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RESUMO: Este artigo apresenta uma breve discussão acerca da prática reflexiva no âmbito da
Educação de Jovens, Adultos e Idosos e do estágio supervisionado como espaço de formação e
constituição da profissionalidade docente. Para tanto, destaca os seguintes objetivos: compreender o
conceito de prática reflexiva e sua relação com o processo de reflexão docente, assim como, refletir
sobre o processo do estágio supervisionado na EJA(I) e suas possibilidades formativas na construção
dos saberes docentes. Toda a abordagem teórica está respaldada nas contribuições de Aragão
(2014); Fiorentini (2010); Freire (1981; 1996); Tardif (2002); Libâneo (2005); Schön (2000); Tardif
(2002), entre outros. Os resultados obtidos apontaram para a importância de privilegiar o trabalho
formativo pautado nos princípios da pedagogia dialética para que o estágio na EJA(I) se consolide, de
fato, como um espaço de reflexão e de aproximação com a profissão docente, além de compreender
como um momento de produção de conhecimento e de aproximação da docência com a pesquisa.
Assim, o estágio supervisionado poderá se constituir como um espaço de práxis.

Palavras-chave: Prática Reflexiva. Estágio Supervisionado. Educação de Jovens e Adultos.
Profissionalidade Docente.

STUDY SUPERVISED IN THE EDUCATION OF YOUNG PEOPLE, ADULTS AND ELDERLY: FROM
THE REFLECTIVE PRACTICE TO THE CONSTITUTION OF TEACHING PROFESSIONALSHIP

ABSTRACT: This article presents a brief discussion about the reflective practice in the field of
Education of Young, Adult and Elderly people and the supervised stage as a space of formation and
constitution of teaching professionalism. In order to do so, it highlights the following objectives: to
understand the concept of reflexive practice and its relationship with the teacher reflection process, as
well as to reflect on the process of the supervised internship in the EJA (I) and its formative
possibilities in the construction of teaching knowledge. The whole theoretical approach is supported by
the contributions of Aragon (2014); Fiorentini (2010); Freire (1981, 1996); Tardif (2002); Librane
(2005); Schön (2000); Tardif (2002), among others. The results obtained pointed to the importance of
privileging the formative work based on the principles of dialectical pedagogy so that the stage in the
EJA (I) becomes, in fact, a space for reflection and approximation with the teaching profession,
besides understanding how a moment of knowledge production and teaching approach to research.
Thus, the supervised stage can be constituted as a space of praxis. Keywords: Reflexive Practice.
Supervised internship. Youth and Adult Education. Teacher Professionalism.

PALAVRAS INICIAIS

Dialogar sobre estágio supervisionado é sempre desafiante, sobretudo quando se refere ao contexto
da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, pois implica uma multiplicidade de saberes que necessitam
estreita articulação. A prática reflexiva no âmbito do estágio caracteriza-se como de fundamental
relevância para a mobilização de saberes necessários à formação docente.

Para tanto, a adoção de práticas inovadoras que possibilitem ao estudante em formação um papel
ativo e efetivo no processo de construção de novos conhecimentos é um grande desafio para os
professores dos cursos de licenciatura, pois, cotidianamente, estes têm sido convocados a assumir
uma postura que possibilite a formação de profissionais que sejam capazes de fazer uso social das
informações com competência e atitude ética.

Na concepção de Imbernón (2011), neste contexto atual tem-se exigido a adoção de um novo
posicionamento dos profissionais no sentido de romper com as amarras que vincula às demandas do
mercado, a fim de assumir sua função primordial de educar e superar as desigualdades, privilegiando
o diálogo e disseminando uma cultura contextualizada.
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De fato, o processo formativo está implicado no contexto histórico e social, portanto, político.
Concebemos que o processo formativo também se dá pela reflexão e autoformação[i] e está
estritamente relacionado com o processo de reflexão da sua prática. Assim, o professor estuda,
reflete e, com um olhar sensível, percebe os desafios para intervir, assumindo o importante papel de
pesquisador. É, desse modo, apoiado na reflexão, que o professor assume uma postura investigativa
e consegue atuar nos mais diversos desafios que são apresentados cotidianamente.

