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Resumo: Este estudo discute a trajetória do Estágio Supervisionado segundo a percepção de licenciandos
e orientadores, quanto aos pontos positivos e negativos vivenciados durante o percurso do estágio. Foram
aplicados questionários com orientadores e licenciandos do curso de licenciatura plena em Ciências
Biológicas de uma Universidade publica no Estado de Pernambuco. Os resultados apontam o importante
papel do estágio no contexto da formação inicial dos licenciandos, preparando-os para a futura prática
docente. Ainda como resultado da pesquisa, foi detectada a necessidade de uma maior reflexão no que diz
respeito às dificuldades enfrentadas pelos estagiários no percurso dos estágios, sobretudo quanto a
burocracia enfrentada durante esse processo, que poderá fragilizar o estágio e afastar os licenciandos da
carreira docente.
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Abstract: This study discusses the trajectory of Supervised the perception of undergraduate students and
advisors, as the positives and negatives experienced during the course of the internship. Questionnaires
were given to undergraduate advisors and the full degree course in Biological Sciences from a University
publishes the State of Pernambuco. The results show the important role of the stage in the context of
initial training for undergraduates, preparing them for future teaching practice. Also as a result of the
research, it was detected the need for further reflection regarding the difficulties faced by trainees in the
course of the stages, especially as the bureaucracy faced during this process, which may weaken the stage
and out of the undergraduate teaching career.
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Introdução

O Estágio Supervisionado é uma atividade que proporciona aos licenciandos a oportunidade de conhecer a
realidade escolar quanto aos seus limites e possibilidades. É neste momento que o aluno, futuro professor,
vai poder por em prática as teorias aprendidas ao longo do curso, além de trazer inúmeros benefícios para
o processo ensino – aprendizagem.

Segundo Pimenta (2009, p. 70) não se deve:

[...] colocar o estágio como o pólo prático do curso, mas como uma aproximação à prática, na medida em
que será conseqüente a teoria estudada no curso, que por sua vez, deverá se constituir numa reflexão
sobre e a partir da realidade da escola pública.

O estágio, segundo essa autora, é o momento de conhecer a realidade onde o futuro professor irá atuar,
tendo a teoria adquirida no âmbito da formação como suporte para vivenciar a prática escolar,
contribuindo com sua formação e construção de sua identidade docente.

Todas as experiências adquiridas ao longo do curso, da graduação, sejam estas positivas ou negativas,
deve convergir num Estágio Supervisionado de qualidade, onde os licenciandos se vêem na posição de
professor, deixando o simples papel de espectador, onde desenvolvem trabalhos pontuais, passando atuar
agora no Estágio Supervisionado como protagonistas do processo do ensino-aprendizado, da construção e
desenvolvimentos de aulas, da formação cidadã dos alunos, mesmo que seja por um curto período.

Nos cursos de licenciatura, o estágio possui uma configuração muito especial e diferencia-se totalmente do
curso de bacharelado, pois é focado na formação de futuros educadores, constituindo-se alicerce para a
formação de profissionais para os diferentes níveis de conhecimento.

Um dos grandes desafios destes cursos é o trabalho integrado entre os professores das escolas e das
universidades para que a realização do Estágio Supervisionado seja de fato um real momento de
aprendizagem para o exercício da prática docente. Ainda percebemos muitas lacunas que não são
compreendidas entre a obrigatoriedade do estágio e a participação da escola neste processo e aceitação
do estagiário em sala de aula (PIMENTA, 2009; LIMA, 2003). Na tentativa de uma melhor compreensão
quanto à importância do Estágio Supervisionado, nesse estudo estabelecemos como principal objetivo:
identificar a trajetória no estágio segundo a percepção dos licenciandos e orientadores, destacando seus
pontos de convergência ou divergência.

Fundamentação Teórica

A formação de professores vem despertando o interesse de governos, pesquisadores em educação,
gestores e professores, onde tem se constituído como um importante veículo para o avanço científico,
econômico e social da sociedade brasileira.

