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RESUMO
 
Apresento uma proposta de estágio como pesquisa na formação de docentes, do curso de Pedagogia, da Faculdade de
Educação, da Universidade Federal da Bahia. Tratar deste tema, requer compreender a natureza formativa da educação
como complexa e multirreferencial, respeitando as singularidades de cada espaço e propondo uma relação dialógica
entre eles. Viso problematizar as visões conservadoras que influenciam a formação de professores e os projetos de
ensino nas escolas na atualidade. Estruturei a discussão em três enfoques: 1. O contexto sócio histórico, político e
filosófico da atualidade e suas ressonâncias na educação; 2. A formação como processo experiencial na construção dos
saberes docentes; e, por fim, 3. O estágio supervisionado como pesquisa e veículo de relações dialógicas entre
educação básica e universidade.  
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ABSTRACT
 
I present an internship offer for a research on the training of teachers attending the Pedagoy course in the Faculty of
Education, at the Federal University of Bahia. Covering this theme requires that one understands the formative nature of
educaction as complex and multirreferential, thus respecting the uniquenes of each room and proposing a dialogical
relationship between them. I am to question the conservative views that influence the teachers training and educational
projects in schools nowadays. I structured the discussion in three approaches: 1. The socio historical, political and
philosiphical contexto of today and its impacts on education; 2. The training as an experiential process in the construction
of teachers knowledge; and finaly, 3. The internship supervised as a research and a vehicle of the dialogical relationship
between basic education and university.
 
Keywords: Training of tearches; research; Supervised internship. 
 

1. O contexto sócio histórico, político e filosófico da atualidade e suas ressonâncias na educação
 
Iniciar o texto por este viés caracteriza uma preocupação de contextualizar as problematizações expostas no mesmo.
Como poderemos compreender que a educação, a formação de professores e os estágios supervisionados podem estar
se retroalimentando de inferências contemporâneas se não as evidenciamos? Debater pelo viés crítico vale para a
contextualização histórica, mas também para a compreensão das dimensões sócio políticas e filosóficas deste tema.
Podemos dizer que vivenciamos um novo tempo. Tempo de quebras constantes de paradigmas, crise da ciência,
globalização, inserção acelerada em variadas tecnologias, mudanças epistemológicas, discussões sobre a existência do
projeto moderno e da pós-modernidade. É possível afirmar que a cada momento, nos deparamos com um conjunto de
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múltiplas e variadas circunstâncias que, intencionalmente ou não, acabam por potencializar a temporalidade
contemporânea, onde coabitam modernidade e pós-modernidade. Autores como Bauman (2005), Boaventura Souza
Santos (2000), Morin (2000, 2008), entre outros, anunciam uma crise no contexto atual a partir da globalização, das
incertezas e da aceitação da complexidade dos fenômenos. Desse modo, em tempos de coexistências assumidas e de
incertezas contínuas, penso ser salutar assumir uma postura multirreferencial para compreender a formação de
educadores no prisma da complexidade. Afinal, como ressalta Sá (2004, p. 19) “incorporar esses conceitos ou, mais que
isso, esses modos de compreender e tratar a realidade significa romper com a forma fragmentária de tratar o
conhecimento”.
A escolha pela complexidade para alinhavar as compreensões propostas neste texto, se deu, portanto, para propor um
embate com o paradigma iluminista, ainda, vigente na educação e que se reflete, amplamente, no universo
sócio-político da formação de educadores no Brasil, e para questionar a relação linear e mecânica entre o conhecimento
científico e a prática na sala de aula, evidenciando as relações distanciadas e hierarquicamente propostas na formação
de professores entre os espaços escola e universidade.
Tais concepções comportam o rompimento com a ideia de formação pautada na simplista e homogênea condução de
finalidades e fogem tanto ao pensamento redutor, que só vê as partes, quanto ao pensamento globalista, que só vê o
todo. A complexidade atende as certezas e incertezas; contextualiza e reúne, abarcando, também, as singularidades e
opacidades do concreto (MORIN, 2000); a multirreferencialidade é um “hino contra o reducionismo” (BORBA, 1998, p.
13), na medida em que envolve uma leitura plural do mundo, a partir de diferentes ângulos e em função de sistemas de
referência distintos e heterogêneos.
Diante deste contexto, como se encontra a educação?
No âmbito político, percebemos uma crescente oferta de vagas e de investimentos na educação básica, todavia, a partir
de investimentos diretamente associados a fontes internacionais. Isto impõe um sistema de avaliação nacional
homogeneizante que possui uma estratégia de divulgação de dados quantitativos para esconder mecanismos internos
de exclusão, recaindo sobre a prática educativa uma dimensão verticalizada e homogeneizadora da educação.
Já quanto a seara filosófica, me remeto a Doll Jr (1997) para enfatizar a contradição ao modelo político de educação
vigente, pois ele coloca que as novas estruturas de construção e disseminação do conhecimento não mais condizem
com uma proposta pedagógica linear e homogeneizante. Para ele:
 