As abordagens aqui tecidas buscam uma breve discussão acerca da prática reflexiva no âmbito da
Educação de Jovens, Adultos e Idosos e do estágio supervisionado como espaço de formação e
constituição da profissionalidade docente. Inicialmente é apresentado um enfoque conceitual da
prática reflexiva e professor reflexivo no intuito de uma maior compreensão; em seguida, apresenta
uma discussão sobre o estágio supervisionado na EJA(I) e suas possibilidades formativas na
construção dos saberes docentes, e, nas reflexões finais, apresenta uma questão provocativa: o que
a escola da EJA(I) pode ensinar aos estagiários

A intenção é que o texto traga contribuições para ampliar o debate acerca do estágio supervisionado
na EJA(I). Além disso, considera-se como uma provocação inicial para novos debates sobre a
formação e a profissão docente. Esperamos que este sirva como instrumento provocador de novas
questões e apontamentos.

PRÁTICA REFLEXIVA: DA INCURSÃO CONCEITUAL AO TRABALHO DOCENTE

A discussão da Prática Reflexiva no exercício profissional é manifestada como uma temática
privilegiada, sobretudo, nos estudos referentes aos professores pesquisadores. Ao realizar uma
revisão sobre tema em pauta, nas literaturas atuais, percebe-se que este que ganha espaço cada vez
maior.

Para fazer uma incursão conceitual, buscou-se, inicialmente, a concepção dicionarizada do termo
reflexão, apresentada por Harri e Hodges (1999), os quais a definem enquanto “o processo ou
resultado de pensar seriamente sobre nossas próprias experiências, especialmente, aquelas que
valorizamos” (p. 231). Além disso, os referidos autores também compreendem como “uma abordagem
à resolução de problemas que enfatiza três aspectos: considerar cuidadosamente a natureza do
problema, planejar minuciosamente os procedimentos para resolver o problema e monitorar os
processos utilizados para se chegar a uma solução” (HARRIS e HODGES, 1999, p. 231). Tais
abordagens apresentadas no Dicionário de Alfabetização pelos autores supracitados remetem a ideia
de pensar as próprias ações e buscar a resolução de situações adversas. Além disso, os referidos
autores também destacam a reflexão considerando a teoria transacional de leitura[ii], ou seja, uma
fase introspectiva e conclusiva do processo de leitura, em que o sujeito revisa e avalia o texto lido.

Na mesma concepção apresentada, Abbagnano (2000), no dicionário de filosofia, destaca o termo
reflexão como o processo pelo qual os seres humanos consideram e analisam suas próprias ações.
De forma semelhante está o conceito apresentado pelo Dicionário de Pedagogia de Victor Hoz (1964),
o qual apenas amplia a apropriação do conhecimento a partir da reflexão. Já Aurélio (2002), no
dicionário de Língua Portuguesa, destaca os vocábulos consideração atenta, observação e prudência
para definir o termo.

Após esta introspecção dicionarizada, torna-se válido destacar a abrangência do termo, tomando
como referência alguns teóricos que trazem em seus estudos, uma discussão que, em maior ou
menos grau, atende as perspectivas do trabalho aqui enfatizado. Inicialmente a concepção de Schön
(2000) é elucidada por defender a ‘reflexão na ação e sobre a ação’. É, de fato, este, o caráter que
remete o trabalho aqui elucidado: uma investigação que contextualiza a origem da situação, dando
respaldo para potencialização do professor pesquisador. Uma prática que ao mesmo tempo em que
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age, reflete e aprofunda as reflexões depois do processo vivido, a fim de perceber os impactos dos
caminhos trilhados e construir novos caminhos a percorrer a partir da análise do vivenciado. Na
concepção do autor, só a reflexão na ação e sobre a ação pode promover nova forma ao que estamos
fazendo no momento e criar novos procedimentos, estratégias e encaminhamentos para resolver
novas situações. Freire (1981) também contribui de forma elucidativa para compreensão do termo ao
destacar que:

[...] A reflexão só é legítima quando nos remete sempre [...] ao concreto, cujos
fatos buscam esclarecer, tornando assim possível nossa ação mais eficiente
sobre eles. Iluminando uma ação exercida ou exercendo-se, a reflexão
verdadeira clarifica, ao mesmo tempo, a futura ação na qual se testa e que,
por sua vez, se deve dar a uma nova reflexão [...]. (FREIRE, 1981, p. 135)

De fato, a legitimidade da reflexão está na ação sobre ela. Como destaca Freire (1981), serve para
clarificar a ação concreta a qual provocará novas reflexões. Convergindo com as concepções aqui
apresentadas, podemos destacar as ideias defendidas por Dewey (1933), o qual compreende reflexão
como um processo investigativo e criterioso no intuito da solução de problemas, e Perrenoud (2001),
por destacar que tais problemas são originários das variadas culturas e é por meio da ação reflexiva
que estes poderão ser resolvidos por meio de ações pensadas e refletidas pelo profissional.

