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RESUMO

O presente trabalho teve o objetivo de relatar as experiências vivenciadas pelos graduandos do Curso de
Licenciatura em História EAD da UNIT durante a realização da disciplina Estágio Supervisionado I,
proporcionando uma reflexão sobre a formação docente e o papel do estágio/prática de ensino no
desenvolvimento de habilidades e competências do professor. Para isso tomou-se como referência as
atividades realizadas pelos alunos do 6º período do Polo de Aracaju-SE entre março e junho de 2008. Foram
descritas todas as etapas realizadas durante a execução do estágio. Além disso, foi aplicado um questionário
para descrever as impressões dos estagiários sobre a prática docente. A análise dos dados revelou
informações de extrema relevância no que concerne às dificuldades enfrentadas por estagiários, professores e
alunos, à realidade do ensino público, a importância do estágio supervisionado e aos desafios da educação
presencial e a distância.
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ABSTRACT

This study aimed to relate the experiences of the graduates of the Bachelor of History of UNIT EAD during the
course of discipline Supervised Internship I, providing a reflection on teacher training and the role of
internships / teaching practice in developing skills and competencies of the teacher. For this we took as
reference the activities performed by the students of 6th period Pole Aracaju UP between March and June
2008. We described all the steps performed during the execution stage. In addition, a questionnaire was
applied to describe the impressions of trainees on teaching practice. Data analysis revealed extremely
important information regarding the difficulties encountered by trainees, teachers and students, the reality of
public

education, the importance of supervised and challenges of education and distance learning.

Keywords: Distance Education, Curricular; History.

1 INTRODUÇÃO

Um dos requisitos básicos para a conclusão de um curso de graduação é a realização do Estágio
Supervisionado. Trata-se de uma atividade obrigatória e prevista na grade curricular, sendo a integralização
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de sua carga horária condição para obtenção do diploma, mesmo nas modalidades de ensino a distância.
Constitui um momento essencial para a formação do acadêmico, pois permite o contato com aspectos da
realidade que possibilitam a efetiva articulação entre as dimensões teóricas e práticas do exercício
profissional.

Integrar saberes apreendidos com a prática docente é um pilar fundamental para o futuro educador. Assim, o
Estágio Supervisionado de Ensino deve ser realizado com dedicação, comprometimento e acompanhamento
efetivo das atividades instituídas. Nessa perspectiva, o curso de Licenciatura em História era realizado em três
anos e o Estágio Supervisionado I e II ocorria no 5º e 6º períodos, na modalidade a distância da Universidade
Tiradentes (UNIT) foi concebido no intuito de formar professores pesquisadores, aptos para lecionar e realizar
práticas de investigação cientifica no ambiente escolar, seguindo as tendências contemporâneas da práxis
docente.

O presente estudo pretende destacar a importância do estágio para os futuros profissionais da área
educacional, uma vez que o mesmo contribui para a aquisição de conhecimentos agregando assim diversas
habilidades e competências. Nesse sentido, analisa-se no decorrer do artigo a seguinte hipótese: A prática do
estágio configura-se como uma ferramenta eficaz para a formação do professor, pois através dela o novo
profissional é capaz de analisar e conhecer o processo educacional.

Dentro do contexto do curso supracitado, a disciplina Estágio Curricular Supervisionado I configura-se como
ferramenta para o desenvolvimento da prática de ensino em espaços formais de educação. Assim, este estudo
teve os objetivos de relatar as experiências vivenciadas pelos graduandos do Curso de Licenciatura em
História EAD da UNIT e reconhecer a importância do estágio para a formação do graduando, proporcionando
uma reflexão sobre a formação docente e o papel do estágio/prática de ensino no desenvolvimento de
habilidades e competências do professor.

As reflexões apresentadas neste artigo procuram relatar as experiências vivenciadas pelos graduandos do
curso de Licenciatura em História EAD da Universidade Tiradentes durante a realização da disciplina Estágio
Curricular Supervisionado I. O trabalho classifica-se como um estudo de caso, tomando por referência as
atividades realizadas pelos alunos do 6º período do Polo de Aracaju-SE entre março e junho de 2008.

