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RESUMO 
 
O presente texto é um breve relato de uma experiência em atividades de Estágio Supervisionado 
integrado ao Trabalho de Conclusão de Curso vivenciado em uma universidade estadual situada 
em Salvador - da Bahia, no curso de Licenciatura em Pedagogia Plena. Discorre sobre a 
importância das experiências de estágio na formação do docente, pois este componente curricular 
mobiliza a produção do saber profissional docente. As experiências aqui apresentadas apontam as 
ações nas escolas-campo e a pesquisa como eixos centrais do estágio, numa relação pesquisa-
teoria-prática. O que foi vivenciado e experienciado faz parte de uma proposta de formação 
baseada na indissociabilidade entre ensino e pesquisa, teoria e prática e apontam para uma 
compreensão de concepção de estágio com pesquisa e como pesquisa, como potencial de 
possibilidades de construção do fazer profissional do docente. 

 

Palavras-chave: Estágio Curricular. Percurso Formativo. Docência. 

 

RESUMEN 

El texto trae un breve relato de una experiencia de integración de las Actividades Práctica 
Supervisadas y el Trabajo de Conclusión del Curso vivida en una universidad estadual ubicada en 
la ciudad de Salvador de Bahía, en el curso de Pedagogía Plena. Discute la importancia de las 
experiencias de las Actividades Práctica Supervisadas en la formación docente, ya que esto 
moviliza la producción de uno conocimiento profesional del hacer docente. Las experiencias aquí 
presentadas apuntan las acciones en las escuelas-campo y la investigación como una teoría 
relación de investigación y la práctica. Lo que se vivió y experimentó forma parte de una 
propuesta de formación basada en la conexión entre la enseñanza y la investigación, la teoría y la 
práctica e apuntan para una comprensión de la concepción de las Actividades Práctica 
Supervisadas con la investigación y cómo investigación, como potencial de posibles 
oportunidades para construir el profesional de la enseñanza. 

 

Palabras-clave: Actividades Práctica Supervisadas. Trayectoria Formativa. Enseñanza. 
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INTRODUÇAO 

Esta experiência se deu no contexto da Formação de Professores da Licenciatura em Pedagogia de 

uma Universidade Estadual situada na cidade de Salvador Bahia. Trazemos uma narrativa sobre as 

atividades desenvolvidas contribuiram para a minha formação docente enquanto licencianda do 

curso de Pedagogia em direçao à práxis, possibilidade de relacionar teoria e prática a partir da 

minha própria prática. Neste sentido, buscamos aqui relatar as vivências da formação inicial do 

curso de Pedagogia, cuja proposta do Projeto Político Pedagógico é o de integrar atividades de 

Estágio Supervisionado com as de TCC garantindo o cumprimento de um dos objetivos que é 

estimular a prática da pesquisa a partir do engajamento desta com a prática interventiva realizada 

no campo de estágio. 

Este texto se move na constituiçao da práxis e da identidade profissional, imbuidos na constante 

reflexão e postura investigativa, a partir de uma concepção de estágio integrado à pesquisa. Lago, 

Almeida e Machado (2012) apontam que os processos didáticos ocorridos na disciplina de Estágio 

Supervisionado promovem a articulação com as atividades introdutórias de pesquisa científica, de 

forma que a tarefa de ‘pesquisar na/da/para a escola’, típica das práticas de estágio, também se 

constitua uma atitude de investigação acerca de ‘pesquisar a escola’. E consequentemente, 

investigar a própria prática docente. 

Esta iniciativa acadêmica traz evidencias da construção de práticas inovadoras de Estágio 

Curricular em articulação com o Trabalho de Conclusão de Curso. Trata o caráter dialético e 

transformador do Estágio concebido como lócus de pesquisa e construção da práxis, abordando o 

papel do Estágio como enlace para o ensino e a pesquisa. 