Habermas (1990) também contribui ao apresentar a autorreflexão como o processo que possibilita a
consciência da realidade social, além de promover a percepção sobre as diversas experiências
vivenciadas cotidianamente pelos estudantes. É exatamente neste contexto que o professor pode
intervir de forma positiva no contexto da sala de aula, levando em consideração as mais variadas
vivências socioculturais dos sujeitos inseridos.

Diante desta abordagem, torna-se relevante destacar a grande contribuição destes teóricos para
compreensão do termo, sobretudo, para fomentar novas discussões acerca do conceito de
profissional reflexivo, especificamente, de professor reflexivo. Para tanto, Shön (2000), embora não
tenha dedicado seus estudos apenas para o professor, mas o profissional reflexivo, traz grandes
contribuições por evidenciar a necessidade da prática refletiva, a fim de proporcionar respostas às
mais diversas situações.

O conceito de professor reflexivo aparece na década de 1990 (PIMENTA, 2005). Destaca que a
divulgação desse conceito, no Brasil, se deu por meio da publicação coordenada por Nóvoa, intitulada
“Os professores e sua formação”. A discussão desse conceito, segundo Pimenta (2005), vem
sofrendo críticas pela apropriação generalizada, sugerindo a necessidade de análise mais
aprofundada do termo, uma vez que é inerente a todo ser humano a reflexão constante e, os
professores, enquanto humanos, necessariamente, refletem. Pimenta (2005) ainda destaca que tal
expressão se expandiu no cenário educacional “[...] confundindo a reflexão enquanto adjetivo, como
atributo próprio do ser humano, com um movimento teórico de compreensão do trabalho docente” (p.
18).

A autora em pauta elucida a necessidade de contextualizar a origem do termo a fim de perceber a
diferença entre o conceito e a característica relacionada ao trabalho pedagógico. Para Pimenta
(2005), o termo foi criado por Donald Schön, valendo de sua experiência docente, observações e seus
amplos estudos de filosofia para sugerir a valorização da experiência e a reflexão na experiência,
assim como o conhecimento tácito[iii]. Nas suas palavras destaca que Schön, a partir dessas
referências apoiou a formação profissional baseada na “[...] epistemologia de prática, [...] através da
reflexão, análise e problematização desta, e o reconhecimento do conhecimento tácito, presente nas
soluções que os profissionais encontram no ato” (PIMENTA, 2005, p. 19). Destaca que este
conhecimento na ação é mobilizado pelos profissionais cotidianamente, porém não se caracteriza
como suficiente, há a necessidade de um processo de reflexão na ação frente às situações atípicas,
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no intuito de buscarem novas estratégias e soluções, construindo assim um repertório mais amplo,
configurando o conhecimento prático.

Assim como Pimenta (2005), Libanio (2005) também critica a visão reducionista do termo
reflexividade no nosso país. Apesar de reconhecerem as inúmeras contribuições da reflexão, esta não
deve acontecer de forma singularizada e desarticulada, uma vez que o termo propõe na sua essência,
a estreita relação entre o pensamento e a ação.

Ao reconhecer a reflexividade como uma ação plural e articulada, Pimenta (2005) destaca a
relevância do trabalho coletivo e as escolas enquanto espaços formativos, uma vez que na ação
pedagógica cotidiana o conhecimento pode ser produzido, desde que, no processo investigativo haja
a reflexão intencional sobre a ação.

Além dos autores mencionados nas reflexões aqui evidenciadas, não se pode negar a contribuição de
Freire (1996) que ao longo do seu legado, destaca importante momento para discussão do conceito
de reflexão e reflexividade no processo formativo dos professores. Defende que “[...] a prática docente
crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar
sobre o fazer” (FREIRE, 1996, p. 43). É através do movimento de ação e reflexão constante que a
prática docente de fato se consolida. O autor ainda declara que há a necessidade de o professor “[...]
possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão sobre a prática, a curiosidade
ingênua, percebendo-se como tal se vá tornando crítica” (FREIRE, 1996, p. 43).