O foco do estágio esteve relacionado ao desenvolvimento de uma dimensão extremamente importante na
formação profissional do licenciando: a atitude investigativa do professor, a qual certamente é a base para a
construção de uma prática pedagógica eficaz e adequada ao contexto escolar. A disciplina configurou-se como
um estágio de observação em escolas públicas estaduais e privadas, levando o licenciando a desenvolver
pesquisas e planejamentos para o ambiente escolar.

O Estágio Supervisionado I foi realizado em escolas públicas e privadas no município de Aracaju.

Em relação aos procedimentos metodológicos, a disciplina Estágio supervisionado I foi realizada considerando
as seguintes etapas: preenchimento da documentação e início das visitas às escolas; elaboração de um
calendário de visitas às escolas; anotação de todos os dados de cada visita a escola em um “Diário do
Estagiário” o qual serviu para compor o Relatório Final de Estágio Supervisionado I; análise crítica de
situações didáticas vivenciadas na escola campo de estágio; leitura de textos e / ou livros sobre prática
pedagógica na escola; leitura do material didático impresso; observação de aulas; organização do relatório
final da prática do Estágio Curricular Supervisionado.

Para subsidiar a pesquisa, foram aplicados questionários aos estagiários contendo questões objetivas e
subjetivas. As questões versaram sobre a experiência do estágio, as atividades mais valorizadas, as
habilidades desenvolvidas, as deficiências na aprendizagem dos alunos e a relação entre professor regente e
estagiário. O tratamento dos dados foi qualitativo, baseando-se na técnica de análise de discurso.

2 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E AS NOVAS TECNOLOGIAS
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Os avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas na sociedade têm provocado transformações
profundas na política, economia, nas formas de trabalho, entre outros. A educação não tem ficado de fora das
discussões sobre o uso destes avanços. A área educacional tem sido tem sido permeada pelo uso das
Tecnologias da Informação e Comunicação no espaço escolar. A presença das tecnologias na educação tem
trazido mudanças profundas quanto às concepções da escola, perfil do professor, o novo cidadão em
formação, e principalmente um novo paradigma pedagógico, a partir do qual está sendo revisto o modo de
ensino e as nonas formas de aprender.

A introdução das TICs na sociedade deve acontecer de modo a combater ações de implantação emergenciais
que tendem a ocorrer com o uso das tecnologias, viabilizando aos cidadãos a socialização de
conhecimentos,da democratização dos bens culturais e desenvolvimento de atitudes responsáveis, rumo à
construção de uma sociedade mais democratizada. Não basta introduzir tecnologias, seja no contexto social
seja no educacional, é importante pensar como elas serão disponibilizadas e como o seu uso poderá
efetivamente desafiar as estruturas existentes permitindo maior acesso aos conhecimentos produzidos ao
longo dos séculos.

A Educação a distância surge como uma oportunidade estudo e qualificação para todos aqueles que não
podem frequentar aulas presenciais, principalmente por razões laborais e econômicas (ARETIO, 1999). É um
processo de ensino e aprendizagem que ocorre por intermédio das tecnologias, de forma que professores e
alunos separam-se espacial e/ou temporalmente. A interação se dá por meio de tecnologias, principalmente
as telemáticas, como a Internet. Mas também podem ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o
CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias semelhantes (MORAN, 2011).

A EAD busca em um contexto socioeconômico mais amplo, estabelecer relações tanto com o ensino presencial
quanto com o mercado de trabalho (BELONI, 2001). Fica evidente nessas definições que EAD é uma maneira
de viabilizar uma educação diferenciada, em que pessoas adultas de diferentes espaços geográficos e em
diferentes tempos tenham oportunidade de se manter atualizadas culturalmente e profissionalmente. Nessa
modalidade de ensino destaca-se a autonomia e o interesse no aprendizado.

Segundo o Decreto Nº 5.622 de 19 de dezembro de 2005 que regulamenta o artigo 80 de Lei de Diretrizes e
Bases Nº 9. 394/96, a EAD é considerada uma modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias
de informação e comunicação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares
e/ou tempos diferentes (BRASIL, 2005).

O crescimento da EAD deve-se a dois fatores principais: o aumento da demanda de qualificação e o baixo
custo em relação a mosalidade presencial. Esse crescimento colabora para o desenvolvimento do país uma
vez que o mesmo encontra-se em expansão do Ensino Superior, são mais de 217 instituições credenciadas
pelo MEC e mais de 500 mil alunos fazendo curso de graduação e pós-graduação (CERDA-GONZÁLEZ, 2002).

