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RESUMO: O presente texto é resultado do recorte de uma pesquisa intitulada “O 

Estágio Supervisionado e a Constituição da Identidade e Saberes Docentes: limites e 

possibilidades” que vem sendo desenvolvida no âmbito do Componente Curricular 
Estágio Supervisionado nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental que compõe o 
currículo do Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia- 
UFRB. Especificamente neste texto buscaremos discutir a importância e necessidade do 
diálogo e articulação entre a Universidade e a Educação Básica a partir das práticas de 
Estágio Supervisionado desenvolvidas nos cursos de Licenciatura para fortalecer a 
construção da identidade e saberes docentes, bem como contribuir para se pensar a 
qualidade da educação básica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Estágio - Universidade - Educação Básica. 
 

ABSTRACT: This paper is the result of part of a research entitled "The Constitution of 
Supervised and Identity and Knowledge Teachers: limits and possibilities" being 
developed under the Supervised Curricular Component in early grades of elementary 
school that makes up the curriculum the School of Education, Federal University of 
Bahia Recôncavo-UFRB. Specifically this paper will seek to discuss the importance and 
need for dialogue and coordination between the University and from the Basic 
Education Supervised practices developed in undergraduate courses to strengthen the 
construction of identity and teacher knowledge, and contribute to the quality of thinking 
basic education. 
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INTRODUÇÃO 
 

O problema do estágio na formação inicial de professores constitui um 
ponto nevrálgico da formação docente. A preocupação com a 
articulação entre a formação e o exercício do trabalho, teoria e prática, 
de responsabilidade atribuída normalmente aos estágios 
supervisionados, tem sido um tema bastante presente nas discussões 
da comunidade educacional. (RODRIGUES, 2011, p. 02) 
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O presente texto é resultado do recorte de uma pesquisa que vem sendo 

desenvolvida no âmbito do Componente Curricular Estágio Supervisionado nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental que integra o currículo do Curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB intitulada “O Estágio 

Supervisionado e a Constituição da Identidade e Saberes Docentes: limites e 

possibilidades”. Especificamente neste texto buscaremos discutir a importância e 

necessidade do diálogo e articulação entre a Universidade e a Educação Básica a partir 

das práticas de Estágio Supervisionado desenvolvidas nos cursos de Licenciatura para 

fortalecer a construção da identidade e saberes docentes, bem como contribuir para se 

pensar a qualidade da educação básica. Para Gatti (2009, p. 217), “Cada vez mais a 

questão da formação de professores assume importância ante as exigências que são 

colocadas à educação básica de crianças e adolescentes na sociedade.”  

As experiências vividas como professora desse componente curricular tem nos 

inquietado e despertado para levantar esse debate. O Estágio concebido muitas vezes 

como atividade meramente burocrática, cujo sentido para sua realização recai na 

obrigatoriedade curricular e não como uma experiência reflexiva fundamental para a 

construção da docência tem nos conduzido a problematizar o sentido atribuído ao 

Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia pelos discentes, na perspectiva da 

construção de saberes docentes e afirmação da identidade profissional, bem como 

pensar o estágio como elemento integrador e articulador da identidade e saberes 

docentes, a partir da imersão no cotidiano da escola, tomando como ponto de 

ancoragem a relação Estágio, Universidade e Educação Básica. 

Metodologicamente a pesquisa enquadra-se dentro das abordagens qualitativas, 

configura-se como um estudo de caso que tem como objeto de estudo o Estágio 

Supervisionado do Curso de Pedagogia da UFRB. O estudo também se apóia nos 

pressupostos da abordagem quantitativa, já que alguns dados para sua tabulação e 

categorização precisam das orientações metodológicas dessa abordagem. O referencial 

teórico escolhido para discutir as categorias centrais desse estudo baseia-se nas idéias e 

pressupostos trazidos por André (2010), Candau (1997), Gatti (2008), Ghedin (2006), 

Libâneo (1999), Manrique e Ludke (2008), Pimenta e Lima (2004), Tardif (2002), 

Ostetto (2008), Penin (2006), Santos e Filho (2008) e Souza (2006).  