O sistema de ordenamento linear, sequencial, facilmente quantificável, que domina a educação atualmente, pode dar
lugar a um sistema mais complexo e pluralista. Tal rede complexa, como a própria vida estará sempre em transição, em
processo.  (DOLL JR, 1997, p. 19)
 
Entre a proposição do sistema homogeneizante linear disseminado pelo campo político e a possibilidade de
compreensão da educação como fenômeno complexo, está o campo pedagógico. Para este, é importante marcar a
necessidade de uma formação ampliada, crítica e pautada no viés das incertezas e das possibilidades. Uma educação
linear, com currículos fechados e propostas generalizantes não abarca a multiplicidade das questões educativas
contemporâneas. Quanto a formação de professores, não pode se limitar a treinamentos didáticos para corresponder as
exigências dos planos políticos. Perceber a educação como prioridade, significa romper com os paradigmas que
predeterminam a educação como meta, conceber os processos formativos como singulares e propor uma demanda de
pertencimento da escola como campo de pesquisa e de formação ampliado em parceria com as universidades. Neste
âmbito, que linha pode assumir o estágio para ter uma função mais profícua na formação docente? A seguir, explanarei
a respeito da formação e da construção de saberes docentes com a finalidade de ampliar a discussão sobre o estágio
supervisionado.
 

