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RESUMO: A partir da aprovação da Resolução CNE/CP nº 1/2002, os cursos de licenciatura no Brasil começam a
ganhar novos contornos, tendo em vista a necessidade de reorganizar as propostas curriculares de modo a contemplar
os diversos saberes docentes, possibilitando o rompimento da visão bacharelesca que se fez presente nos cursos de
licenciatura. Considerando estes aspectos, decidiu-se investigar as representações dos licenciandos sobre o estágio
supervisionado e sua contribuição para a formação docente. A pesquisa é um estudo de caso (YIN, 2005) qualitativo,
fundamentado na abordagem societal das Representações Sociais (DOISE, 2002). As representações trazidas pelos
licenciados demonstram um avanço em relação à compreensão do estágio como práxis, superando a visão tradicional
de espaço para aplicabilidade das teorias.
 
 
Palavras-chave: estágio supervisionado; formação docente; representações.
RESUMEN: Desde la adopción de la Resolución CNE / CP Nº 1/2002, los cursos de grado en Brasil están ganando
nuevas dimensiones, en vista de la necesidad de reorganizar las propuestas curriculares a fin de incluir los diferentes
conocimientos de enseñanza, lo que permite la interrupción de la visión escolástica que estaba presente en los cursos
de grado. Teniendo en cuenta estos aspectos, se decidió investigar las representaciones de los estudiantes
universitarios en el entrenamiento supervisado y su contribución a la formación del profesorado. La investigación es un
estudio de caso (YIN, 2005) cualitativa, basada en el enfoque social de las representaciones sociales (DOISE, 2002).
Las representaciones presentadas por graduados muestran una mejora con respecto a la comprensión de la etapa
como praxis, superando la tradicional sala de vista de la aplicabilidad de las teorías.
 
Palabras clave: entrenamiento supervisado; formación del profesorado; representaciones.         
 