 

FORMAÇÃO DOCENTE, ESTÁGIO, UNIVERSIDADE E EDUCAÇÃO 

BÁSICA 
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Os cursos de graduação têm como objetivo proporcionar uma formação de base 

acadêmica e profissional que possibilite ao sujeito uma inserção no seu campo de 

atuação de forma que ele possa responder crítica e competentemente às demandas 

oriundas do seu campo de trabalho. Os cursos de graduação que são procurados por 

aqueles que desejam uma formação superior geralmente referem-se ao título 

universitário e se relacionam com a ideia de formação profissional. Com base nessa 

premissa, uma questão que se coloca é pensar em que medida a formação dada nos 

cursos de graduação tem possibilitado aos sujeitos a construção de sua identidade 

profissional. Principalmente os cursos de licenciaturas, frente ao quadro de 

desvalorização do magistério, crise da identidade docente e precarização do trabalho do 

professor.  

 Numa pesquisa realizada pela Fundação Victor Civita – FVC em 2009 

intitulada “A atratividade da carreira docente no Brasil” que teve como foco de 

investigação a possibilidade de os estudantes concluintes do nível médio ingressarem na 

carreira docente chegou-se a conclusão de que a docência não é a opção profissional da 

maioria dos alunos que compuseram o universo da pesquisa. Dos 1.501 alunos 

investigados, apenas 2% optaram em ter a docência como carreira profissional, ou seja, 

ingressar no curso de Pedagogia ou outra Licenciatura. De acordo com Bernadete Gatti, 

(2009, p. 219), “A ampliação do número de cursos de Pedagogia não foi acompanhada 

por um crescimento da demanda”.  A pesquisa da FVC ainda aponta algumas questões 

que considera importante para superar a “negação da docência” como carreira 

profissional por parte dos jovens concluintes do nível médio em nosso país.  Dentre as 

questões apontadas destacamos a importância de se melhorar a formação inicial e 

fortalecer os processos que garantam a profissionalização do professor. Para Imbernón 

(apud MANRIQUE; LUDKE, 2008, p. 01), 

[...] a formação inicial deve dotar o futuro professor “de uma bagagem 
sólida nos âmbitos científico, cultural, contextual, psicopedagógico e 
pessoal que deve capacitá-lo a assumir a tarefa educativa em toda sua 
complexidade, atuando reflexivamente com a flexibilidade e o rigor 
necessários, isto é, apoiando suas ações numa fundamentação válida. 
 

A questão da qualidade da formação inicial nos cursos de licenciatura e, 

especialmente nos cursos de Pedagogia, é algo que merece atenção e prioridade pelas 

políticas públicas e pelas instâncias formadoras. Há uma denúncia da má qualidade da 

formação inicial. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes-ENADE de 2008 

evidenciou que apenas 3% dos cursos de Pedagogia avaliados pelo exame enquadraram-

se na categoria de “excelentes”. Tendo como princípio de que o foco da Pedagogia e dos 
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demais cursos de licenciaturas é a “docência”, um dos argumentos encontrados para 

justificar a baixa qualidade dos cursos de Pedagogia está justamente no fato de que 

esses cursos não ensinam a “dar aula” e que a maioria dos Componentes/Disciplinas que 

compõem o currículo desses cursos faz pouca ou não faz referência ao trabalho docente 

(GATTI, 2008). A pesquisa “Formação de Professores para o Ensino Fundamental: 

Instituições Formadoras e seus Currículos”, realizada pela FVC em 2008 com 71 cursos 

de Pedagogia e licenciatura, coordenada por Bernadete Gatti e Marina Muniz R. Nunes, 

concluiu que apenas 28% das disciplinas se referiam a conhecimentos profissionais 

específicos e, “só de forma muito incipiente apontam o quê e como ensinar. O que 

sugerem as ementas é que esta é feita de forma ainda muito insuficiente”. (GATTI, 

2009, p. 226). 

 Para Manrique e Ludke, os cursos de formação docente devem ter como 

centralidade o pensar sobre o ato de ensinar e a formação inicial do professor deve ser 

encarada pelas instituições formativas como o processo inicial em que se dá a formação 

docente e a socialização profissional. De acordo com a sua estrutura, currículo e 

processos formativos podem ou não favorecer à: “a aquisição de conhecimentos, de 

práticas e de atitudes que permitam ao futuro professor exercer sua profissão com a 

responsabilidade social e política que o ato educativo implica. (2008, p. 01)  

A falta de qualidade da formação inicial do Pedagogo, ainda, pode estar 

vinculada a um currículo de base muito teórica, no qual o espaço destinado para as 

atividades práticas é muito pouco.  