Imbernón apud Araújo (2008) refere-se à formação inicial de professores como o conhecimento
profissional de iniciação à profissão, ou seja, é nesta etapa que ocorre a aquisição do conhecimento
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profissional básico. No que se diz respeito à qualidade da formação docente, Carvalho (1992, p. 53)
questiona se as nossas universidades “[...] estão formando bons professores”. Essa autora responde
dizendo que “não”. Para Carvalho (1992, p. 54), “esta incapacidade de formarmos bons professores é
dada pelos próprios professores universitários que recebem os alunos do ensino médio formados por seus
próprios alunos de licenciatura”. Desta forma, segundo Mello (2000, p. 106):

O arranjo institucional adequado para a formação de professores será aquele que conseguir construir, ao
longo do curso, o perfil profissional docente que o país necessita para implementar a reforma da educação
básica, consubstanciada em suas diretrizes curriculares nacionais, nos parâmetros curriculares
recomendados pelo MEC e nas ações de implementação iniciadas por estados e municípios.

Esta realidade somente se realizará quando a matriz curricular dos cursos de licenciaturas propiciarem a
experiência e o aprendizado dos futuros professores, além de romper com alguns aspectos apontados por
Marques (2000, p.35):

Romper com a falta de articulação entre a teoria e prática, entre o conteúdo e o método, entre o
bacharelado e a licenciatura, entre as unidades da educação e as demais unidades universitárias, e entre o
sistema de formação do educador e o sistema que irá absorver.

Para que muitas destas situações deixem de ser constantes em nossas universidades é preciso romper
com “[...] a formação empobrecida das dimensões científicas e pedagógicas, desarticuladas e
fragmentadas da ação educativo-docente” (MARQUES, 2000, p. 37). Compreendemos que as mudanças
necessárias somente ocorreram em longo prazo, entretanto só acontecerá quando todos (sociedade,
gestores, governos, universidades, professores e alunos) estiverem dispostos a mudar a concepção de que
as instituições superiores não formam bons profissionais para educação básica ou superior.

Essa desarticulação entre a realidade prática e a formação acadêmica é outro “dilema” enraizado nos
cursos de licenciaturas, onde muitas vezes o âmbito acadêmico não propicia uma contextualização
adequada da realidade do futuro campo profissional do licenciando. Um dos poucos componentes
curriculares que versa sobre esta aproximação, da realidade acadêmica com a realidade profissional é o
Estágio Supervisionado, que propõe integralizar a licenciatura com a realidade dos sistemas escolares,
porém muitas vezes em algumas instituições e cursos este momento encontra-se vinculado ao último ano
da graduação (PEREIRA, 2006). Além disso, existem alguns problemas inerentes aos cursos de licenciatura
que são recorrentes e, por isso mesmo, podem ser considerados “dilemas” que persistem.

Diante do que foi exposto, é possível perceber que importantes mudanças já foram realizadas, quanto à
formação inicial de professores no Brasil; algumas iniciativas são mais abrangentes e atingem todos os
componentes do processo educativo, enquanto outras tentativas de mudanças são ainda incipientes e
pouco tem contribuído na melhoria da qualidade dos cursos de licenciatura.

Teoria e Prática no Estágio Supervisionado

A profissão do professor é extremamente prática e teórica, assim é através do estágio que os licenciandos
têm a oportunidade de reproduzir, imitar, observar e muitas vezes, de reelaborar a sua didática, criando
uma pedagógica própria de ensinar. De acordo com Pimenta e Lima (2005; 2006), é nesse processo que
eles escolhem, separam aquilo que considera adequado, acrescentam novos modos, adaptando-se aos
contextos nos quais se encontram.