 

REFERENCIAIS TEÓRICOS DESTA EXPERIÊNCIA 

 

Os aportes e referencias teóricos que fundamentam esta narrativa está baseado em pressupostos 

concepções defendido nas obras de teóricos como:  
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• Larrosa (2002) que valora a constituição do sujeito a partir do advir, gerador de novos 

significados e (re) construindo saberes;  

• Pimenta (2009), que aponta os três saberes docentes: a experiência, o conhecimento e os 

saberes pedagógicos construídos pelo futuro docente, que é apreendido com sua ação 

prática por meio da reflexão e discussão;  

• Pimenta e Lima (2004) que indicam que a importância de uma formação teórica sólida 

contribui para a realização dessa atividade, oferecendo possibilidade de interpretação e 

análise para compreensão da realidade escolar onde o estágio está inserido.  

• Maciel (2002), que analisa a investigação na formação inicial de professores e salienta que 

essa atividade não pode ficar reduzida ao pseudoconhecimento da realidade escolar, 

resultando em um relatório superficial, levando apenas ao registro das informações obtidas 

e ficando reduzidas ao nível visual, auditivo e oral;  

• Lüdke (2002) que indica a necessidade do futuro professor ter acesso à formação e à prática da 

pesquisa para questionar sua prática e todo o contexto no que ele se insere, o que levaria em 

direção a uma profissionalidade autônoma e responsável. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A formação de professor que se inicia na sala de aula na universidade se consolida na integração 

dos saberes docentes aprendidos durante as atividades de estágio, concretizando a unidade teoria e 

prática, como práxis. Doravante, será apresentada uma narrativa acerca da trajetória formativa 

vivenciada para desenvolver uma docência significativa na perspectiva de uma licencianda que 

vivenciou o processo de integração de estágio e TCC. 

Minha experiência no Estágio Supervisionado foi uma viagem como escreve Larrosa (2002), uma 

viagem aberta, uma viagem interior, uma viagem na qual alguém se deixa influenciar a si próprio, 

e na qual a questão é a constituição desse próprio alguém. Inspirada nesse autor, busco apresentar 

o que me tocou, o que me passou, dando novos significados e (re) construindo saberes da 

experiência, tomando a experiência em consideração para compreender a minha formação 

docente.  

Confesso que esse breve relato de experiência mobilizou minhas emoções e a construção da minha 

práxis. Eu me lembro de que durante as vivências no estágio senti satisfação, frustração, dormi 
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tarde, acordei cedo, quase chorei, sorri, estimulei e recebi estímulos, enfim... Minha formação 

nesse contexto foi constituída de acontecimentos intensos e ricos. Iniciei os estágios a partir do 5º 

semestre letivo. Todas as atividades foram realizadas em dupla, exceto as do estágio II, mas aqui 

vou falar na voz da minha experiência, pois ela tem a marca do meu momento singular, muito 

particular, que somente eu vivi e me transformei com elas, construindo minha práxis. A 

materialização do estágio com foco nas diferentes áreas me permitiu viver experiências relativas à 

docência e a gestão educacional (figura 1).  

Figura 1: Focos dos Estágios Supervisionados 

 

Fonte: Lucineide Machado, 2012. 

Para avançar nessa aprendizagem precisei fazer uma retrospectiva até o ponto de saída com o um 

olhar no ponto de chegada. Refleti sobre as teorias apreendidas para tomar decisões e construir 

minhas ações práticas.  Afinal, a ação prática é a maneira pela qual a teoria é colocada em ação. O 

cumprimento dessas atividades se concretizou como momentos propulsores do meu aprender a ser 

pedagoga, ampliando e fortalecendo conhecimentos construídos. Sei que a formação do pedagogo 

é contínua, por isso compreender minha formação inicial configura-se como essencial para me 

fazer pensar a profissional que desejo ser. Pimenta (2009) aponta os três saberes docentes: a 

experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos. Os saberes da experiência são saberes 

construídos pelo futuro docente com seus professores desde que ele é aluno e o que é apreendido 

com sua ação prática por meio da reflexão e discussão com os colegas.  