 

[...] observou-se um evidente desequilíbrio na relação teoria-prática, 
em favor dos tratamentos mais teóricos, de fundamentos e 
contextualização, e a escola, como instituição social e de ensino, é 
elemento quase ausente nas ementas, o que leva a pensar em uma 
formação de caráter mais abstrato, e pouco integrada ao contexto 
concreto onde o profissional-professor vai atuar. Pelo estudo, pode-se 
inferir que a parte curricular que propicia o desenvolvimento de 
habilidades profissionais específicas para a atuação nas escolas e nas 
salas de aula fica bem reduzida. Assim, a relação teoria-prática, como 
proposta nos documentos legais e nas discussões da área, também se 
mostra comprometida desde essa base formativa. (GATTI, 2009, p. 
233). 

 
O Componente Curricular Estágio Supervisionado, por exemplo, que tem como 

foco a inserção do licenciando no seu futuro local de atuação profissional, que é a 

escola, nem sempre tem a carga horária para sua efetivação determinada por Lei 

cumprida ou muitas vezes o aproveitamento dessa carga horária é realizado sem a 

qualidade devida. Quanto a isso, Gatti argumenta que: 
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O número de horas de estágio obrigatório nos cursos de Pedagogia 
visa proporcionar aos alunos um contato mais aprofundado com as 
redes de ensino básico. [...] as observações largamente difundidas 
sobre o funcionamento dos cursos de Pedagogia nos autorizam a 
sugerir que a maior parte dos estágios envolve atividades de 
observação nas escolas, não se constituindo em práticas efetivas para a 
formação de futuros professores. (2009, p. 229) 

 

Em relação a essa problemática, a nossa pesquisa apontou a partir das falas dos 

discentes do curso que o tempo destinado à prática do Estágio Supervisionado no curso 

de Pedagogia é insuficiente, principalmente para consolidar processos formativos que 

tenham como centro de atenção a construção da identidade e saberes docentes.  

 
Esse tempo destinado ao estágio supervisionado poderia ser analisado 
(para aumentar) com o objetivo de garantir o Estágio como campo de 
conhecimento da formação de professores. A impressão que temos 
durante o estágio é que no momento em que estamos nos sentido mais 
seguros de nossa prática e conhecendo melhor nossos sujeitos 
escolares, além de perceber melhor os resultados do projeto, o  
Estágio finda. (Discente A – Relatório Final de Estágio, Semestre 
2011.2). 
 
 

Diante dessa conjuntura, Manrique e Lüdke (2008, p. 02) questionam “de que 

maneira nossos cursos de formação inicial podem apoiar a experiência dos futuros 

professores, bem como prepará-la e enriquecê-la?”. Uma das possibilidades apontadas 

pelas autoras para a questão acima levantada é a formação por imersão (ROLDÃO, 

2007), em que, desde o início do curso o licenciando possa, através do Estágio 

Supervisionado ou outras práticas curriculares, estabelecer uma estreita articulação e 

aproximação entre a Universidade e o cotidiano da escola, objetivando a construção da 

identidade e formação docente. Uma formação por imersão “possibilita ao aluno a 

inserção em situações que podem alimentar sua reflexão sobre sua profissão, bem como 

reconhecer a escola como espaço de formação profissional permanente” (MANRIQUE 

e LUDKE, 2008, p. 03). Nesse sentido, Gómez (1995, p. 103) pontua que o processo de 

reflexão, “implica na imersão consciente do homem no mundo da sua experiência. [...]. 

O conhecimento acadêmico, teórico, científico ou técnico, só pode ser considerado 

instrumentos dos processos de reflexão se forem integrados significativamente”. Na 

mesma linha de raciocínio, Tardif (2002) enfatiza a importância do saber da experiência 

no ensino para a formação docente, quando coloca a experiência concreta no cotidiano 

do trabalho docente como fonte principal do saber profissional. 
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O saber docente é social [...] depende dos professores, mas, não 
somente deles enquanto atores empenhados numa prática [...] é 
partilhado por todo um grupo de agentes [...] o saber docente é social 
porque seus próprios objetos são objetos sociais - práticas sociais [...] 
é social porque é adquirido no contexto de uma socialização 
profissional, o professor aprende a ensinar fazendo seu trabalho (grifo 

nosso). (TARDIF, 2002, p. 11-14).  
 
Para Borges e Fontoura (2010, p. 149), “A idéia de tornar-se professor/a está 

intimamente aliada ao saber da experiência que pode ser indicado pelas relações 

estabelecidas no cotidiano escolar, pelo vivido no dia-a-dia”. As autoras colocam a 

necessidade de pensar a circularidade de saberes na formação de professores e 

professoras, através de um diálogo entre a escola de educação básica e a universidade. 