Introdução
 
A docência forja profundas marcas nas memórias de todos aqueles estiveram sentados nos bancos de instituições
educacionais. Nem sempre tão positivas, essas marcas medeiam as relações que estabelecemos na nossa vida adulta,
sobretudo quando escolhemos a docência como profissão, uma vez que não chegamos como tábulas rasas, mas
preenchidos com referências das experiências vivenciadas como estudantes.
Não raramente, a docência ainda é tomada a partir da leitura mítica da vocação e do dom. Outrossim, não podemos
perder de vista a dimensão profissional inerente ao fazer docente, sob pena de contribuirmos para a manutenção e o
agravamento da precarização da profissão docente, sobretudo no que diz respeito à necessidade de formação
adequada para exercê-la, assim como defende Arroyo (2208), [...] Educar incorpora as marcas de um ofício e de uma
arte, aprendida no diálogo de gerações. O magistério incorpora perícia e saberes aprendidos pela espécie humana ao
longo de sua formação” (p. 18).
Frente a isto, em defesa da docência como profissão, neste trabalho é assumida uma visão uma concepção de
docência perpassada pela dimensão política que se faz necessária à sua valorização e reconhecimento social como
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profissão, a qual requer formação adequada, não se encontrando como mercadoria disponível a qualquer um que queira
exercê-la, assim como corroboram as palavras de Arroyo:
Estamos em um momento de reafirmação da dimensão do trabalhador qualificado, senhor de um saber de ofício, um
mestre nas artes de ensinar, insubstituível, resistindo às ameaças de sua descaracterização. Este novo momento pode
significar a defesa de um certo “monopólio” dessa função social. (ARROYO, 2008, p. 22)
A defesa de tal “monopólio” enraíza-se, em primeira instância, na necessidade substantiva de uma formação
acadêmico-técnico-política; e, posteriormente, na criação de espaços de debate que favoreçam a construção social da
profissão docente e a caracterização da escola, delimitando as especificidades da profissão e do seu campo de
atuação.
Vivemos um momento ímpar no que tange à (re)caracterização da profissão e do espaço educativo, considerando os
resquícios que reverberam das práticas legitimadas pela legislação educacional imposta nos anos 70. As artes de
educar e o domínio da teoria pedagógica se tornaram desnecessários diante de um campo descaracterizado. A Lei nº
5692 de 70 descaracterizou a escola e os currículos de formação. As licenciaturas desfiguraram seus mestres. Os
currículos gradeados e disciplinares empobreceram o conhecimento, a escola e os professores. O peso central dado ao
domínio dos conteúdos das áreas das licenciaturas e o peso secundário dado ao domínio das artes educativas reflete
essa mesma concepção de trato descaracterizado do ofício e do campo educativo que vem se alastrando por décadas.
Reduzimos a escola a ensino e os mestres a ensinantes. O movimento de afirmação do campo educativo, de sua
especificidade e do profissionalismo do trato estão no outro lado, vem na contramão dessa triste história. [...] (ARROYO,
2008, p. 23)
Exatamente pela presença, não tão silenciosa, dessa visão de mundo nas instituições formadoras de professores – sem
esquecer da cultura enraizada na sociedade, nas escolas, nas instâncias que legislam sobre a educação – que ganha
sentindo o estudo aqui apresentado, por apresentar reflexões que sinalizam um esforço para romper com o modelo
formativo criticado por Arroyo, no qual a formação pedagógica do professor era esvaziada, prevalecendo uma
abordagem bacharelesca.
No bojo dessa discussão, será abordado um recorte específico para o estágio supervisionado, resgatado a partir da Lei
nº 9394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e da Resolução CNE/CP nº 1/2002, que instituiu
as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena, como um momento de extrema relevância para a formação docente, o qual não pode
ser assumido como mera formalidade, pelo contrário, deve constituir-se como espaço privilegiado para a prática
profissional.
De algum modo o estágio supervisionado sempre esteve presente nas diversos períodos da formação docente, no
tentando, o fato de estar presente não significa dizer que é um tema de fácil trato entre formadores, formandos e
instituições formadoras.
Tomazzetti (2011) apresenta de forma bastante articulada as tensões e desafios do trabalho com o estágio na formação
docente.
Produzir uma reflexão sobre o estágio curricular supervisionado (ECS) no âmbito dos cursos de formação de
professores e da escola pública contemporânea, atravessada por uma situação de crise, que coloca professores e
alunos à procura de sentidos para seus ofícios, não é tarefa fácil. A experiência do estágio de futuros professores os
coloca no olho do furação desta crise e lhes exige o compromisso com uma perspectiva de reação.
Pensar sobre a atividade de estágio na escola contemporânea remete, pois, à necessidade de compreendê-la em sua
complexidade e possibilidades de produção de experiências significativas que viabilizem a superação da repetição de
práticas fossilizadas, as quais parecem indicar um determinismo por demais eficiente na vida escolar. (p. 185)
Na Instituição de Ensino Superior (IES) que serviu de lócus desta pesquisa, o estágio supervisionado tem sido
trabalhado sob a perspectiva a práxis, isto é, numa perspectiva de integração teórico-prática, como estratégia possível
para a superação da dicotomia teoria e prática, e para delinear um novo cenário, no qual deixamos de lado nossas
respostas prontas e assumimos o desafio de compreender e intervir nas diversas realidades que se apresentam. Para
tanto, nesta investigação, optou-se por saber em que medida, tal intento está surtindo os efeitos esperados,
especificamente, em duas turmas dos cursos de licenciatura em Letras/Português e Matemática, investigar as
representações dos estudantes sobre o estágio supervisionado. Ambas as turmas foram orientadas por mim, na
disciplina Estágio Supervisionado I (observação e caracterização da escola-campo de estágio e da prática docente) e já
haviam feito, pelo menos, o Estágio Supervisionado II (regência).
Para discutir a temática com maior propriedade, o trabalho foi organizado em quatro seções, descritas a seguir. A
primeira seção apresenta a fundamentação teórica para discutir a importância do estágio na formação docente. Na
segunda seção são apresentados os aspectos metodológicos que nortearam a pesquisa. A terceira seção relata os
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dados coletados e a sua análise, confrontados com o referencial teórico. Na última seção, intituladas “considerações”
são destacados alguns resultados da pesquisa, bem como encaminhamentos futuros para o aprofundamento da
pesquisa.
 