Quando o graduando tem o comprometimento com a qualidade da educação e desenvolve práticas 

pedagógicas significativas, refletindo-as no seu cotidiano de forma individual e coletiva, 

provocando mudanças e transformações a partir da experiência vivida, apreende os saberes da 

experiência e efetiva sua formação inicial. O saber da experiência se dá:  

[...] na relação entre o conhecimento e a vida humana. [...] se adquire no modo 
como alguém vai respondendo ao que vai lhe acontecendo ao longo da vida e no 
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modo como vamos dando sentido ao acontecer do que nos acontece. No saber da 
experiência não se trata da verdade do que são as coisas, mas do sentido ou do 
sem-sentido do que nos acontece. (LARROSA, 2002, p.26-27) 
 

Significa dizer que, como humanos, adquirimos o saber da experiência na medida em que 

respondemos os fatos que nos acontece ao longo da vida. Assim, os saberes da minha experiência 

são expressivamente significativos e relevantes para minha formação. Os meus valores, minhas 

concepções e meu caráter configuram minha personalidade e tornam a minha experiência singular. 

Em outras palavras, tanto minhas experiências quanto meus conhecimentos científicos e meus 

saberes pedagógicos são estruturantes na minha ação docente.  

 

OLHANDO A TRJETORIA PERCORRIDA 

 

Lembro-me dos meus primeiros dias de aula, muitas expectativas... Os semestres passaram e, cada 

vez mais, eu me envolvi na certeza da escolha pelo curso de Pedagogia. Recordo-me da minha 

primeira ida à escola-campo, meu contado primário com o espaço que veio a ser meu campo de 

estágio. As experiências no Estágio Supervisionado foram constituídas de acontecimentos tão 

intensos e ricos que mobilizaram minhas emoções... e a constituição da minha práxis pedagógica.  

Minhas atividades preparatórias de estágios envolveram a realização de pesquisas exploratórias. 

Por meio destas, entrei em contato com a realidade sócio-cultural, pedagógica e institucional de 

um dos campos de atuação do pedagogo: as escolas de Educação Básica, conforme o currículo do 

meu curso. Com essas investigações objetivei familiarizar-me com o espaço escolar, analisar as 

especificidades e diagnosticar problemáticas da escola-campo de modo a obter subsídio para a 

construção de projetos de intervenção pedagógica. Pimenta e Lima (2004), referindo-se a essa 

atividade, dizem que ao final das pesquisas, o estagiário, além de ter um conhecimento das ações 

dentro das instituições de ensino e compreendê-las a partir de uma análise teórica, terá condições 

para desenvolver projetos de intervenção nessa realidade educacional, tanto no âmbito da sala de 

aula como na gestão. 

Em acordo com Pimenta e Lima (idem), a formação teórica sólida contribui para a realização 

dessa atividade, oferecendo possibilidade de interpretação e análise para compreensão da realidade 

escolar onde o estágio está inserido. Contudo, vale ressaltar o quão é importante também a 

capacidade do estagiário para analisar e interpretar dados coletados e o comprometimento na 
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realização da atividade. A possibilidade do graduando realizar pesquisas exploratórias antes de 

iniciar suas atividades práticas é uma contribuição ímpar na sua formação profissional.  O futuro 

docente poderá perceber que o trabalho do professor não é regência de classe de forma 

desconectada com a realidade da instituição escolar, mas envolve o conhecimento de todas as 

nuances deste espaço educacional. 

Os resultados que obtive com as pesquisas exploratórias em campo de estágio foram socializados 

e discutidos no interior da universidade, ou seja, refleti individual e coletivamente. Essa 

experiência foi enriquecedora, pois possibilitou a partilha e reflexão sobre as diversas realidades: 

sócio-pedagógica, cultural e institucional, vivenciadas nos diferentes campos de estágio.  Foi 

importante essa troca de experiência propiciada pelo currículo do curso. Maciel (2002), ao analisar 

a investigação na formação inicial de professores, salienta que essa atividade não pode ficar 

reduzida ao pseudoconhecimento da realidade escolar, resultando em um relatório superficial, 

levando apenas ao registro das informações obtidas e ficando reduzidas ao nível visual, auditivo e 

oral.  