A essência da atividade docente é o ensino - aprendizagem, onde o conhecimento técnico prático garante
que a aprendizagem se realize como consequência da atividade de ensinar (PIMENTA, 2009). Desta forma,
a prática e teoria são elementos importantes no desenvolvimento do ensino – aprendizagem; porém, é
comum encontrarmos no âmbito educacional uma desarticulação entre elas, onde prática e teoria são
vistas não como componentes de um mesmo sistema, mas como fatores que são estudados de forma
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desarticulada ou fragmentada. Como descreve Pimenta (2009, p. 92):

A teoria se vê a si mesma como tão onipotente em suas relações com a realidade que se concebe como
práxis, onde a prática é considerada mera aplicação ou degradação da teoria. A teoria se coloca como
autônoma e não reconhece na práxis possibilidade de enriquecimento de si mesma.

Ainda segundo a autora (2009, p. 92), teoria e prática são indissociáveis como práxis, ou seja:

A atividade teórica é o que possibilita de modo indissociável o conhecimento da realidade e o
estabelecimento de finalidades para sua transformação. Mas para produzir tal transformação não é
suficiente a atividade teórica; é preciso atuar praticamente.

Dessa maneira, prática e teoria são inseparáveis do plano subjetivo do professor, pois segundo Sacristán
(1999) sempre há um diálogo do conhecimento pessoal com ação. Portanto, o papel da teoria é oferecer
aos professores perspectivas de análise para compreender os contextos históricos, sociais e culturais,
permitindo assim, que os futuros professores possam investigar, analisar e questionar a sua prática à luz
da teoria.

A prática é o ponto de partida e de chegada, pois ninguém se tornará um profissional apenas porque “sabe
sobre” os problemas da profissão, por ter estudado algumas teorias a respeito (PIMENTA, 2009) ou como
afirma Fávero (1992, p.65), “não é só com o curso que o individuo se torna profissional. É, sobretudo,
comprometendo-se profundamente como construtor de uma práxis, que o profissional se forma”.

Logo, a prática baseada na teoria conduz o licenciando a caminhos diversos, sendo importante que o
educando tenha, efetivamente, essa oportunidade, de vivenciar a teoria articulada com a prática, a fim de
evitar que a aprendizagem resulte na construção de profissionais inseguros, quanto a sua própria prática
ou realidade social.

O estágio não é uma atividade prática, mas teórico-prática, entendida como uma atividade de
transformação da realidade onde o licenciando tem a oportunidade de construir sua identidade com “bases
no confronto entre teorias e as práticas, na análise sistemática das práticas à luz das teorias, na
elaboração de teorias, o que permite caracterizar o estágio como um espaço de mediação reflexiva entre a
Universidade, a Escola e a Sociedade” (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 112).

É dentro dessa perspectiva, que o Estágio Supervisionado deixa de ser considerado apenas como um
componente de atividade prática e ganha uma nova conotação, o de possibilitar a reflexão do trabalho
professoral, analisar o desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem, perceber o papel de atuação do
professor no contexto escolar, além de contribuir com identificação com a carreira docente. .

O Estágio Supervisionado e a formação inicial de professores

É no momento do estágio que o futuro professor vivencia o que lhe foi ensinado durante o curso. É
durante esse processo que o mesmo começa a construir sua identidade profissional, começa a adotar
estratégias diferenciadas na abordagem dos conteúdos, além de vislumbrar os pontos positivos e
negativos da profissão.

Entretanto, segundo Barreiro e Gebran (2009), o estágio não pode resumir apenas aplicação imediata,
mecânica e instrumental de técnicas, rituais, princípios e normas aprendidas na teoria. O estágio é o ponto
de convergência e equilíbrio entre aluno e o professor. Passando ser um retrato vivo da preparação do
estagiário para a docência, onde o licenciando terá muito a dizer, a ensinar, a expressar sua realidade e a
de seus colegas de profissão e de seus alunos.

Além disso, é no estágio que se deve trabalhar a “identidade em formação”, reconhecida pelos os saberes,
as habilidades, as posturas éticas e o compromisso profissional (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 64). Contudo,
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ainda não efetivada plenamente pelas atividades docentes. Assim, para Dubar (1997, p. 225):

[...] o processo identitário autoalimenta-se da vontade de “nunca ser aquele que todos julgam que é” que
encontra no ato de formação sua última confirmação. À pergunta, mas afinal, quem é você o indivíduo só
pode responder eu estou em formação.