Nesse sentido, para Rodrigues (2011, p. 245) 

 
A formação docente, um dos requisitos para a melhoria da qualidade 
do ensino, evidencia a necessidade da vinculação da educação básica 
ao ensino superior, não apenas na capacitação dos professores, mas 
também na pesquisa e na extensão voltadas para o ensino.  [...] O 
estágio, além de se centrar apenas na docência, poderia contemplar a 
realização de pesquisas baseadas em observações, entrevistas, análises 
de material didático e outros. Esta seria uma forma de o futuro 
professor conhecer melhor as escolas onde irá trabalhar ao mesmo 
tempo em que adquire experiência profissional. 

 

Rodrigues (2011), baseando-se nos estudos de Moon (2008), Perrenoud (2008) e 

Cardozo (2003), traz algumas experiências internacionais desenvolvidas na Inglaterra, 

na Suíça e no Canadá que tomam como problemática a ser resolvida nos cursos de 

formação de professores a articulação entre formação e o exercício do trabalho, a 

relação teoria e prática e a iniciação à docência, colocando o estágio supervisionado 

como eixo central dessa discussão. No Canadá, por exemplo, os estágios realizados 

entre a Universidade de Lavel e as escolas de Quebéc revelam uma proposta de parceria 

que: 

 
[...] garante o apoio da direção escolar em auxiliar e avaliar o 
estagiário, assim como o acompanhamento e a supervisão do 
estagiário por um professor experiente, a estimulação da reflexão 
sobre a prática profissional, e a articulação entre a formação realizada 
tanto na universidade como na escola por parte dos professores de 
ambos os espaços formativos. Percebe-se nesta experiência que 
quando há clareza dos papéis assumidos por cada lado da parceria na 
formação docente, e continuidade da experiência, a parceria torna-se 
viável. (RODRIGUES, 2011, p. 03) 
 

  Pensar o Estágio como elemento integrador e articulador da identidade e saberes 

docentes, a partir da imersão no cotidiano da escola, é pensar como tem se dado a 
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relação Estágio, Universidade e Educação Básica (LUDKE, 2008). A estrutura da 

Universidade tem recebido críticas contundentes por parte da sociedade, principalmente 

por ela ainda se constituir uma redoma, centrada nos seus muros. Assim, um dos 

grandes desafios impostos atualmente para as Universidades é sua aproximação 

dialógica através da tríade ensino, pesquisa e extensão com os contextos sociais nos 

quais ela está inserida.  Para Chamlian (2003, p. 43), o modelo pedagógico tradicional 

da universidade, traduzido pela “aula magistral” e pelas formas de controle e avaliação, 

ainda não teve sua lógica rompida. Boaventura Souza Santos (apud CHAMLIAN, 2003, 

p. 43), afirma que tanto o “modelo pedagógico quanto a pesquisa e o saber produzidos 

na universidade apresentam sinais de degradação, porque a própria idéia de 

universidade está em crise”. Nesse sentido, Moiseichyk (2010, p. 01) nos chama a 

atenção para o fato de que: 

 
De uma forma geral, as universidades devem optar por ações 
duradouras, que visem transformar profundamente a sociedade. [...] 
Ação esta que deve permear a atividade fim das universidades 
culminando com uma proposta pedagógica que tenha como eixo 
central a formação de profissionais-cidadãos e com uma visão de 
universidade que, sem descuidar do desenvolvimento científico e 
tecnológico, esteja alerta e atenta às necessidades mais prementes do 
seu contexto social.  

 
 

Partindo das considerações tecidas até aqui, defendemos que uma Universidade 

politicamente engajada e comprometida com as questões sociais, culturais, políticas, 

econômicas do seu entorno, e, enquanto instituição do “conhecimento”, deve buscar 

mecanismos e práticas que possibilitem sua inserção mais qualitativa na sociedade na 

perspectiva do diálogo, da emancipação humana e da transformação social. Assim, a 

Universidade e escola são diferentes culturas que se encontram no Estágio. Para Lima 

(2008, p. 198): 

Pode ficar despercebida uma questão fundamental, que está na base de 
muitos dos nossos descontentamentos e conflitos no decorrer do 
Estágio que é o movimento de aproximação de duas instituições de 
ensino, cada uma trazendo valores, objetivos imediatos, cultura e 
relações de poder diferentes, com o objetivo de realizarem um 
trabalho comum: a formação de professores. No meio destes dois 
campos de força está o estagiário, preocupado em cumprir os 
requisitos acadêmicos propostos pelo professor-orientador da 
disciplina e transitar de maneira satisfatória pela escola na busca de 
aprendizagens sobre a profissão. 
 