A reflexão sobre os resultados obtidos com as pesquisas me serviu de alicerce na elaboração dos 

meus projetos de intervenção pedagógica, muito importante no planejamento das atividades nos 

diferentes níveis da Educação Básica. Um projeto não é “uma simples representação do futuro, do 

amanhã, do possível, de uma ideia; é o futuro a fazer, um amanhã a concretizar, um possível a 

transformar em real, uma ideia a transformar em ato” (BARBIER, 1994, p. 12 apud BARBOSA e 

HORN, 2008, p. 33). Então, um projeto é uma das diferentes formas de organizar as atividades 

pedagógicas, de forma intencional, consciente e planejada. Segundo Lago (2004) é possível 

elaborar de forma clara, detalhada, um caminho prévio de desenvolvimento das atividades de 

estágio. Para a autora, o projeto, nessa perspectiva é como um instrumento de trabalho que tem o 

objetivo de guiar os passos do estagiário e demonstrar, em linhas gerais, o que se pretende fazer. 

Traçar o caminho e definir uma atuação significativa na escola-campo.  

Tracei meu caminho... Confesso que as tomadas de decisão foram bem difíceis. Vi-me imersa nos 

conhecimentos construídos no decorrer do curso, refleti, fiz ponderações... É claro que muitas 

dúvidas também me acompanharam. Sabia que poderia viver situações conflituosas durante as 

ações práticas que precisavam de enfrentamento. Tomando como base o resultado das minhas 

pesquisas exploratórias, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, os conhecimentos constituídos nos 

demais componentes curriculares e a minha experiência de vida, procurei elaborar projetos bem 
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estruturados e fundamentados, pois sabia que minhas propostas precisavam contemplar e atender 

as especificidades e os conteúdos curriculares da escola e, principalmente, promover uma 

aprendizagem significativa.  

Com esse propósito, de acordo com o foco de cada estágio, busquei, em geral, construir planos de 

aulas dinâmicos, observando itens básicos a serem seguidos, tais como: objetivos, metodologia, 

estratégias de ensino, recursos e avaliação.  Preocupei-me com as propostas metodológicas, a 

interdisciplinaridade, a distribuição dos conteúdos, os aspectos visuais e, principalmente, em não 

oferecer conceitos e respostas prontas. Outras propostas consistiram também em ações no interior 

da Escola, com promoção de seminário, palestras, teatro de fantoche, brincadeiras integradoras, 

dinâmicas, entrevistas, debates, dinâmica de grupo e teatro livre, dentre outras. 

Como a preocupação com os recursos pedagógicos faz parte da organização do trabalho do 

professor, busquei selecionar recursos que despertassem o interesse na aula, que proporcionasse 

uma participação ativa e contribuísse para a aprendizagem. Com esse intuito, usei diversos 

recursos, alguns elaborados por mim, como: flanelógrafo, mini-livro das vogais, vogais móvel, 

jogos da memória, cartão de nomes, fichas, mini-livro dos números, quebra-cabeça, número 

móvel, livreto de parlenda, cartazes com listas, calendário, murais diversos, folhetos, panfletos, 

cordel, caixas surpresas, cartazes, painéis; e recursos como: fantoches, sucatas (grãos, tecidos, 

botões, tampinhas, papéis, etc.), imagens, música, fotos, espelhos, vídeos, data show, som, TV, 

CDs, DVDs, retroprojetores, brinquedos, massinhas, dentre outros. 

Diante da dificuldade econômica de alguns alunos do Ensino Fundamental, como a falta de 

caderno, decidi elaborar um material pedagógico. Nele preocupei-me, em inserir os temas 

transversais, questionamentos, debates, discussões, atividades experimentais, jogos, música, 

história em quadrinhos, fábula, curiosidades, adivinhas, desafios, arte, compreensão e produções 

de texto, enfim, quis organizar um material dinâmico, que despertasse no aluno o prazer em 

aprender, de forma interdisciplinar. Ante essa construção me dei conta da dimensão do trabalho 

docente. E que trabalho! Com esse material as aulas, a meu ver, foram interativas, desafiadora, 

problematizadora, contextualizadas, com discussão, posicionamento de ideias, favorecendo a 

participação ativa e efetiva do educando nas atividades. 