A EAD apresenta-se como uma forma de educação que possibilita a auto-aprendizagem. O processo de
aprendizagem ocorre a partir das dinâmicas e situações criadas pelos professores, que desencadeiam
interações através dos chats, portfólios e fórum de discussão. São as chamadas Tecnologias da Informação e
Comunicação (TIC’s), as quais possibilitam liberdade, flexibilidade e construção do conhecimento. Entretanto,
como toda modalidade de ensino a EAD necessita de processos avaliativos como forma de estabelecer
parâmetros de qualidade e também medidas de adequação das propostas que já se encontram implantadas
ou em fase de implantação (ALMEIDA e PRADO, 2003).O ensino a distância ainda é considerado um desafio
no sistema educacional brasileiro, carecendo de mecanismos de sistematização e avaliação que lhe confiram
maior credibilidade.

No Brasil, o uso das tecnologias aplicadas à educação surgiu ganhou força a partir da década de 80. Novas
políticas educacionais foram criadas, visando principalmente a implantação de computadores nas escolas. Foi
o marco principal do processo de formulação da política nacional de informática educativa. Os programas
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educativos apoiados por lei favoreceram o ensino a distância e têm contribuído para a difusão dos
conhecimentos através de cursos específicos de diferentes níveis educacionais (ANDRADE, 1996).

No sentido de ampliar ainda mais a informatização na educação brasileira, o Programa Nacional de
Informática (Proinfo) do MEC é considerado uma iniciativa na introdução das tecnologias de informação e
comunicação na escola pública como ferramenta de apoio ao processo ensino-aprendizagem. Porém, a maior
iniciativa de ensino a distância no país é o Programa TV Escola, da Secretaria de Educação a Distância do
MEC. Mesmo sendo usado para qualificação profissional, ainda é um recurso pouco explorado pelos
professores. Outra iniciativa é o Telecurso 2000, com as telesalas 2000, cujo objetivo é atingir trabalhadores
que precisam concluir seus estudos de primeiro e segundo graus pelo método de ensino a distância.
(TORRES, 2004).

A EAD é uma jornada de conquistas e desafios. Pois criar um ambiente de aprendizagem via digital para a
sociedade contemporânea, ainda continua sendo uma tarefa difícil para as redes públicas e particulares de
ensino.

Desde o uso da correspondência, até o uso das tecnologias de ponta, o desafio de atingir uma EAD de
qualidade tem sido o foco de muitas instituições. Esse movimento de mudança de um paradigma para outro
não se limita apenas ao público-alvo, mas também a todos os atores envolvidos no processo de criação do
novo modelo. Ao se despojar de conceitos forjados na educação presencial, educadores e alunos enfrentam a
difícil tarefa de elaborar novos conceitos numa perspectiva bastante diferente.

Algumas práticas comuns ao ensino presencial ainda são difíceis de enquadrar na perspectiva a distância, tais
como os momentos presenciais dos cursos e o próprio estágio supervisionado, atividade obrigatória nos
cursos de graduação.

2.1 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO

A Lei nº 11.788 de 25 de setembro de 2008 define o estágio supervisionado como ato educativo escolar,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para as atividades produtivas do educando que
esteja freqüentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional e de
ensino médio (BRASIL, 2008).

O parecer do CNE/CP 28 de 02 de outubro de 2001 trata o estágio como um tempo de aprendizado em que,
através de um período de permanência, alguém se demora em algum lugar para poder exercer uma profissão
ou ofício. Assim, o estágio curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é um
profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário. Este ambiente
institucional estabelece um convenio com as escolas integrantes do sistema nacional de educação, sejam elas
federais, estaduais, municipais ou particulares (Resolução CNE/CP 01/2002, Art. 13 § 3º).

Os cursos de formação docente devem se adequar às competências direcionadas à formação profissional, as
quais devem nortear a proposta pedagógica, a organização institucional e a gestão escolar. Os projetos
pedagógicos dos referidos cursos deverão enfatizar as competências, enfocando a diversidade de
conhecimentos pertinentes para a profissão do docente, e a aprendizagem deverá se basear na estratégia de
resolução de situações problemas, ou seja, na ação-reflexão-ação.