É neste processo que o licenciando encontra possibilidade para ressignificar sua identidade profissional,
entretanto mesmo depois de formado, a construção da identidade docente não estar finalizada, esta
permanece em constante construção, a partir das novas demandas que a sociedade coloca para a escola e
para a ação docente (PIMENTA; LIMA, 2008).

O estágio além de contribuir para identificação com a carreira docente, também deve cooperar com outras
funções, como: a motivação profissional, a luta contra exclusão social, a participação de ações escolares e
comunitárias, a animação de grupos, relações com estruturas sociais e culturais, com a comunidade
escolar.

Essas configurações ou exigências da profissão docente requer um Estágio Supervisionado de qualidade,
onde possam proporcionar aos licenciandos a oportunidade do desenvolvimento de uma prática reflexiva,
competente sobre sua identidade como docente e seu papel perante a sociedade.

Compreendemos que a prática docente ou o Estágio Supervisionado é o ponto referencial de partida e de
chegada para a formação dos futuros professores, estes a quem, segundo Pimenta (2006), cabe ainda à
reflexão sobre a estrutura organizacional, os pressupostos, os valores e as condições do trabalho docente.

Ao se inserido no contexto escolar, os futuros professores poderão vislumbrar que no Estágio
Supervisionado existe a possibilidade de atuar por meio da articulação teoria e prática, de construir
caminhos para a prática docente, além de imprimir ressignificações de textos e contextos relacionadas às
mais diversas temáticas.

Para tanto, torna-se necessário pensar no estágio numa perspectiva crítica, enquanto espaço de formação
que possibilitem aos estagiários o desenvolvimento de processos de investigação, favorecendo a
construção de novos saberes e competências docentes (LIMA, 2003).

Metodologia

Esta pesquisa possui um caráter qualitativo que segundo Oliveira (2005), se caracteriza como um estudo
detalhado de determinado fato, objeto, grupo de pessoas, ou fenômenos da realidade. A pesquisa foi
realizada com duas turmas do curso de licenciatura plena em Ciências Biológicas (turnos tarde e noite) e
com as cinco professoras orientadoras de estágio do referido curso, de uma universidade pública,
localizada na cidade do Recife, que atende estudantes das mais diversas regiões de Pernambuco,
desenvolvendo suas atividades voltadas para a busca intensa do conhecimento científico nas áreas de
Ciências Agrárias, Humanas e Sociais, Biológicas, Exatas e da Terra.

No referido curso, o Estágio Supervisionado está dividido em quatro etapas distintas, porém
complementares. Desse modo, no estágio I os estagiários aprendem sobre Projeto Político Pedagógico
(PPP) e acompanham a dinâmica da escola campo de estágio; em estágio II o estudante tem a
oportunidade de fazer sua primeira intervenção na escola através da identificação de uma temática de
interesse à escola campo de estágio que é transformada em projeto didático; nos estágios III e IV tem
início à vivência da regência no ensino fundamental II e médio, constituindo-se momentos de
experimentar a realidade da sala de aula e o despertar da identificação do ser professor.

Para coleta de dados utilizamos como instrumento de pesquisa, a aplicação de um questionário com três
questões abertas, por acreditarmos que proporciona maior profundidade nas respostas obtidas, ou seja,
permite que os participantes possam construir as respostas com maior liberdade de expressão. Ainda, de
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acordo com Oliveira (2010, p. 83) o questionário “é uma técnica para obtenção de informações sobre
sentimentos, crenças, expectativas, situações vivenciadas e sobre todo e qualquer dado que o pesquisador
(a) deseja registrar”.

Além disso, o questionário é importante, pois facilita que num espaço de tempo relativamente curto,
possamos interrogar um elevado número de pessoas. Entretanto, Parasuraman (1991), afirma que
construir questionário não é uma tarefa fácil e que exige tempo e esforço adequados para a construção do
mesmo.