Aqui, para superar a concepção do encontro entre a Universidade, Estágio e a 

Educação Básica como algo meramente formal e burocrático, apenas para cumprir os 
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requisitos acadêmicos, apontamos a perspectiva da circularidade de saberes e da 

pesquisa colaborativa como possibilidades centradas numa epistemologia em que o 

“diálogo” é o ponto central dessa articulação e da construção de saberes entre essas 

diferentes instituições e sujeitos. Defendemos que os cursos de licenciatura, em especial 

o de Pedagogia, devem, a partir de uma diversidade de experiências curriculares, 

superar as dificuldades e limitações acima apontadas e caminhar no sentido de 

proporcionar vivências em que o estagiário, futuro docente, possa desenvolver sua 

competência e identidade profissional. Assim, 

 

[...] a prática do estágio, nos dias de hoje, aponta para a necessária 
articulação da formação inicial com a prática profissional, devendo 
constituir-se em momento de experiências importantes em que o 
professor pode construir seu reservatório de saberes teóricos e práticos 
necessários à atuação profissional. (MACIEL e MENDES, 2011, p. 
03) 

 
A PERCEPÇÃO DOS/AS LICENCIANDOS/AS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
DA UFRB SOBRE A ARTICULAÇÃO ESTÁGIO, UNIVERSIDADE E 
EDUCAÇÃO BÁSICA. 
 

 

Os dados aqui apresentados foram obtidos a partir da aplicação de um 

questionário no primeiro dia de aula do Componente Curricular Prática Reflexiva na 

Docência nas Series Iniciais do Ensino Fundamental I do 8º semestre do Curso de 

Pedagogia da UFRB, semestres letivos 2011.2 e 2012.1, e que teve por finalidade 

identificar a percepção dos alunos sobre as suas vivências nos Estágio Supervisionados 

durante o curso. Quando questionados sobre a relação do Estágio como uma forma de 

diálogo entre a universidade e a educação básica, os discentes do curso de Pedagogia 

sujeitos de nossa pesquisa opinaram: 

 

- Penso que é uma iniciativa boa, pois na maioria das vezes o Estágio 
resume-se a coletar dados apenas, sem dar retorno a escola. (Discente 
J) 
 

- O Estágio bem orientado sim, pois ao contrário se torna uma 
atividade burocrática que realizamos apenas para cumprir carga 
horária. (Discente C) 
 

-O Estágio... Precisa ser uma atividade para além do cumprimento da 
matriz curricular do curso. É  antes de tudo, um momento de formação 
prática, de reflexão, de proposição, de auto-avaliação e de fazermos 
nossas escolhas. (Discente F) 
 

-Uma Piada. Não existe diálogo ainda. Nós vamos até a escola na 
perspectiva de olhar as salas, os professores dando aula e depois 
querer fazer melhor. (Discente V) 
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-Apenas a nossa visita nas escolas para nossa identificação e depois 
realizar o estágio. Não há retorno, nem diálogo entre essas duas 
instituições. (Discente Q) 
 

-Algo bem distante. Só mesmo o ofício para que a escola possa nos 
receber. (Discente L) 
 

-Pensar e concretizar o Estágio como uma possibilidade de diálogo 
entre a Universidade e a Educação Básica é uma posição louvável e 
urgente. É por meio dessas ações que esses espaços vão deixar de ser 
campos de batalha para os estagiários, além de afirmar parcerias em 
prol de melhorias para educação. Outro ponto que pode ser superado 
por meio dessa parceria de diálogo entre ambos, é a questão da 
rejeição, pois, as escolas de Educação Básica já não suportam mais 
serem sugadas pelas Universidades. (Discente U). 
 
 

Assim como as falas acima, as recorrentes queixas das escolas de educação 

básica em relação ao Estágio Supervisionado dos cursos de Licenciaturas que ainda tem 

perpetuado algumas práticas conservadoras as quais têm dificultado pensar o Estágio 

como: 

[...] um campo de conhecimento, o que significa atribuir-lhe um 
estatuto epistemológico que supera sua tradicional redução à atividade 
prática instrumental. Enquanto campo de conhecimento, o estágio se 
produz na interação dos cursos de formação com o campo social no 
qual se desenvolvem as práticas educativas. (PIMENTA e LIMA, 
2008, p. 55) 
 