1. A formação como processo experiencial na construção dos saberes docentes
 
De acordo com essas posições, algumas problematizações são importantes: Existe um espaço específico para a
formação do professor? Quem forma professores? Onde e como professores se formam? A universidade é o único
campo formativo? As escolas se concebem como espaço de formação profissional docente? A formação de educadores
na atualidade não pode mais ser concebida como fim de um processo de capacitação técnica. Precisa ser
compreendida pelo âmbito subjetivo e dinâmico das teias construídas pelos sujeitos em seus percursos, envolvendo a
mediação, a implicação, o imaginário, a escuta, o entendimento e a descrição por diferentes óticas e sistemas
referenciais que interagem intersubjetivamente (FRÓES BURNHAM, 1998). A formação concebida a partir de uma
abordagem complexa e multirreferencial, implica em processo que envolve as experiências acontecidas em percursos
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de cada ser-sendo-no-mundo[1].
Em concordância com o trajeto percorrido pela educação, baseado na concepção taylorista/fordista do conhecimento,
pautados em alicerces iluministas e positivistas, comumente remetemos nossas representações sobre formação a uma
meta e a um comando que deve ser executado em prol de uma homogeneização constante dos seres. Assim, as ideias
de cópia e modelo coadunam com a disseminação da formação enquanto fechamento e uniformidade. Morin (2008)
assinala o equívoco da formação concebida como homogeneização dos seres e revela a potência emancipatória da
ação formativa na educação, ao ressaltar que: “o termo ‘formação’, com suas conotações de modelagem e
conformação, tem o defeito de ignorar que a missão do didatismo é encorajar o autodidatismo, despertando,
provocando, favorecendo a autonomia do espírito” (MORIN, 2008, pp. 10-11).
Sobre essa temática, Sá (2005) fundamentando-se em estudiosos[2], demonstra que a formação pode ser entendida em
diferentes sentidos. Quanto à percepção homogeneizadora, ela explica que os processos formativos não mais
significam apenas o traçado prévio das trajetórias dos sujeitos ou o aperfeiçoamento de faculdades e de talentos,
restringindo-se a resultados. A formação atualmente é também concebida em uma perspectiva de processo, vista como
o percurso do ser-no-mundo, pautando-se na ideia de teia, cujos teceres das relações, possibilidades, erros,
experiências, referências e atualizações são o próprio processo formativo. Para ela, “na errância do ser-no-mundo,
opera-se o movimento de velamento e desvelamento do ser, mediante o qual cada pre-sença singular vai ‘formando’
sua compreensão de mundo e configurando, dessa forma, sua existência” (SÁ, 2005, p. 6).
A formação surge, portanto, concebida como processo, não como fim, mas como caminho eleito por cada sujeito,
ocorrendo a partir dos saberes oriundos de seu percurso e de suas experiências e é, ainda, imbuída de subjetividades
de cada ser-no-mundo, acontecendo em um continuum de vivências na/da vida do mesmo e contemplando as finitudes
infinitamente.
Dessa maneira, a formação é aqui compreendida como o caminho que acontece em um continuum de experiências e
atualizações. Ela é entendida, como nos diz Nietzsche, rememorado por Larrosa (2005, p. 52), na perspectiva do
“tornar-se o que é” sendo-no-mundo; a formação é experiencial, pois desse modo possibilita o centramento do sujeito na
globalidade da vida (SOUZA, 2004), ou seja, não condiz com a dicotomia pessoal-profissional, pois é “impossível
separar o eu profissional do eu pessoal” (NÓVOA, 1992, p. 17).
Na história da formação de professores em nosso país, a autoria de uma epistemologia da prática pelos docentes
jamais foi considerada. Diante de um paradigma positivista, disciplinar, ora com foco na teoria, ora com foco na prática,
as escolas de formação de educadores montavam seus currículos, atendendo a exigências legais, que, por sua vez,
eram veículos da pressão econômica do país em cada período histórico. Os professores, principalmente das séries
iniciais, devido ao veto de formação em nível superior, eram considerados apáticos em seu trabalho, percebidos apenas
como executores, como instrumentos de transmissão de saberes produzidos por outros, meros condutores ou, ainda,
como diria Roberto Macedo (2000), parafraseando Garfinkel, idiotas culturais.  
Até as últimas décadas do século XX, a formação era concebida, apenas, como meta estanque e escolarização. A
“massa” de profissionais do ensino precisava alimentar o mercado e a condição docente era vista pelo prisma da classe
trabalhista e pelas lutas contra a reprodução social. As discussões giravam em torno do tom proletário aliado à profissão
e às condições necessárias a sua emancipação. Não se discutia a formação como continuum, que acontece nas
histórias de vida de cada sujeito, traduzida em atualizações da esfera do ser-sendo-no-mundo. As universidades eram
(são?) consideradas como os celeiros exclusivos de produção de conhecimento e da formação e as escolas como os
campos de reprodução destes conceitos.
A partir dos anos de 1990, é que surgem discussões a propósito da condição de autoria dos professores em sua prática
e a existência de uma epistemologia própria do labor docente, constituída no âmbito da atuação no trabalho. Assim, a
visão dicotômica do saber, que concentrava na universidade o lócus de formação e desconsiderava o campo escola
como espaço de (re)elaborações formativas, começa a ser questionada.  
Algumas pesquisas engrossam a literatura atual acerca da temática dos saberes docentes e indicam a necessidade de
se considerar o profissional da educação como um sujeito em formação permanente que busca suas referências,
também, nos saberes profissionais e experienciais construídos em suas vivências pessoais e no trabalho. O processo
formativo “não se dá em um vazio histórico e social, mas sim através de sujeitos sociais e individuais complexos,
determinados e determinantes (portanto instituintes), ao mesmo tempo” (BARBOSA, 1998, p. 76). Para Carvalho (1996,
p.01), “[...] são os professores, de fato, sujeitos com uma história de vida, uma visão própria de mundo, vítimas,
enquanto determinados pelo contexto escolar e, dialeticamente, culpados, enquanto determinantes deste contexto”.
Diante dessa conjectura, entendo que o trabalho do educador demanda um repertório de conhecimentos profissionais
para o ensino, porém esse elenco não deve se constituir, apenas, como atividade produtiva, ou restrito aos
conhecimentos produzidos pela universidade e sim como trabalho voltado para a prática social e para a
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auto/interformação. A mobilização dos saberes da docência é um passo importante para mediar o processo de
construção da identidade profissional dos educadores (PIMENTA, 2011). Desse modo, a ação educativa deve ser a
partida e a chegada da construção desses saberes, assim, não existe um único espaço a ser considerado legítimo para
a formação do educador. A formação inicial e continuada, acontecem na vida de cada sujeito, sendo a universidade e a
escola, palcos dos enredos da elaboração de cada singularidade em potência formativa.
Como afirma Tardiff (1991), o trabalho modifica o trabalhador, sua identidade e o próprio saber-trabalhar. O professor
envolve-se em condição aprendente de forma constante na aquisição dos saberes para a realização de seu trabalho. O
trabalho do docente encontra-se, portanto, marcado pelo contexto de atuação de sua prática e, nesse sentido, o
professor, “como sujeito autopoiético, refaz o curso da sua ação. Aí se faz propriamente uma epistemologia da prática
docente” (CAMPOS, 1999, p. 22). Os saberes elaborados no cotidiano escolar são resultantes do trabalho docente, e
vão além das relações com o conhecimento, são ampliados e atualizados, evocando outros saberes.
Dessa maneira, compreendo que os saberes docentes não são saberes estanques, aprendidos em face de uma
formação inicial experienciada na universidade e que se repetem durante anos na prática pedagógica dos educadores.
São saberes dinâmicos que inter-atuam com os saberes de outros profissionais e que se refazem continuamente nas
errâncias e itinerâncias de cada sujeito da/na educação. O saber do professor é, portanto, “plural, compósito,
heterogêneo, porque envolve no próprio exercício do trabalho, conhecimentos e um saber fazer bastante diverso,
provenientes de fontes variadas e provavelmente, de natureza diferente” (TARDIF, 2002, p.18).
Tardif (2002) observa, ainda, que os saberes docentes são integrados por diversos tipos de saberes como os
“disciplinares, os curriculares, os profissionais e os da experiência”. E ainda são “personalizados e situados”, além de
atenderem a uma dimensão temporal, pois são construídos nas histórias de vida dos sujeitos.
 