Assim, os projetos (figura 2) tinham em vista a aprendizagem dos alunos, com foco na Educação 

Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos; e no âmbito da gestão pedagógica, 
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mobilizando toda a comunidade escolar, visando minimizar uma problemática da instituição, 

diagnosticada durante as pesquisas exploratórias. 
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Figura 2: Logotipos dos Projetos Pedagógicos 

 

 

Fonte: Lucineide Machado, 2012  

Ressalto aqui a contribuição dos demais componentes curricular na escolha e elaboração das 

propostas dos projetos. É notório que o Estágio possibilitou a integração do conjunto dos 

componentes do curso. A formação inicial de professor dar-se início na sala de aula na 

universidade e consolida-se na integração dos saberes docentes aprendidos durante as atividades 

de estágio, concretizando a unidade teoria e prática, como práxis.  

As conversas e discussões com os mestres, aliada aos conhecimentos teóricos, me proporcionou 

buscar desenvolver propostas e um elenco de atividades e tarefas que integraram a minha 

formação inicial, propiciando-me a reflexão e análise de todas as minhas ações práticas 

desenvolvidas na escola-campo, constituindo-se como práxis pedagógica.   

Logo, a formação docente baseada na associação teoria-prática oferece conhecimentos ao futuro 

professor para a compreensão dos seus acertos e desacertos, bem como os resultados e 

conseqüências do seu trabalho, favorecendo, dessa forma, a (re) construção de saberes, de 

significados e de transformação para si e para os envolvidos no seu trabalho. Segundo Larrosa 

(2002), a cada dia muitas coisas se passam, porém quase nada nos acontece. Para que as coisas 

que se passam sejam experiências, precisam nos tocar, nos modificar. Assim foram os meus 

momentos no estágio: experiências, pois me tocaram. Até as dificuldades, a exemplo da troca de 

escola-campo a dois dias do início das atividades práticas durante o Estágio Supervisionado II por 

motivo de greve dos professores, o pouco espaço para a realização das ações de gestão 

pedagógica, exigiram atitude, iniciativa, posicionamento e reflexão, antes, durante e após as ações, 

me modificando e gerando aprendizado. 

Não vou dizer que a preparação, a estruturação e concretização das atividades de Estágio foram 

simples, pelo contrário, exigiram imersão nos conhecimentos construídos, reflexão, 

comprometimento, empenho e intencionalidade para se tornarem significativas. Não posso deixar 

de mencionar que o papel dos professores orientadores de estágio nessa trajetória foi fundamental. 
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Um Estágio bem orientado, acompanhado, no qual são apontadas as alterações necessárias sobre o 

trabalho a ser desenvolvido, com esclarecimentos de dúvidas, efetivado de acordo com o Projeto 

Pedagógico do Curso é importante para a emancipação profissional do futuro Pedagogo. 

Como o Estágio foi movido pela reflexão, seu término não poderia ser diferente, findou-se com 

reflexões sobre o trabalho desenvolvido, com a entrega de relatórios, portifólios, com 

aprofundamento do tema de TCC, exposição e discussão oral na sala de aula na universidade com 

professores e colegas. Compreendo que essa troca de experiência sobre as atividades 

desenvolvidas contribuiram para a minha formação, possibilitou-me relacionar teoria e prática a 

partir da minha própria prática e da prática dos colegas.  

Com o estágio  busquei constituir minha práxis e minha identidade profissional, imbuindo numa 

constante a reflexão e a pesquisa. Sim, a pesquisa, pois o Projeto do meu Curso busca a a 

integração dos estudos de pesquisa, de prática pedagógica, de estágio e de trabalho de conclusão 

de curso, mobilizando a formação de um professor reflexivo e pesquisador. O Currículo busca a 

formação inicial de professor a partir de uma proposta de formação voltada para a reflexão e para 

uma concepção de estágio integrado à pesquisa.  