Nos cursos de licenciatura geralmente o estágio supervisionado é dividido em duas etapas: a observação e a
regência. A observação é o momento da investigação e pesquisa na escola-campo, contemplando os vários
setores e estrutura de funcionamento de uma escola com vistas à intervenção, enquanto que a regência é o
desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem através da execução e avaliação de conteúdos
específicos, dentro de sua área de atuação, por meio de direção de classe. O Estágio Supervisionado é
fundamental para a aquisição da prática de ensino e da experiência necessária para o exercício futuro da
profissão.
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O estágio formulado para os cursos a distância deve ser elaborado sem perder de vista a mesma legislação
que rege a educação presencial. Por outro lado a EAD vem se consolidando aos poucos no cenário do país, e
legitimando-se por meio de legislação própria.

Na legislação da EAD, o estágio ganhou força com o Decreto nº 5.622, de 19 de dezembro de 2005,
regulamenta o Art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (LDB). Segundo esse decreto (Art. 1º §
1º), o estágio é obrigatório e faz parte da carga horária presencial:

“§ 1o A educação a distância organiza-se segundo metodologia, gestão e avaliação
peculiares, para as quais deverá estar prevista a obrigatoriedade de momentos
presenciais para: avaliações de estudantes; estágios obrigatórios, quando previstos
na legislação pertinente” (BRASIL, 2005).

Nesse sentido, percebe-se o diferencial do estágio em relação às demais disciplinas de um curso a distância:
ele tem caráter obrigatoriamente presencial e, por isso, exige-se a elaboração de uma proposta de trabalho
específica e adequada a modalidade EAD.

2.2 VIVENCIANDO AS ATIVIDADES DE ESTÁGIO

A separação entre teoria e prática é fruto de um contexto histórico que determina a forma de organização do
processo de trabalho e a construção do conhecimento seguindo o protótipo do modo de produção capitalista
que determina as relações entre trabalho e educação contribuindo para a fragmentação.É preciso frisar que a
teoria e a prática devem ser encaradas como o núcleo integrador da formação docente,sendo trabalhadas de
maneira a constituir unidades inseparáveis.

O Estágio Supervisionado busca responder aos problemas conduzindo os alunos na aplicabilidade prática da
teoria. O estagiário deve ter oportunidade de encontrar na escola um campo de trabalho, a fim de por em
prática métodos e técnicas aprendidos teoricamente, exercitando-se e descobrindo-se como futuros
professores. É fundamental a integração com os profissionais em atividade, para a troca de experiências e
aquisição de informações.

Inicialmente, os alunos demonstraram certa resistência em relação ao preenchimento da documentação
necessária à prática do estágio curricular. De modo institucional, os alunos precisavam preencher três vias de
uma ficha de cadastro com os dados do estagiário, além de um plano de atividades e o termo de
compromisso, estabelecendo o convênio entre a Universidade e a escola na qual seria realizado o estágio. Por
meio das orientações dos tutores e da professora da disciplina Estágio supervisionado I, os estagiários
começaram a perceber a necessidade de organizar a documentação de modo eficaz.

A estratégia de motivar os alunos ao registro de suas atividades práticas, por meio da elaboração do diário do
estágio, foi importante para que os licenciados conseguissem escrever sobre suas dificuldades, dúvidas e
descobertas, o que certamente contribuiu para a prática auto-avaliativa. Além disso, adotou-se uma
abordagem formativa da avaliação, tendo em vista os seguintes instrumentos: pesquisas orientadas;
realização das atividades propostas no material didático da disciplina; análise crítica dos resultados da
pesquisa de campo; auto-avaliação como pré-requisito para autonomia no processo de ensino; elaboração do
relatório final do estágio supervisionado; socialização das pesquisas realizada na escola na qual foi realizado o
estágio.

Os estagiários realizaram visitas para analisar o ambiente escolar, considerando o contexto público. Tiveram a
oportunidade de conhecer diferentes escolas públicas, no sentido de socializar suas experiências por meio de
relatórios parciais e finais apresentados em meio impresso e digitais, além de um painel oral de socialização
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de experiências pedagógicas.

Visitaram as instalações físicas das referidas escolas, realizando uma avaliação crítica das salas de aula e dos
recursos didático-pedagógicos utilizados pelos professores. Além dessa etapa de observação, os estagiários
realizaram entrevistas com docentes, gestores, bibliotecários e outros profissionais que atuam no ambiente
escolar.