[...] são saberes que dizem muito de si, da sua subjetividade, ou seja, que se trata raramente de saberes formalizados,
saberes objetivados, mas sim de saberes apropriados, incorporados, subjetivados. Saber que é difícil dissociar das
pessoas, de sua experiência, de sua situação de trabalho (TARDIF, 2000, p. 15).
 
Para Cunha (2007), os saberes docentes são pluridimensionais, pois se inserem na multiplicidade própria do trabalho
docente, na mobilização de diferentes teorias, metodologias e habilidades. “Dessa forma, ‘o saber profissional’ dos
professores é constituído, não por um saber específico, mas por vários saberes de diferentes matizes, de diferentes
origens, aí incluídos, também o saber-fazer e o saber da experiência” (CUNHA, 2007, p. 05).  
Em suma, os professores formam-se cotidianamente em seu fazer pedagógico e os discentes, futuros professores,
constroem seus saberes docentes antes mesmo de sua prática profissional, desse modo, escola e universidade são
espaços legítimos de formação de professores e precisam intercambiar suas referências de modo mais próximo, pois a
formação e os saberes são construídos no percurso de vida dos sujeitos. Tais experiências compõe o repertório de
atuação do discente da universidade, do futuro educador, e os estágios podem se revelar como campo profícuo dessa
relação. Geralmente, as experiências de estágio são marcantes e geram um contínuo de reflexões e de tomada de
consciência sobre a profissão e sobre si e se concebidos como pesquisa, podem inferir em intercâmbios formativos
entre estudantes e professores.
 