O processo reflexivo no exercício da docência necessita, segundo Shön (2000), ser observado
partindo de quatro elementos básicos: a reflexão sobre a linguagem, o sistema de valores, a
compreensão e o modo como definem seu papel. Isso posto, destaca-se o importante papel docente
no processo de organização de situações de aprendizagens, inserindo as mais diversas formas e
meios disponíveis, pois, segundo Aragão (2014, p.35) “[...] o professor emerge como aquele que
preenche as necessidades do contexto e tem que interpretar e adaptar sua situação dedilhando de
forma harmônica a ciência, a técnica e a arte”.

Com efeito, a referida autora complementa que o exercício docente exige uma estreita articulação
teoria e técnica, advindas do conhecimento sistemático em busca de saídas possíveis que respondem
o contexto social real e contemporâneo. Para tanto, Aragão (2014, p.35) destaca que “[...] a reflexão
dará sustentação, mas não isenta de uma formação mais ampla que enriqueça com a prática sem
excluir o teórico”.

A autora ainda complementa que os desafios no exercício docente são naturais, no entanto, a
reflexão sobre a ação impulsiona a busca por novos métodos e estratégias, possibilitando a
construção de novos conhecimentos que se materializarão na ação. Porém, para a efetivação da
prática reflexiva, Serrão (2005) destaca que pode haver obstáculos, como a burocracia e a
meritocracia. Na sua concepção, a racionalidade burocrática, que agrega a prática docente, nos
aspectos tanto de ordem institucional quanto política, sempre será dirigida por uma composição e o
mérito está em não arranhar o contrato social inerente a sua atuação profissional.

Além dos obstáculos apresentados para a consolidação da prática reflexiva apresentados por Serrão
(2005), podemos destacar também nesta reflexão, as críticas e complementações relacionadas às
ideias apresentadas por Shön, sobretudo apresentadas por Pimenta (2005), a qual defende que o
conhecimento é construído também com a prática, mas está para além dela e Tardif (2002) que
esclarece a pluralidade dos objetivos de ensino, os quais solicitam do professor ação ampla e
contínua para alcança-los e isso implica a ação interativa na sala e a sua preparação e avaliação fora
dela. Ao analisar a concepção defendida por Tardif (2002), Aragão (2014, p. 38) complementa que
“[...] não se pode negligenciar a teoria como suporte para a prática este sobrepeso de atividades
também tem se constituído em um entrave real para o docente que se propõe à reflexão”.

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/estagio_supervisionado_na_educacao_de_pessoas_jovens_adultas_e_id.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.5-10,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



Diante das reflexões apresentadas, faz-se necessário destacar a grande relevância da prática
docente baseada na reflexão constante. O paradigma reflexivo na ação pedagógica possibilita maior
segurança nas escolhas do professor, uma vez que estas vão se transformando com o tempo e a
prática reflexiva contribuirá sobremaneira para uma ação pedagógica mais segura e cada vez mais
qualificada.

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA EJA(I) E SUAS POSSIBILIDADES FORMATIVAS NA
CONSTRUÇÃO DOS SABERES DOCENTES

Trazer uma discussão acerca da abordagem em pauta necessita, inicialmente, uma breve incursão
conceitual dos saberes docentes, para tanto, Pimenta (2009) traz contribuições significativas. A autora
faz uma distinção entre três tipos de saberes da docência, quais sejam: saberes da experiência,
saberes do conhecimento e saberes pedagógicos. O primeiro deles, diz respeito aos saberes
adquiridos das vivências socialmente acumuladas, das experiências no percurso formativo e até
profissional acerca do ser professor, ou seja, nas palavras da autora “[...] são também aqueles que os
professores produzem no seu cotidiano docente, num processo permanente de reflexão sobre sua
prática, mediatizada pela de outrem – seus colegas de trabalho, os textos, por outros educadores”
(PIMENTA, 2009, p. 20).

No que se refere aos saberes de conhecimentos, a autora revela que transcendem as informações,
mas, refere-se, também, ao que se faz delas. São extremamente relevantes no processo de reflexão
a fim de que essas informações se materializem, traduzindo-se em novos conhecimentos. Já os
saberes pedagógicos são fundamentais, pois, poderão assessorar os professores no confronto com
os desafios enfrentados, os quais poderão ser compreendidos, pautando-se nas teorias. Assim, tais
reflexões trazidas por Pimenta (2009) revelam a importância da utilização dos conhecimentos teóricos
na prática educativa, a fim de poder elaborar novos saberes de forma crítica e reflexiva.