Observaram algumas aulas de docentes na sua área do conhecimento. Tais observações, assim como todas as
atividades realizadas estavam baseadas em roteiros e instrumentos de pesquisa e avaliação da prática
reflexiva e investigativa. A partir das atividades de observação e registros, os discentes produziram relatórios
de observação, demonstrando suas percepções e experiências com base na atividade de estágio realizada.

Ao término das atividades, os estagiários socializaram suas experiências e pesquisas realizadas na escola,
utilizando diversos recursos tecnológicos, tais como: vídeos, painéis fotográficos, e debates. Foi produzida
uma avaliação geral das atividades vivenciadas durante a disciplina e os estagiários foram convidados a fazer
uma auto-avaliação do próprio desempenho, que consista na avaliação da sua autonomia, seu processo de
aprendizagem, interação, diálogo e do seu potencial desafiador para uma formação sustentada por
referenciais teórico-práticos, favorecendo a construção de uma identidade profissional voltada para a atuação
do educador como agente da práxis educacional.

Faz-se necessário destacar que não é possível formar um profissional qualificado sem avaliar o seu
desempenho, sendo este o objetivo da disciplina, ou seja, aplicar na prática os conhecimentos pré-adquiridos
na teoria, para tanto, pudemos contar com a supervisão e o acompanhamento de profissionais experientes.
Sem este auxílio, o trabalho ficaria fragmentado, pois a crítica destes profissionais é fundamental e destina-se
a aperfeiçoar as técnicas e a metodologia dos estagiários em sala de aula.

Vale ressaltar em que muitas das vezes o graduando ao chegar num ambiente escolar depara-se com uma
realidade que não se aprende nos livros didáticos. Nesses contextos, por vezes, encontram-se professores
desgostosos com a profissão escolhida, o que acaba por tornar as experiências de estágio um campo de
reconhecimento de contra-exemplos para a constituição da identidade profissional do educador em formação.

2.3 O RELATO DOS ESTAGIÁRIOS

Todos os alunos foram unânimes em afirmar que o estágio foi importante para o amadurecimento em relação
ao exercício do magistério, embora tenham reconhecido inúmeras falhas no processo educativo analisado. Os
estagiários julgam-se preparados para iniciar a atividade docente, tanto do ponto de vista de conhecimentos,
quanto de habilidades e atitudes. Representações acerca dessas afirmativas podem ser observadas nos
discursos seguintes: O estágio é apenas um subsídio, uma amostra daquilo que somos capazes de fazer. É
um ensinamento que é projetado em nossa prática docente, podendo ser utilizado como um aspecto positivo
ou negativo” (Estagiário A). Foi uma oportunidade de vivenciar situações diversificadas em sala de aula.
Apesar de ser um curso a distância, a experiência do estágio nos traz uma relação importante, o diálogo entre
a teoria e a prática” (Estagiário B).

A prática do estágio é composta por caminhos de “pedras e flores”, nos quais se enfatiza a impossibilidade de
distanciar o ensino dos conteúdos da formação ética dos educando, a prática da teoria, a ignorância do saber,
o respeito ao professor do respeito aos alunos, o ensinar do aprender (FREIRE, 1996).

Dentre as atividades de estágio, aquelas que os graduandos mais valorizaram foram a intervenção e a
regência, especialmente quando puderam identificar necessidades, planejar, executar e avaliar a sua ação
docente através do Relatório Final(Um documento que é apresentado à coordenação de Estágio).Diante disso,
não consideram que são tarefas fáceis, mas partem do princípio de que antes de qualquer processo de
intervenção, os problemas precisam ser identificados e estudados para que se escolha a melhor proposta
interventiva, conforme explícito no discurso: Antes de qualquer ação em sala de aula, paro, penso, estudo e
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vejo quais as melhores possibilidades de ação diante do problema. Se não for possível corrigir, pelo menos
vou em busca de minimizá-lo (Estagiário C).

A prática docente implica no pensar correto, que procura envolver um movimento dinâmico, dialético, entre
pensar e executar. Por isso, o pensar certo não pode ser considerado um presente dos deuses, nem pode ser
encontrado no guia de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro do poder. Pelo
contrário, o pensar correto deve ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor formador
(FREIRE, 1996).