1. O estágio supervisionado como pesquisa e veículo de relações dialógicas entre educação básica e
universidade

 
Como pensar o estágio diante destas proposições? Concebendo a universidade como instituição de formação
profissional, de constructo teórico e de difusão do conhecimento e a escola, também com o mesmo estatuto, mas
acrescentando a ela o campo experiencial de atualizações das subjetividades do ser professor, entendemos o estágio
como possível elo de produção formativa. Contudo, a universidade brasileira perpassa por um movimento de ampliação
de acesso que vem determinando boas e más ressonâncias.
Segundo Guimarães (2004, p. 18), “[...] é urgente que as instituições que formam o professor se dêem conta da
complexidade da formação e da atuação consequentes deste profissional”. Formação e atuação não se desvinculam,
pois ambas fazem parte da constituição da profissionalidade docente, que se constrói ao longo da vida de cada
professor. Um tempo deste período de formação ocorre dentro da universidade, tendo o estágio como a indicação
primaz de inserção do estudante no seu campo de trabalho e precisa ser visto com um olhar diferenciado, o olhar da
pesquisa.  
A universidade está inserida em uma comunidade, e deve intervir na realidade, contribuindo na formação de
profissionais de diversas áreas para atuarem no mundo do trabalho. Porém, esta não é a única finalidade da
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universidade, entendemos que este é um processo muito mais amplo. Segundo Vasconcelos (1996), a Universidade é
um local em que se privilegia, antes de tudo, a transmissão do saber já consagrado, criadora de novos saberes, além de
ser uma instituição investigadora, com estímulo à curiosidade, à ousadia e à iniciativa. Inserida em uma realidade
histórica, política e social, a universidade deve atuar e intervir neste contexto.
Por ser uma instituição educacional, a universidade tem grande comprometimento pela busca do saber, do
conhecimento e da formação. Além disso, quando tratamos de formação, compreendemos não só a formação para o
futuro mundo do trabalho, mas também para a vida, para o crescimento como cidadão, capaz de intervir na realidade
em que vive.
Neste sentido, é necessário construirmos uma universidade que realmente desenvolva o papel que lhe é destinado, que
vai muito além de formar profissionais de várias áreas, que conheçam e atuem na realidade em que está inserida. No
entender de Menezes (2001), a universidade não deve ser vista apenas como uma instituição de ensino superior, pois
tem um sentido mais amplo. A formação superior está associada com a investigação científica, com o desenvolvimento
cultural e científico, voltados para os problemas nacionais ou regionais. Menezes (2001) questiona se o papel da
Universidade está realmente sendo cumprido, ou apenas se instaura um modelo de repetição do conhecimento já
existente. Todavia, se não há o compromisso de formar um profissional que dialogue com referenciais teóricos, e que
acima de tudo questione a realidade, a universidade pode limitar-se à simples reprodução do conhecimento e a
consequência deste sistema é a formação de um profissional que não possui criticidade e que simplesmente segue
modelos já definidos em sua prática.
A partir da concepção de universidade, entendida como um espaço de formação em interrelação com a sociedade, por
meio de um projeto que concilia o ensino, a pesquisa e a extensão, pode-se afirmar que produzir e disseminar o
conhecimento científico torna-se uma atividade que traduz toda a experiência vivenciada na universidade, com o
compromisso de uma relação dialógica com a sociedade. A formação universitária deve ocorrer mediante uma proposta
baseada em uma dimensão “tripartile” voltada para o desenvolvimento de ensino, pesquisa e extensão (ARAGÃO, 1999)
Esta formação só é considerada completa, quando o conhecimento é propiciado a partir destes três princípios.
Vasconcelos (1996, p. 8) justifica que “ensino, pesquisa e extensão representam, com igualdade de importância, o tripé
que dá sustentação a qualquer universidade que se pretenda manter como tal”.
Quanto a formação de professores o ensino, a pesquisa e a extensão precisam dialogar constantemente e o estágio é
um espaço profícuo para esse diálogo. O estágio é um elemento muito importante na prática do futuro profissional e do
profissional docente já em campo. O estágio tem um caráter pedagógico, técnico, político e social e é uma experiência
de natureza teórico-prática, exercida pelo aluno para fins de integralização curricular, com a devida coordenação e
acompanhamento do curso, que visa contribuir para a formação da subjetivação do educador. Entre as atividades que