Quanto ao critério de escolha dos atores sociais, estes deveriam concordar em participar da pesquisa, ter
cursado todos os Estágios Supervisionados (nono período) ou estar no último período de estágio (oitavo
período), quanto aos orientadores, estes deveriam lecionar estágio no curso. Além disso, todos os
participantes tiveram suas identidades preservadas, sendo os licenciandos caracterizados com a inicial L
de licenciando seguido de um algarismo como, por exemplo, L1, L2, L3, e os orientadores caracterizados
por um algarismo.

Resultados e discussão

Das trinta e nove pessoas que participaram da pesquisa, vinte e quatro são licenciandos, sendo que onze
do turno da noite e vinte e três da tarde, os outros cincosão orientadores do componente curricular. As
respostas obtidas foram catalogadas em dois blocos, no primeiro destacamos as impressões dos
licenciandos quanto a sua trajetória no Estágio Supervisionado, no segundo são os orientadores, que
através dos seus olhares relatam como tem sido os Estágios Supervisionados. No quadro 1 podemos
visualizar estas opiniões e perceber que em alguns momentos licenciandos e orientadores possuem uma
mesma compreensão sobre os pontos positivos e negativos desta trajetória.

Quadro 1 - Concepções dos licenciandos e orientadores quanto aos Estágios Supervisionados.

Licenciando Orientador
Primeiro contato com ambiente escolar Conhecer o ambiente escolar
Excesso de burocracia Burocracia da parte administrativa dos

estágios
O estágio é fundamental para formação docente
inicial

A superação da dicotomia entre teoria e
prática

Possibilitar aquisição de experiência Conciliar o estágio com outras disciplinas
ou componentes

Ausência dos orientadores nas regências dos
estagiários

Contribuir com os professores das escolas
campo.

Fonte: Barreto, 2013

É no estágio que muitos licenciandos têm o primeiro contato com o futuro campo profissional, mesmo
tendo saindo a pouco tempo do ambiente escolar, será a primeira vez que se verão na posição do
professor. A experiência vivenciada no estágio, para alguns licenciandos, é considerada um momento
muito importante no currículo. Primeiro, por que confere ao estagiário a oportunidade de serem
protagonista da aula, segundo por possibilitar o exercício do trabalho coletivo, do respeito, da escuta, da
análise, e, principalmente, da ética para com o professor com o qual é realizado o estágio, mas não é só
estudante perceber a importância dessa acostamento com a realidade escolar, o orientador também
perceber esta aproximação, como podemos identificar pelos depoimentos abaixo:

A disciplina do estágio proporciona ao graduando conhecer um pouco mais o futuro ambiente de trabalho,
bem como, aquisição da experiência (L3 tarde).
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Acredito que minha trajetória nos estágios foi bastante engrandecedora, uma vez que favoreceu um maior
contato com a escola e com seu cotidiano, suas dificuldades e problemas (L9 da noite).

Conhecer a realidade da escola (a infraestutura, aspectos político-pedagógicos, recursos didáticos)
(orientador 1).

Campo de estágio apresenta-se como aproximação da realidade prática pedagógica (orientador 3).

A inserção do estagiário no ambiente escolar vem proporcionar a apropriação de instrumentos teóricos e
de metodologias para atuação no ambiente escolar, ou seja, ajuda o licenciando a compreender o sistema
de ensino, as políticas educacionais, a escola, os alunos, demais professores, com os quais irá desenvolver
e construir processos de aprendizagem (KRUG, 2010).

Sendo assim, segundo Gonçalves e Pimenta (1990) a finalidade do estágio é justamente propiciar ao
licenciando uma aproximação à realidade na qual atuará. Já Pimenta e Lima (2011, p. 45) complementam
afirmação dos autores dizendo:

É preciso que orientadores de estágios procedam, no coletivo, junto a seus pares e alunos, a essa
apropriação da realidade, para analisá-la e questioná-la criticamente, à luz de teorias.