 
Pontuamos a desconstrução de algumas posturas dos estagiários que no processo 

de vivência do Estágio costumam apontar apenas os “erros das professoras regentes”, 

criticando a prática pedagógica por elas desenvolvida em sala de aula. Para Pimenta 

(2004), tal postura é fruto de uma crítica ingênua da didática instrumental que 

impossibilita o licenciando/estagiário olhar a escola em sua complexidade. Segundo a 

autora, tal postura é fruto de uma concepção que 

 

[...] traduziu em modalidades de estágio que se restringiam apenas a 
captar os desvios e falhas da escola, dos diretores e professores, 
configurando-se como um criticismo vazio, uma vez que os 
estagiários lá iam somente para rotular as escolas e seus profissionais 
como “tradicionais” e “autoritários”, entre outras qualificações. Essa 
forma de estágio gerou conflitos e situações de distanciamento entre a 
universidade e a escola, que justamente passou a se recusar a receber 
estagiários. 
 

Na mesma linha de pensamento, Silva (2009, p. 107) argumenta que: 
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[...] usamos o conhecimento da realidade escolar como denúncia de 
supostos erros da escola e da prática de professores colaboradores dos 
estagiários sem buscar alternativas metodológicas realmente 
transformadoras para a superação desses supostos “erros”. Às vezes, 
fatores externos e internos, como a formação do educador, a infra-
estrutura da escola etc. poderiam ser considerados (e não 
determinados) como variáveis para aquela realidade. 
 

 

A falta de um projeto de intervenção articulado e construído coletivamente entre 

a Universidade e a Escola campo do Estágio também revela uma concepção de 

formação tecnicista e uma concepção de Universidade como a detentora do saber. 

Zeichner (1998 apud BORGES e FONTOURA, 2010, p. 247) coloca que geralmente “o 

conhecimento produzido na universidade não tem sentido na escola e o conhecimento 

produzido na escola não é valorizado pela universidade, ou seja, universidade e escola 

raramente se cruzam”. Para Borges e Fontoura isso revela que: 

 

[...] o lugar que destaca a universidade às vezes se torna perigoso 
devido ao seu status e à condição de poder como produtora de saber 
que essa instituição exerce frente à escola. A escola também produz 
saberes de fundamental importância na constituição da formação, 
tanto inicial como continuada dos docentes. (BORGES; FONTOURA, 
2010, p. 247) 

 

As falas abaixo, dos discentes do Curso de Pedagogia que participaram da 

pesquisa, evidenciam como os conhecimentos produzidos na escola e na universidade 

raramente se cruzam. 

Escolhemos o tema do projeto de intervenção após a observação das 
aulas da professora regente onde são observados aspectos que 
necessitam de uma nova proposta de trabalho pedagógico para 
melhorar o aprendizado dos educandos. (Discente A). 
 
Os temas dos projetos são escolhidos pelos estagiários, porque  são 
definidos na atividade prática do estágio. Etapa da observação da sala 
de aula escolhida. (Discente B). 
 
Não sei se os projetos causam impacto na escola, mas, eles são 
cuidadosamente preparados pelos estagiários. (Discente  A). 

  
As falas dos discentes ainda nos conduzem a pensar no desafio em construir 

propostas curriculares nos cursos de formação inicial em que “[...] o entendimento de 

que as respostas mais adequadas para cada comunidade escolar emergirão de um 

trabalho compartilhado” (PENIN, 2006, p. 212) entre a universidade e a escola, para 

que se possa compreender o contexto da escola pública, e assim, buscar novas formas de 
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relação e organização do trabalho escolar buscando assumir uma conduta “crítica e 

responsável pela transformação da realidade da educação” (Idem, Ibidem, p. 213). 

 
CONSIDERAÇÕES 
 

Portanto, a partir da discussão acima levantada, consideramos o Estágio 

Supervisionado como o “lugar” privilegiado e estratégico nos cursos de Licenciatura de 

“tornar-se professor”; o lugar para a construção da identidade, saberes docentes e 

prática profissional. Porém, acreditamos que essa finalidade só pode ser efetivada e 

vivida quando superarmos no percurso formativo dos professores a dicotomia entre 

teoria e prática, buscando uma articulação entre essas dimensões a partir de um maior 

diálogo entre a universidade e a educação básica na medida em que essa distância tem 

impossibilitado a troca de saberes entre ambas as instituições educativas e o 

desenvolvimento de parcerias capazes de otimizar o papel e o potencial formativo que a 

escola e a universidade carregam no campo da formação de professores.  
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