Aspectos teóricos
 
Conforme Saviani (2009), a formação de professores no Brasil já vivenciou seis grandes períodos, tendo como ponto de
partida o período colonial. A análise de cada um desses períodos permite identificar como a questão da prática docente,
vivenciada através dos estágios curriculares, possuía um valor inferior quando comparados aos demais tipos de
conhecimento que faziam parte do currículo dos cursos de formação de professores.
Considerando que o estágio curricular é tomado como parte da formação didático-pedagógica do professor, é possível
corroborar o quanto este momento formativo ocupava um lugar secundário.
A formação no aspecto profissional garantido por um currículo composto por um conjunto de disciplinas a serem
frequentadas pelos alunos, dispensada a exigência de escolas-laboratório. Essa situação, especialmente no nível
superior, expressou-se numa solução dualista: os cursos de licenciatura resultaram fortemente marcados pelos
conteúdos culturais-cognitivo relegando o aspecto pedagógico-didático a um apêndice de menor importância,
representado pelo curso didática, encarado como uma mera exigência formal para a obtenção do registro profissional de
professor. (SAVIANI, 2009, p. 147)
Além dessa condição desfavorável em relação aos conteúdos da formação específica da área de atuação, Pimenta
(2010) destaca outro fator preocupante em relação ao estágio. Diferentemente de outras profissões que requerem um
estágio curricular e outro profissional, na educação se requer apenas o estágio curricular.  Assim sendo, aumenta-se
uma expectativa inexequível de que o estágio curricular “[...] deve possibilitar a aquisição da prática profissional,
especialmente a de dar aulas.” (PIMENTA, 2010, p. 21).
Desta compreensão também parece derivar, com base em Pimenta (2010), o entendimento do estágio como a “parte
prática” enquanto que as outras disciplinas constituem a “parte teórica” do curso. Dessa cisão teoria e prática
desdobram-se efeitos que, atualmente, se tenta corrigir com as Resoluções CNE/CP nº 1/2002 e CNE/CP nº 2/2002,
nas quais está definido que o estágio curricular supervisionado deve iniciar a partir do início da segunda metade do
curso, abrangendo 400 horas, além de 400 horas de prática como componente curricular, distribuídas ao longo do
curso.
Não se pode negar que medidas como estas anunciam o rompimento com o formato bacharelesco (esquema 3+1), no
qual a “parte prática” aparecia deslocada, amiudada e burocratizada no final do curso, como formalidade necessária ao
exercício profissional, não obstante servia como espaço para a divulgação de receitas e modelos do que se deveria
fazer em sala de aula.
É preciso observar com atenção a contraposição teoria e prática, tão recorrente nos discursos das agências formadoras,
das escolas e, por conseguinte, dos sujeitos que nelas habitam (professores, estudantes), que não se cansam de
proferir que “na prática, a teoria é outra”. No tocante a esta questão, Pimenta e Lima destacam que “essa contraposição
teoria e prática não é meramente semântica, pois se traduz em espaços desiguais na estrutura curricular, atribuindo-se
menor importância à carga horária denominada “prática”.” (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 34). Como possibilidade de
superação dessa oposição, as autoras propõem que
[...] é necessário explicitar que os conceitos de teoria e prática e como compreendemos a superação da fragmentação
entre elas a partir do conceito de práxis, o que aponta para o desenvolvimento do estágio como uma atitude
investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade.
(PIMENTA; LIMA, 2011, p. 34)
Considerando a abordagem apresentada por Pimenta e Lima, o estágio como atividade investigativa (pesquisa), a
proposta de estágio curricular supervisionado adotada pela IES pesquisada, nos seus cursos presenciais de
licenciatura, desde o primeiro estágio curricular, propõe-se a fomentar discussões e atividades que contribuam para a
consolidação dessa compreensão por parte dos licenciandos e, de alguma forma, nas escolas-campo de estágio.
É importante destacar que, assumimos também a concepção apresentada por Pimenta e Lima, ao considerarem que
De acordo com o conceito de ação docente, a profissão do educador é uma prática social. Como tantas outras, é uma
forma de se intervir na realidade social, no caso por meio da educação que ocorre não só, mas essencialmente, nas
instituições de ensino. Isso porque a atividade docente é ao mesmo tempo prática e ação. (PIMENTA; LIMA, 2011, p.
41)
 
