídas nesta aprendizagem 

dolorosa pelo ensaio e erro? Se há um consenso de que o estágio é um espaço de produção de 

conhecimento que transcende a aplicabilidade de teorias (PICONEZ, 1994) como se justifica 

a ausência de um acompanhamento amiúde destes sujeitos na escola e da universidade? Que 

formação docente está sendo construída neste espaço, que não permite ao aluno o feedback 

acerca de suas práticas vividas?  

Assim, nestes moldes o estágio deixa de ser, no entendimento de Pimenta e Lima 

(2004, p. 29) um campo de conhecimento cuja essência lhe atribui “um estatuto 

epistemológico que supere a tradicional redução à atividade prática instrumental”. 

 

Considerações finais  

 
As análises preliminares dos dados desta pesquisa no permitem focalizar um 

aprendiz do ofício da docência, que reconhece o estágio como lócus de construção da 

identidade profissional e que, ao adentrar na escola e ao assumir a regência em uma sala de 

aula aprende o ofício de forma solitária.   

Sob esta composição, o espaço que deveria estabelecer a conexão entre os saberes da 

teoria e os saberes da prática e fomentar a compreensão acerca da complexidade das práticas 

gerenciadas por  seus orientadores, como alternativa no preparo para sua inserção profissional, torna-

se um espaço de conflitos. Conflitos decorrentes da insegurança teórico-metodológica que 



desembocam em sentimentos de frustração com a condução do estágio na UFPI. Este 

descontentamento também incide sobre os professores do estágio, ou preceptores, que, 

também se sentem sozinhos neste processo. 

Assim, os primeiros achados desta pesquisa nos faz inferir que a maneira na qual o 

estagiário constrói o seu ethos profissional na UFPI se constitui num desafio a ser enfrentado 

pelos cursos de licenciatura, para que este cumpra, de fato, o papel de formar o professor 

capaz de efetuar sua prática fundada na ação-reflexão-ação, em rumo à autonomia dos 

sujeitos. 
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