Ao analisar a problemática dos saberes docentes, Tardif (2010), apresenta cinco saberes específicos
que os professores fazem uso em sua profissão, os quais tem origem em sua formação escolar,
familiar e cultural, e, por terem fontes tão diversas, impossibilita a identificação quando são
mobilizados no contexto da sala de aula: os saberes profissionais - adquiridos ao longo da sua
formação – os pedagógicos, os quais buscam nas ciências da educação legitimar-se cientificamente.
A esses saberes somam-se os saberes sociais que são definidos pela academia. Além disso, ao
longo da profissão, os professores vão incorporando saberes inerentes a instituição escolar
denominado de saberes curriculares. O quinto que se junta e sobrepõe aos outros, refere-se a um
saber fundamental que Tardif (2010) os chamam de experienciais. Esses saberes experienciais,
segundo o autor, abrangem todos os outros e são construídos na prática docente, a partir de sua
experiência e vão se repetindo, tornando hábito.

O autor em pauta apresenta a dimensão formadora de saberes, pois, a sua apropriação promove uma
mudança significativa nas formas de pensamento e ação. Assim, mesmo considerando que ainda
existe uma separação muito grande entre pesquisadores e educadores, entre o ensino e a pesquisa,
Tardif (2010) vê os professores como atores e produtores de conhecimento, capazes de construir
saberes que deem conta dos problemas que são apresentados no cotidiano da sala de aula.

Desta forma, concordamos com Tardif (2010) que os saberes docentes são ferramentas fundamentais
para a qualificação da prática pedagógica e são constituídos na formação inicial e continuada. Para
tanto, é importante que haja uma melhor compreensão da relação entre os professores e a
mobilização dos saberes em sala de aula, uma vez que não deve haver dissociação entre professores
e pesquisadores, muito pelo contrário, o que se defende é a constituição do professor pesquisador, e,
para isso, há a necessidade da reflexão crítica da sua prática para que os problemas e desafios
docentes possam ser evidenciados, e, assim, com um processo investigativo, sejam pensadas
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proposições que contribuam para a construção de novos conhecimentos.

Fiorentini (2010), corrobora com tal reflexão ao destacar que o modo reflexivo e investigativo de ser
professor não surge da noite para o dia, mas pode ser aprendido e desenvolvido desde o processo
formativo, a partir do momento que passa a “[...] ter contato com os problemas da escola e
estabelecer interlocução com professores experientes. [...] o futuro professor aprende não somente a
fazer parte de sua comunidade profissional, mas também de desenvolver seu patrimônio cultural”
(FIORENTINI, 2010, p. 46).

O professor, no percurso da profissionalização, constitui seu fazer não apenas centrado no intelecto,
mas nas experiências que adquire ao longo da vida – sociais, familiares, culturais, escolares – sendo
marcados por uma temporalidade diversa - infância, adolescência, juventude, vida adulta -. É um
saber pragmático, pois, está em consonância com a realidade, com os desafios que surgem no
decorrer da vida prática.

Depois desta breve abordagem inicial acerca dos saberes docentes, chega o momento de uma
reflexão sobre estes saberes no contexto do estágio supervisionado do curso de Pedagogia,
evidenciando a estreita relação entre ensino e pesquisa, mediados pela reflexão crítica do processo
vivenciado.

É sabido, que o estágio curricular supervisionado é um importante momento de contato com os
desafios do cotidiano da escola e da sala de aula. É neste momento que os saberes docentes são
postos em prova, uma vez que caracteriza o encontro do estudante com a realidade do fazer docente,
nos seus desafios e especificidades inerentes a profissão.

Conforme defendido por Pimenta (1995), o estágio enquanto uma atividade instrumentalizadora da
práxis caracteriza-se como atividade teórica e prática que contribui de forma efetiva no processo de
formação docente. No contexto da Educação de Jovens, Adultos e Idosos, de fato, o estágio tem este
caráter, exatamente por priorizar a reflexão crítica dos processos, com seus desafios e possibilidades
no sentido de uma atuação enquanto docente pesquisador.