Pimenta (2010) ainda apresenta outros elementos que fundamenta tal concepção.
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A atividade docente é práxis.
A essência da atividade (prática) do professor é o ensino-aprendizagem. Ou seja, é o conhecimento técnico prático de
como garantir que a aprendizagem se realize como consequência da atividade ensinar. Envolve, portanto, o
conhecimento do objeto, o estabelecimento de finalidades e a intervenção no objeto que é a realidade
(não-aprendizagem) seja transformada, enquanto realidade social. Ou seja, a aprendizagem (ou não-aprendizagem)
precisa ser compreendida enquanto determinada em uma realidade social.
A atividade docente é sistemática e científica, na medida em que toma objetivamente (conhecer) o seu objeto (ensinar e
aprender) e é intencional, não-casuística. (p. 83)
 
Destarte, nossa preocupação, na formação dos licenciandos é justamente significar os conteúdos trabalhados nos
diversos eixos formativos, pois entendemos que só a partir da consolidação desses significados e da articulação dos
diferentes saberes, a prática pedagógica será efetivamente uma prática social.
 
 
Aspectos metodológicos
 
O objeto de estudo desta pesquisa, por essência, convida ao uso da abordagem metodológica qualitativa porque “[...] é
o que se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das percepções e das opiniões,
produtos das interpretações que os humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos,
sentem e pensam [...]” (MINAYO, 2010, p. 57), sob a forma de um estudo de caso (YIN, 2005), considerando que foram
selecionadas apenas as turmas que foram meus orientandos no Estágio Curricular Supervisionado I.
A pesquisa qualitativa assume o compromisso com aspectos da ordem da subjetividade, do que está no âmago do ser
de cada um dos sujeitos participantes, que são sujeitos sociais e, nas relações sociais, transformam e são
transformados. Devido a esta natureza, o método qualitativo possibilita a revelação dos processos sociais pouco
conhecidos – em relação a determinados grupos – e fomenta a construção de abordagens, conceitos e categorias, no
decorrer da pesquisa (MINAYO, 2010).
O embasamento teórico-metodológico adotado para orientar a pesquisa  foi a Teoria das Representações Sociais, com
ênfase para a abordagem das três fases propostas pela Escola de Genebra.
Conforme Moscovici, as Representações Sociais (RS)
[...] são entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um
gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano. A maioria das relações sociais estabelecidas, os objetos produzidos
ou consumidos, as comunicações trocadas, delas estão impregnados. Sabemos que as representações sociais
correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra na elaboração e, por outro, à prática que produz a dita
substância, tal como a ciência ou aos mitos correspondem a uma prática científica e mítica (MOSCOVICI, 1978, p. 41)
As RS estão presentes em todos os grupos e devido a sua circulação, enraízam-se e começam a fazer parte de um
universo consensual, no qual elementos não familiares tornam-se naturalizados. O surgimento de novas representações
está diretamente relacionado à existência de pontos de tensão dentro dos grupos, em torno dos quais ocorrem as
rupturas dos sentidos consensuais. Deste ponto de clivagem, originam-se novas representações como forma de
interpretação e naturalização dos eventos não familiares, mantendo latente a dinâmica de construção e reconstrução
das RS.
Doise confere um peso maior aos processos de ancoragem, os quais, segundo ele, são construídos sob determinantes
sociais. A ancoragem é definida como “[...] l&39;incorporation de nouveaux éléments de savoir dans un réseau de
catégories plus familières. [...]” (DOISE et al., 1992, p. 14-15) e o seu estudo deve levar em conta as atitudes e as
cognições que as fundamentam, se a pretensão é investigar a ancoragem como representações sociais. É importante
destacar que as
Representações sociais são sempre tomadas de posição simbólicas, organizadas de maneiras diferentes. [...] são
princípios organizadores dessas relações simbólicas entre atores sociais. Trata-se de princípios relacionais que
estruturam as relações simbólicas entre indivíduos ou grupos, constituindo ao mesmo tempo um campo de troca
simbólica e uma representação desse campo (DOISE, 2001, p. 193).
Nesta pesquisa, optou-se pela corrente liderada por Willem Doise pela crença na ideia de que a interação social tem
uma significativa parcela de interferência na construção de sentidos – ancoragem – daquilo que é vivenciado. No caso
da situação de estágio supervisionado, as interações são notadamente complexas e, por vezes conflituosa, já que são
vários sujeitos (licenciados, professor orientador, professor supervisor, demais professores, colegas de turma,
estudantes da escola-campo de estágio) e contextos agregados (escola-campo de estágio, instituição formadora).
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A coleta de dados ocorreu em dois momentos, através de dois instrumentos distintos:
1º momento: Ocorreu no final do Estágio Supervisionado I, através da escrita de um artigo, no qual os estudantes
deveriam expressar a sua compreensão acerca da contribuição desta etapa formativa;
2º momento: Ocorreu após a realização de, pelo menos, um estágio de regência, isto é Estágio Supervisionado II e/ou
Estágio Supervisionado III, através de um questionário semiestruturado, construído e publicado com o apoio da
ferramenta colaborativa “Form”, pertencente ao Google Drive. Optou-se por esta ferramenta devido à facilidade de
customização das questões, com opções de múltipla escolha, caixas de seleção, respostas curtas e longas, dentre
outras, além de ser mais acessível para o preenchimento por parte dos licenciandos.
 