um estágio supervisionado docente pressupõe, estão planejar, executar e avaliar atividades específicas à situação do
processo ensino-aprendizagem, tomada de decisões e exercício de criticidade e de criatividade. No ensino, encontra-se
a pesquisa que potencializa a imersão social da universidade.
Muitas vezes o estágio no curso de formação de professores se encontra fragmentado, seguindo ao modelo 3 + 1, ou
seja, três anos de teoria e 1 de prática, mesmo com a legislação atual indicando o mínimo de 400h de estágio para o
docente. Durante meu estágio em Pedagogia, nos anos 1990, havia uma desarticulação entre as disciplinas
pedagógicas e o estágio supervisionado, eu experienciei um modelo aplicacionista de formação. O estágio acontecia
somente ao final do curso.
Esta e ainda outras concepções de estágio são propostas e algumas delas divergem com a possibilidade de formação
de um professor, crítico, reflexivo, atuante, problematizador e pesquisador de sua prática. A abordagem tradicional
prevê o estágio como imitação de modelos, ou seja, como observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração
dos modelos existentes na prática consagrados como bons. (PIMENTA e LIMA, 2012, p. 35).
      Uma outra concepção percebe a prática como imutável e como instrumentalização técnica, este modelo prevê a
dicotomia entre teoria e prática, na qual o professor não precisa dominar conhecimentos teóricos, pois seu papel
centra-se na atuação prática, com base nas rotinas e procedimentos de intervenção técnica. Selma Pimenta (2011,
2012), Maria Lucena (2012), Stela Piconez (2012), entre outros estudiosos, pressupõem o estágio como eixo articulador
da formação e como atividade eminente de pesquisa. Elas compreendem o ensino como prática social, que deve se
realizar nas escolas públicas, percebendo-as, como ponto de partida e ponto de chegada dos cursos de formação de
professores. O estágio percebido como e com pesquisa supera dicotomia teoria e prática e contribui para formação de
melhor qualidade dos professores regentes e dos futuros professores. Ele comporta estatuto de campo de
conhecimento: se produz na interação entre os cursos de formação e o campo social no qual se desenvolvem as
práticas educativas. Por isso, pode se constituir em atividade de pesquisa e não ficar reduzido a atividade técnica.
(PIMENTA, 2012).
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      Entendemos que a formação do professor pesquisador, perpassa por um projeto que vise a formação para, na e em
pesquisa e o estágio é um dos percursos desta formação. O pesquisador não é apenas quem constata o que ocorre,
mas também intervém como sujeito de ocorrências. Ser sujeito de ocorrências no contexto de pesquisa e prática
pedagógica implica conceber a pesquisa-formação como processo de produção de conhecimentos sobre problemas
vividos pelo sujeito em sua ação docente. A pesquisa-formação contempla a possibilidade da mudança das práticas,
bem como dos sujeitos em formação. Assim, “a pessoa é, simultaneamente, objeto e sujeito da formação”. (NÓVOA,
2004).
            Na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, no curso de Pedagogia, estamos em processo
de revisão dos modelos de estágio aplicacionistas e estritamente técnicos e implementando uma prática do estágio
como pesquisa e intervenção na formação de professores, incluindo ai o estudante-estagiário e o professor regente das
unidades. Para isso, instituímos um processo de provocação nas escolas parceiras, atuando em sua realidade de modo
continuado e envolvendo os estudantes nestas possibilidades, ainda, fomenta a elaboração de projetos de pesquisa
sobre o tema.
      Orientamos o estudante para o olhar da escola como campo de pesquisa e concebemos os professores da unidade
escolar como pesquisadores de suas práticas. Entendemos que o professor pesquisador é, sobretudo aquele que
aprende enquanto ensina e que ensina enquanto aprende, é epistemologicamente curioso implica na capacidade de
aprender, de que decorre a de ensinar, sugere ou, mais do que isso implica a nossa habilidade de aprender a
substantividade do objeto apreendido (FREIRE, 1996). Assim, iniciamos os estágios como projetos de ação
inter-relacionada com as práticas das unidades escolares parceiras, visando a pesquisa do campo do ensino e a
pesquisa das práticas pelos próprios professores.
Diante destas proposições o estágio é concebido como pesquisa e para isso é importante que seja posto como eixo de
articulação da formação. A incursão do estagiário da escola, não é concebida como a chegada de um sujeito vazio que
vai observar e copiar práticas ou criticar as atuações educativas vivenciadas. É compreendida como elo cooperativo de