Por isso, exige-se dos alunos estagiários habilidades que os façam apresentar uma visão crítica da realidade
escolar e suficiente clareza do profissional que querem ser. São as idéias descritas nos discursos a seguir: A
principal habilidade de um estagiário é ver ver realidade de forma crítica, sem idealizações e, a partir daí,
desenvolver suas propostas de trabalho ( Estagiário D). O primeiro passo é que o professor precisa saber se a
profissão docente é realmente um desejo seu, ou seja, ele precisa saber o que quer ser para a partir daí
dedicar-se à formação de alunos. Um professor sem clareza em seus objetivos também será responsável por
uma formação “sem clareza” dos seus alunos ” (Estagiário E).

O professor também não pode tomar todas as responsabilidades para si, é preciso dialogar com outros
professores, direção, pais, comunidade, compartilhar experiências num momento de construção coletiva da
prática pedagógica; um momento de construção de um espaço onde as várias vozes poderão ser ditas,
trocadas, entendidas, confrontadas e, conjuntamente, poderão tomar as decisões mais acertadas.

A formação profissional precisa estar atrelada ao desenvolvimento de habilidades e competências. Trabalhar
por competência equivale a mobilizar diversos recursos cognitivos para enfrentar situações (PERRENOUD,
2000).

Em relação às principais dificuldades aprendizagem apresentadas pelos alunos, os estagiários destacaram a
falta de raciocínio lógico, o desânimo em estudar e um histórico de apatia a disciplina, apontando sua
complexidade como fator de desmotivação para o aprendizado.

Além disso, foi possível detectar que os alunos não tem ajuda dos pais nas atividades que levam para casa, o
que dificulta o aprendizado, (o trabalho escolar). Foi possível também perceber que os alunos possuem um
grande potencial, porém este é, muitas vezes, mal trabalhado e subestimado pelos professores. É o que está
descrito do próximo discurso: Não posso deixar de negar que

existe um grande problema nos professores. Eles sempre reclamam do aluno, das dificuldades com a
disciplina, do medo, mas nenhum para para resolver esses problemas. Um professor vai passando para o
outro e os alunos passam boa parte de suas vidas na escola e saem sem aprender (Estagiário F).

A prática em educar exige diversas habilidades ao mesmo tempo, incluindo criatividade, flexibilidade, escuta e
limite, além de competência acadêmica. Teoricamente parece ser fácil, mas a prática mostra o contrário. Os
professores ainda possuem muita insegurança em relação ao processo de ensino e aprendizagem. Juntamente
a estas questões somam-se a crise de autoridade, falta de infraestutura das escolas, o despreparo dos
profissionais, a desmotivação, o excesso de burocracia, o pouco contato com os alunos, a pequena
participação da comunidade, além de situações de abandono familiar, falta de lazer e ociosidade (CARVALHO,
2005).

Em relação aos professores regentes, os estagiários observaram que alguns não respeitam o horário de
trabalho. Quando foram questionados sobre os atrasos e faltas os professores alegaram questões salariais,
afirmando que tem que trabalhar em mais de um lugar para sobreviver. Por outro lado, foram identificados
casos em que o professor aproveitou a chegada do estagiário para “transferir” suas responsabilidade e
atribuições, inclusive, deixando-o sozinho em sala de aula por longos períodos de tempo: Geralmente quando
eu chegava na sala para estagiar os professor se ausentava, me deixava sempre sozinha realizando as
atividades de estágio (Estagiário G). Ele sempre vê meu planejamento, fica um pouco, me deixa na sala e vai
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para a secretaria (Estagiário H).

Esta é uma situação comumente relatada por estagiários dos cursos de graduação, os quais acabam sendo
prejudicados pelo acompanhamento inadequado em virtude da ausência do professor regente que, muitas
vezes não participa das atividades desenvolvidas nas escolas hospedeiras. Esse comportamento não se
justifica até porque em sala de aula regente e estagiário tem funções distintas; por ser um professor em
formação, um estagiário não pode ainda assumir o papel de um professor pleno. O professor regente é
primordial no acompanhamento do estagiário, trocando experiências, discutindo tarefas, propondo
metodologias, aprofundando reflexões e estabelecendo um olhar crítico acerca do aluno estagiário. Sem
contar que as lacunas de formação inicial do estagiário podem estimular as práticas tradicionais de
reprodução (LEANDRO et al, 2009).