 

REFLEXÕES SOBRE A INTEGRAÇÃO ESTÁGIO E TCC 

 

Durante os semestres vivenciei diversos componentes curriculares e muitos temas de trabalho de 

conclusão de curso cruzaram meus pensamentos. Estava no quinto semestre letivo quando findei a 

incerteza sobre a temática da minha monografia. Meu interesse em estudar o estágio na formação 

docente surgiu no primeiro dia de aula de Estágio Supervisionado I, quando a professora 

apresentou o programa do componente e as propostas do currículo do Curso para o Estágio 

Supervisionado I, II, III e IV, enfatizando a integração entre Estágio Supervisionado e Trabalho de 

Conclusão de Curso. Nessa ocasião entendi o Estágio Supervisionado como um componente 

curricular fundamental para minha formação. Acreditando nisso, senti a necessidade de investigar 

as implicações desse componente na formação profissional inicial do licenciando em Pedagogia e 

como se constitui a formação de professor no contexto do estágio. Sim, o estágio verdadeiramente 

me inquietou. Passei, então, a fazer leituras sobre essa temática, amadurecendo minha escolha. 
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Tendo escolhido o tema do meu Trabalho de Conclusão de Curso, haja vista a integração Estágio e 

TCC, vivenciei meus estágios integrando a minha temática, enfocando a formação do Pedagogo 

enfatizando as implicações do estágio para a ação profissional. Minhas atividades de estágio nesse 

contexto foram momentos riquíssimos para a consolidação da prática reflexiva e da pesquisa. Com 

esse pressuposto, pude delinear-me na reflexão e investigação e desenvolver capacidades 

essenciais à minha profissão. Essenciais porque como futura docente poderei desenvolver 

autonomia, relativizar saberes, questionar minha prática e tornar-me capaz de detectar e investigar 

problemas, produzindo conhecimentos não só sobre minha prática, mas também sobre situações 

que envolvem a educação.  

Assim, após minhas vivências e experiências na integração Estágio Supervisionado e Trabalho de 

Conclusão de Curso, apresentei à Universidade minha pesquisa monográfica com as ideias e 

reflexões acerca da formação docente e do estágio supervisionado, ressaltando aspectos da práxis 

pedagógica, dos saberes docentes e da construção da identidade profissional nesse processo 

formativo. Busco traçar uma trajetória histórica da constituição docente e as configurações do 

currículo nessa conjuntura, haja vista que os diversos contextos influenciaram diretamente nas 

concepções de estágio. Procuro, ainda, destacar a unidade teoria e prática na ação prática a partir 

da reflexão na ação e sobre a ação, confrontando-as, consolidando a práxis e a aquisição da 

identidade profissional. Apresento o Projeto Pedagógico da Licenciatura Plena em Pedagogia do 

DEDC I/UNEB, ressaltando, principalmente, suas propostas para a formação do futuro pedagogo 

e, além disso, ancoro minhas discussões no que estabelecem os documentos oficiais no que se 

refere à formação do professor e ao Estágio Curricular Supervisionado, pois esses documentos são 

fontes legítimas de dados.   

Hoje compreendo o caminho da pesquisa, elucidando as estratégias de ação, as representações, os 

instrumentos de coleta de dados, os sujeitos da pesquisa, enfim, todos os procedimentos 

pertencentes a essa pesquisa-ação. Na minha experiência no Estágio Supervisionado (re) construo 

minha trajetória, dou novos significados e construo saberes... saberes da experiência. Apontadas 

como construção, desconstrução, aquisição da práxis, da identidade profissional e transformação.  