formação, de reflexão sobre as realidades e intervenção cooperativa nos processos educativos, processos estes da
escola e da universidade.
A relação entre universidade e escola campo se inicia com a proposição de estudos, análise, problematização, reflexão
e busca de soluções para o ensinar e o aprender. Compreende a reflexão sobre as práticas pedagógicas, o trabalho
docente e as práticas institucionais, situados em contextos sociais, históricos e culturais. Tem o intento de aproximar
mais o aluno da escola, desenvolvendo posturas e habilidades de pesquisador, que busca compreender os fatores
determinantes da realidade escolar e propor projetos de ação. Em outras palavras, desenvolve-se um olhar sensível e
interpretativo às questões da realidade. (MIRANDA, 2008), assim como, abre o espaço escola para uma relação de
intersubjetivações e construções coletivas.
            As escolas campo recebem os professores orientadores de estágio em seus espaços e a partir daí são
realizadas reuniões que fazem levantamentos da realidade educativa local, com este diagnóstico, são engendradas
possibilidades de construção de projetos, desde os do campo da gestão, aos do campo didático. A inserção dos
estagiários nesta prática se dá efetivamente, desde a participação nas reuniões até a elaboração e execução das
atividades construídas, sempre de modo colaborativo. Nesta perspectiva de atuação que estamos implementando, a
universidade não adentra ao espaço escola com a finalidade de impor suas teorias e concepções filosóficas e nem
percebe este campo de modo utilitário, apenas como espaço de “despejo” das demandas de estágio para cumprir o que
prevê a legislação. A universidade se percebe como agente de interatuação com a escola, visando construir uma cultura
de ações colaborativas, na qual escola e universidade estão relacionadas de modo dialógico para pesquisar as suas
demandas e construir coletividade possibilidades de compreensão de suas realidades, promovendo a ideia de
escola-universidade como campos legítimos da formação do educador.
            Alguns entraves ocorrem com esta de proposta de relação dialógica entre escola e universidade através dos
estágios. Há a necessidade de formalização de termos de cooperação entre as redes e de organização curricular do
estágio como eixo-articulador da pesquisa na formação. A ausência destes termos, pode interferir na forma como a
escola concebe o estágio, percebendo-se ainda nos moldes de doutrinadora de estudantes, assim como interfere,
também, na forma de atuação do estagiário, que, em muitas vezes, aguarda a sua atuação em uma escola, apenas
como espectador e reprodutor de modelos e práticas. A articulação interinstitucional deve favorecer a elaboração de
convênios e parcerias para que as escolas se concebam e sejam concebidas como polos de formação inicial e
continuada de professores, em parceria com as universidades.
            Em suma, o estágio deve ser concebido como eixo formativo de diálogo entre as áreas do conhecimento, como
atividade de pesquisa, conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade. Com esta perspectiva o
futuro pedagogo poderá acionar seu repertório formativo para atuar no estágio com vistas as políticas de organização do
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ensino, ao contexto local, a diversidade e a heterogeneidade dos processos educativos. Por este viés, a escola se
conceberá, cada vez mais, como espaço legítimo de formação, como campo de pesquisa, não da universidade, mas
como pesquisa de seu próprio espaço, fortalecendo a dimensão política e social da instituição escola e se autorizando a
investigar as suas particularidades pelo estudo, pela problematização, pela reelaboração continuada de saberes e pela
dialogicidade com o campo social, sendo a universidade um dos elos deste campo.
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[1] Concebo as pessoas-professores, a partir da concepção de ser-no-mundo, preconizada por Heidegger, que refere-se
a uma analítica existencial do ser humano concebido como presença. Ser-no-mundo significa dizer que o humano está
ligado à totalidade de conexões que formam a trama do mundo; não é ser nas conexões, mas sim, ser as conexões.
Trata da existência do humano como um ente dentre vários outros, porém que difere dos demais por questionar sua
própria condição. Dante Galeffi (2001) parte desse conceito, para trazer o gerúndio do ser, incluindo o estado de sendo
em seu percurso de vida. Ele nos abre para a compreensão complexa dos eventos em que cada um é agente-agido do
processo do seu próprio ser-no-mundo-com.
 
[2]  Principalmente em Gadamer (e Hegel) (1999), Heidegger (1998) e Larrosa (e Nietzsche) (2002)
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