Nessa relação entre professor e estagiário, como via da constituição da identidade profissional, encontram-se
muitos exemplos depreciativos do que seja educar, ensinar e ser educador, dificultando o reconhecimento de
práticas educativas compatíveis com as que se espera que ele realize.

Como conclusão deste processo, é preciso salientar que ensinar é mais do que sentar em uma cadeira e
apenas falar. O ensinar exige ética, respeito aos saberes do educando, disponibilidade para o diálogo, alegria,
esperança e comprometimento.

Apesar de todas as dificuldades, encontros e desencontros, escassez de tempo, ansiedade de querer fazer
coisas perfeitas, os professores ainda são considerados formadores do conhecimento. Entretanto, mesmo que
tenha sido por um curto tempo, os estagiários tem a plena consciência de que é importante aprimorar a sua
busca de saber.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na Educação a Distância, a prática do estágio é um desafio constante, considerando a função dos cursos de
licenciatura na formação de professores para educação básica. Por meio da experiência com a disciplina
Estágio Curricular Supervisionado I, notou-se a necessidade de demonstrar para os licenciandos a prática do
estágio como ação educativa e social, uma forma de intervenção na realidade escolar por meio da
participação ativa do estagiário.

Com o estágio de observação, os licenciandos tiveram a oportunidade de ampliar suas reflexões sobre as
relações indissociáveis entre docente e discente, ensino e pesquisa, percebendo a escola como local de
construção de conhecimentos, ou melhor, ambiente marcado pelo diálogo constante entre professores,
alunos, atores da gestão escolar, comunidade, enfim, todos aqueles que participam ativamente da escola
como espaço de interação e transformação social.

As ações desenvolvidas na disciplina tiveram o intuito de ampliar as discussões sobre a prática de ensino e o
estágio supervisionado na formação de professores. Além disso, mostrar que o ensino não se limita à mera
transmissão do conhecimento, mas envolve as relações interativas entre estudantes e professores que vão
construindo e reconstruindo suas aprendizagens. Nessa visão, o estudante estagiário precisa desenvolver
habilidades e competências a partir da vivência de situações-problema, em que professores e estudantes
possam buscar informações, construir conhecimentos, inovar por meio de novas descobertas, contribuindo
para transformação social.

O estágio curricular supervisionado na modalidade a distância e/ou presencial precisa ser bem-sucedido na
tarefa de ensinar os estudantes a aprender. A prática de ensino voltada para a educação precisa ser
entendida como um processo interativo que congrega conhecimentos acadêmicos e populares de forma
dialética e indissociável, o que contribui para a formação do cidadão.

Através deste trabalho, procurou-se contribuir com as discussões sobre a formação de professores,
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promovendo reflexões sobre o tema, e por fim ampliar conhecimento sobre a profissão docente, as práticas
pedagógicas e sobre o Curso de História na Modalidade EAD da UNIT. Por tanto, existe a grande necessidade
de que o estagiário encontre o seu lugar na escola, dentro das relações de que participa das quais o Estágio
inclui no seu projeto uma experiência onde os acadêmicos vivenciam a prática do que aprenderam na teoria.
Dessa forma, o período do Estágio/ Prática de Ensino, mesmo que transitório, pode tornar-se um exercício de
participação, de conquista e negociação sobre as aprendizagens profissionais que a escola pode proporcionar.

Desse modo, compreendemos que o trabalho de estágio entre os profissionais de licenciatura permite que o
professor estudante ao entrar em contato com o ambiente de trabalho que virá seguir, confronte teorias,
elabore novas formas de pensamento e amplie as possibilidades de transformação para o melhoramento do
ensino.

Ainda nesse sentido, com relação ao ensino a distância, a prática favorece ao aprimoramento das práticas,
promove questionamentos que são próprios dessa modalidade de ensino e ainda contemplam o conhecimento
das necessidades reais apresentadas pelos alunos.

Esse contato com o ambiente de trabalho também promove a conscientização por parte do profissional de
educação, mostra as responsabilidades de atuação bem como a necessidade de constante aperfeiçoamento
com vista a enfrentar os desafios propostos pela prática de ensino.

Contudo, entende-se que há muito a fazer e que a cada nova turma e a cada novo contexto idéias surgem,
reflexões afloram e outros tantos elementos aparecem, impulsionando novos fazeres e transformações.
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