Ao avaliar este percurso procuro interpretar e analisar os dados em torno das leituras 

empreendidas. Busco sintetizar e apresentar, numa visão panorâmica, os resultados obtidos com a 

pesquisa, atenta aos objetivos da investigação. Por fim, nas minhas considerações finais apresento 

as reflexões desse estudo. Saliento a relevância do Estagio Supervisionado na formação inicial 

docente, evidencio suas possibilidades de formação, ressaltando algumas de suas implicações 
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nesse processo formativo e a contribuição dessa pesquisa para minha formação, para o meio 

acadêmico e para estimular novos estudos e discussões acerca do estágio, haja vista que esse tema 

é de grande relevância no cenário de preocupação com a formação docente.  

 

CONSIDERAÇÕES PARCIAIS  

 

Várias são as possibilidades do Estágio na formação docente e diversas as suas implicações: 

propicia o contado com um dos campos de atuação do professor; possibilita uma formação com 

habilidades para a pesquisa a partir da integração Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão 

de Curso, mobiliza os saberes docentes e a constituição da identidade profissional; possibilita a 

organização do trabalho pedagógico e uma formação crítica-reflexiva do exercício profissional; 

contextualiza o Currículo do curso, contribui para que a teoria e a prática se constituam como 

práxis pedagógica, dentre outras, pois elas não se esgotam aqui... 

Articular a pesquisa na formação docente é uma forma de apontar para os futuros professores que 

é importante buscar e formular novos conhecimentos, desempenhar atitudes investigativas em 

função de promover mudanças e transformações na sua prática, bem como no campo educacional. 

À medida que a universidade possibilita que o futuro professor desenvolva habilidades para a 

pesquisa, alicerça-se em formar profissionais movidos para o questionamento, para a investigação 

e reflexão-crítica, para o desenvolvimento e comprovação de teorias, para a formulação de 

conceitos e indagação constante e, também, para a busca de análise da sua própria prática docente. 

Por isso, é tão importante numa formação inicial que o futuro docente esteja inserido na pesquisa. 

De fato, 

O futuro professor que não tiver acesso à formação e à prática da pesquisa terá, a 
meu ver, menos recurso para questionar devidamente sua prática e todo o 
contexto no que ele se insere, o que levaria em direção a uma profissionalidade 
autônoma e responsável. Trata-se, pois de um recurso de desenvolvimento 
profissional, na acepção mais ampla que esse termo possa ter. (Lüdke, 2002, p. 
51) 

 
As atividades de estágio como períodos expressivos na formação docente é um componente 

fundamental na construção do professor pesquisador, pois possibilitará que o licenciando vivencie 

e experiencie situações que possam levá-lo à prática da pesquisa, quando, por meio da apropriação 
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da sua prática ou de situações que tenha observado em campo de estágio predisponha a tornar 

tema de uma investigação.  

O Estágio Supervisionado mostra-se, portanto, como um componente fundamental na construção 

do professor pesquisador, pois as atividades vivenciadas e experienciadas ou situações observadas 

em campo de estágio poderão transformar-se em temáticas propícias de investigação. Assim, 

considerando que essa possibilidade é pertinente, os cursos de formação docente precisam 

consolidar o estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio. A prática reflexiva e investigativa 

favorece o desenvolvimento das habilidades e competências profissionais.  

Vive a integração entre Estágio Supervisionado integrado e Trabalho de Conclusão de Curso, gera 

possibilidades de um significante desenvolvimento no processo formativo dos futuros docentes, 

pois, além de possibilitar a contextualização do currículo do curso, permite a vivencia em um dos 

campos de atuação do pedagogo: a escola, e a formação das habilidades de professor reflexivo e 

pesquisador. 12 

 

                                                             
1 Formada em Licenciatura em Pedagogia Plena pela Universidade do Estado da Bahia – UNEB/Campus I. Integrante 
do Grupo de Pesquisa Forma(em)Ação – GEFEP/ CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. lucineidemachado@hotmail.com 

2 Doutoranda em Educação UB – Professora do DEDC I / UNEB – Coord. de subprojeto PIBID/UNEB – Pedagogia - 
anna_castrolago@hotmail.com 
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