 
Representações sobre o estágio supervisionado
 
O grupo que participou da primeira fase da pesquisa compreendeu um total de 26 (vinte e seis) estudantes, sendo 18
(dezoito) do curso de Letras/Português e 08 (oito) do curso de Matemática.  Para o segundo momento tiveram interesse
em participar 18 (dezoito) licenciandos, dos quais 3 (três) são do curso de Matemática e 15 (quinze) cursam
Letras/Português. Como mencionado anteriormente, os primeiros dados foram coletados a partir da análise de artigos
produzidos pelos estudantes, enquanto que, na segunda, foi aplicado um questionário.
Ainda sobre o perfil do grupo, formado em sua maioria por homens, declararam que já possuíam experiência docente
antes do estágio curricular, tanto na área de formação quanto em áreas afins, basicamente nas redes privada e
estadual, nesta última devido à contratação como monitores.
No primeiro momento, foi possível identificar um certo consenso entre os estudantes em relação ao papel do estágio
supervisionado, no sentido de reconhecerem esta etapa formativa como uma oportunidade para aproximarem-se do
universo profissional que vivenciarão futuramente. Nesse sentido, as ideias trazidas por eles aproximam-se da questão
apontada por Pimenta (2010), em relação às expectativas de que o estágio curricular também seja um estágio
profissional.
Destacaram também ser uma etapa importante para integrar os diversos saberes construídos na trajetória formativa, o
que pode ser destacado como positivo, uma vez que reconheceram a importância dos conteúdos de algumas disciplinas
na compreensão da realidade encontrada nas escolas-campo de estágio. Não foram encontradas mudanças
significativas em relação às representações dos estudantes, quando observadas as áreas de formação.
No segundo momento da pesquisa, 33,0% (trinta e três) dos estudantes declararam que consideram o estágio
parcialmente importante. Uma das justificativas apontadas para justificar este posicionamento é a seguinte: “Acredito
que é necessário para a formação do licenciando sim, mas em parte deveria também ser considerada a experiência de
trabalho na docência, mesmo fora do estágio supervisionado.” (ESTUDANTE 10, 2014).
Implicitamente a fala do Estudante 10, representativa de mais de um terço dos participantes da pesquisa, abarque uma
representação de que o estágio é uma etapa burocrática, não um momento relevante para a formação docente. Daí vêm
alguns questionamentos: Qual o papel da instituição formadora, já que o estudante sente-se “pronto” para exercer a
docência? Qual lugar ocupa a orientação do estágio, se há estudantes que acreditam que a prática pedagógica,
baseada em seus próprios critérios, já é suficiente para a profissão docente?
A afirmação acima aponta uma necessidade de, talvez, discutirmos melhor o significado e a relevância do estágio como
etapa formativa, independente das experiências anteriores, já que, como previsto na legislação vigente, pode ser
requerido o aproveitamento dessas experiências, conforme o disposto na regulamentação interna da instituição e nos
projetos pedagógicos dos cursos.
Sobre a importância do estágio, Tomazetti (2011) afirma que
A importância do ECS está na oportunidade de ser um momento importantíssimo, no qual os futuros professores, em
contato e vivência na escola, procurariam desenvolver práticas pedagógicas inovadoras, capazes de ajudar na
efetivação de aprendizagens significativas dos alunos e no exercício reflexivo pelos professores. Ou seja, a partir do
contato entre as instituições de ensino superior (IES) e a escola básica, considera-se que deveria ocorrer uma reflexão
acerca das práticas docentes tanto dos futuros professores como dos professores que estão em ação, sendo esta um
ponto importante para a formação continuada destes últimos. [...] (p. 186-187).
 