Concordamos com Aroeira (2014) ao destacar a colaboração e a reflexividade no estágio como
facilitadores da mobilização de saberes e como elementos essenciais para a formação inicial. Por
meio de um processo reflexivo e colaborativo no estágio curricular, é possível, que o futuro professor,
possa construir representações e saberes do que de fato é ser professor. Mesmo ainda não sendo
docente, este movimento possibilita compreender e saber as dores e as delícias do que é ser e estar
na docência. Consegue compreender algumas situações e desafios, assim como, investigar possíveis
alternativas para a superação das dificuldades apresentadas.

Assim, o grande diferencial deste estágio no contexto da Educação de Jovens, Adultos e Idosos,
revela-se pela sua importância “[...] aos aspectos da colaboração e da reflexividade, numa experiência
alternativa de estágio, que colocava em evidência ações de articulação entre universidade e escola”
(AROEIRA, 2014, p. 116).

Esta estreita articulação universidade-escola, num processo de constante parceria e colaboração,
possibilitou a construção de muitas aprendizagens, pois, como defende Aroeira (2014, p.114) “[...] nos
processos de formação docente, aprendemos entre o chão da escola e o da universidade, que as
parcerias fortes com a escola são uma importante articulação que o estágio pode fomentar [...]”. Além
disso, buscou o fortalecimento da construção da profissionalidade docente por meio de um processo
de interação, colaboração, reflexão e investigação da prática educativa no espaço escolar.

Portanto, o estágio curricular supervisionado no contexto da Educação de Jovens, Adultos e Idosos,
tendo uma perspectiva colaborativa, reflexiva e investigativa, evidenciou a necessidade de um olhar
sensível e respeitoso as especificidades da modalidade, assim como, as diversas possibilidades e
limites da prática, tendo os sujeitos e o espaço escolar como elementos primordiais de referências
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conceituais e metodológicas para subsidiar o desenvolvimento das práticas.

REFLEXÕES FINAIS: O QUE A ESCOLA DA EJA(I) PODE ENSINAR AOS ESTAGIÁRIOS

Tomando como referência a experiência desenvolvida no contexto do Estágio Supervisionado da
Educação de Jovens, Adultos e Idosos e as leituras realizadas no âmbito do componente curricular
Prática Reflexiva em Educação de Jovens e Adultos, é possível reafirmar o que Lima e Costa (2014,
p. 59) destacam:

A escola [...] é um espaço propício à construção de conhecimentos acerca da
profissão docente. Seu movimento nos permite refletir sobre a articulação
teórico-prático dos princípios e intencionalidades postos no projeto
Político-Pedagógico e a relação destes com os desafios postos
cotidianamente ao trabalho docente na Educação de Jovens e Adultos.

A possibilidade de estar inserido no contexto dinâmico da escola de Educação de Jovens e Adultos
pode ser entendida como um rico momento de construção de saberes e de constituição profissional
desta modalidade, sustentado no movimento da práxis docente. A vivência dinâmica neste espaço
privilegiado de formação, permite uma ampla reflexão sobre a articulação teórico-prática, partindo dos
desafios apresentados cotidianamente neste contexto, possibilitando ao professor em formação uma
ampla compreensão dos seus diversos processos.

Para tanto, reafirmamos a importância de privilegiar o trabalho formativo pautado nos princípios da
pedagogia dialética para que o estágio na EJA(I) se consolide, de fato, como um espaço de reflexão e
de aproximação com a profissão docente, além de compreender como um momento de produção de
conhecimento e de aproximação da docência com a pesquisa. Só assim, o estágio supervisionado
poderá se constituir como um espaço de práxis.

Portanto, consideramos que o estágio no âmbito da Educação de Jovens, Adultos e Idosos no curso
de Pedagogia, contribui, de forma significativa para que os professores em formação possam
compreender melhor os desafios e possibilidades da profissão docente nesta modalidade, além de
respeitar as especificidades do trabalho com os sujeitos de modo que possam intervir positivamente,
priorizando a aprendizagem dos sujeitos inseridos e a democratização do saber.

[i] Refere-se à concepção defendida por Freire (1996) que ao refletir sobre a formação defende que
quem forma se forma e reforma ao ser formado.
[ii] Teoria criada por Rosenblatt (1978).
[iii] Conceito cunhado por Luria e Polanyi que significa o conhecimento na ação.
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[1] Refere-se à concepção defendida por Freire (1996) que ao refletir sobre a formação defende que
quem forma se forma e reforma ao ser formado.
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