Outra representação presente o universo da maioria (66,7%) dos licenciandos é que o estágio supervisionado está se
constituindo como um espaço de intervenção e pesquisa, possibilitando a articulação teoria e prática. Como exemplos
desta representação, destacam-se as falas dos Estudantes 01 e 14.
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O estágio possibilita o contato com a profissão docente. O estágio permite a experimentação de novas práticas
educativas. O estágio possibilita a compreensão dos diversos meios educativos e a verificação da diversidade de
pessoas que compõem cada meio.
i) Contribui de maneira significativa ao futuro docente a conhecer o ambiente escolar de maneira mais sugestiva. ii)
Mostrar a realidade das escolas públicas, contribuindo na decisão de ser professor. iii) Prepara melhor o futuro docente
para a profissão que será exercido em todo o âmbito escolar e direciona o futuro docente para tentar melhorar o
ensino-aprendizagem dos alunos. (ESTUDANTE 01, 2014)
 
Perceber a escola na atualidade enquanto espaço de reflexão, onde o estagiário pode vivenciar, enfim, a sua futura
prática de trabalho. Aplicar os conhecimentos teóricos técnicos e pedagógicos na regência. Observar se a própria
formação de professor (o sujeito, as turmas e a educação superior como um todo) adequa-se às novas exigências e aos
novos paradigmas da escola contemporânea, sobretudo em relação aos elementos que caracterizam a sociedade
superinformacional de hoje, conectada. (ESTUDANTE 14, 2014)
 
As falas dos Estudantes 01 e 14, podem indicar uma representação mais coerente com as proposições de Pimenta
(2010), Pimenta e Lima (2012) e Tomazetti (2011) acerca do estágio como momento formativo de confronto, pesquisa e
reflexão, que possibilitem a dicotomia teoria e prática. Ainda que, alguns trechos possam ser interpretados como,
sinalizado por Tomazetti (2011), “[...] o momento do teste, da entrada em cena, finalmente, na escola e, então, da
aplicação daquilo que havia sido aprendido durante o período da formação; [...]” (p. 189)
Supõe-se que as representações dos licenciandos sobre o estágio possam estar ancoradas tanto por experiências
anteriores, quanto pelas experiências vivenciadas na IES formadora e na escola da educação básica onde desenvolvem
suas atividades, como afirmado por Doise (2002) nos seus estudos sobre representações sociais.
 
Considerações
 
As representações dos estudantes que participaram da pesquisa sinalizam que, de algum modo, a forma como estamos
trabalhando o estágio curricular supervisionado está contribuindo para uma aproximação entre os aspectos teóricos e
práticos do curso, o que, futuramente, pode efetivar-se uma prática social na vivência do estágio.
Um ponto de aprofundamento para a prática adotada na nossa instituição, nas disciplinas de estágio supervisionado, é a
articulação com os professores das áreas específicas que assumem como orientadores a partir do Estágio
Supervisionado II, par aprofundarmos a perspectiva do estágio como campo de investigação.
Outro aspecto apontado como necessário é investir, durante a orientação e o acompanhamento das disciplinas Estágio
Supervisionado, no significado da importância dessa etapa formativa. Talvez isso possa ser fortalecido através de um
trabalho mais integrado com os professores supervisores (professores da educação básica) dos nossos estudantes.
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