Outro ponto em comum entre análise das respostas obtidas do questionário dos orientadores e
licenciandos foi à discussão, ou melhor, a insatisfação de ambas as partes do excesso de burocracia que os
estagiários precisam enfrentar para conseguir autorização para estagiar, conforme os depoimentos de
licenciandos e orientadores:

O aspecto negativo do estágio foi à burocracia excessiva (L6 da tarde).

Negativamente foi a burocracia que permeia os estágios, causa desestímulo aos graduandos que se vêem
loucos em estruturar e organizar os papéis do mesmo (L3 da tarde).

Em questão dos aspectos negativos está toda a burocracia enfrentada pelo discente, a obrigatoriedade de
fazer um relatório que muitas vezes não reflete o que foi de fato a disciplina (L1 da tarde).

Frequentemente os estudantes têm dificuldades quanto à burocracia enfrentada na universidade e escola
campo de estudo, quanto ao termo de compromisso, prazos e seguro de estágio (Orientador quatro).

Segundo Lima (2003, p. 51) “o estágio não deve ser burocratizado, mas abrir possibilidades de
mudanças”. Entretanto, o que se vem percebendo é que antes mesmo dos estagiários iniciarem suas
atividades nas escolas campos precisam passar pelo um caminho burocrático e tortuoso para conseguir
estagiar, caminho este que não deviria existe.

É indiscutível a importância do seguro para os discentes, porém é preciso rever seu processo de
construção, a fim de não tornar esse momento tão importante, num sistema cheio de burocracia, o qual só
desestimula os estagiários. Entretanto, mesmo diante dos processos burocráticos, os licenciandos
conseguem perceber que os estágios são importantes para sua formação inicial, como podemos identificar
nos relatos abaixo:

Sou iniciante em sala de aula e o Estágio Supervisionado me ajudou muito, aprendi bastante, mas ainda
tenho que aprender mais. Acho que a prática leva a perfeição. Então, todo o estágio é importante para
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todas as profissões (L3 da noite).

Foi uma experiência muito positiva, apesar da burocracia e toda papelada necessária, aprendi mais do que
esperava, me ajudou a definir a área que gosto de atuar, educação-ensino, e compreendi vivenciando a
frase de Paulo Freire, “o homem é sujeito de sua própria educação” (L8 da noite).

Na opinião dos licenciandos, o estágio é fundamental e de grande importância para sua formação inicial
docente, pois lhe confere uma base para atuar como professor, ou como afirma Pimenta (2009, p. 162), “o
estágio é importante para o amadurecimento em relação ao exercício do magistério, embora reconhecendo
inúmeras falhas e não se considerando totalmente prontas.”

Segundo Marques (2000), os cursos de formação professoral devem propiciar aos licenciandos condições
efetivas, orgânicas e sistemáticas de integração dos estagiários nos campos de atuação profissional, daí a
importância dos estágios. Ou como argumenta Imbernón (2001, p. 39):

O eixo fundamental do currículo de formação do professor é o desenvolvimento da capacidade de refletir
sobre a própria prática docente, com o objetivo de aprender a interpretar, compreender e refletir sobre a
realidade social e a docência.

Assim, de acordo com os autores, podemos considerar o Estágio Supervisionado como o ambiente propício
para iniciação do amadurecimento profissional, ou melhor, o despertar para profissão docente. Ou como
afirmam Pimenta e Lima (2011), é no processo de sua formação que são consolidadas as opções e
intenções da profissão que o curso se propõe legitimar, sendo o estágio por excelência, um lugar para
reflexão sobre a construção e fortalecimento de sua identidade docente.

Na analise dos dados um detalhe chama atenção, quanto à importância que alguns orientadores deram ao
fato de conciliar o estágio com outros componentes curriculares. Fato este explicitado por Pimenta (2009,
p. 121) ao afirmar que “o estágio é um componente que não configura como uma disciplina, mas como
atividade” e como atividade necessita estar presente em todo programa curricular do curso, na medida em
que é propiciadora da inserção dos alunos nas instituições escolares, ou seja, o estágio pode servir as
demais disciplinas e, neste sentido, ser uma atividade articuladora do curso (Idem, 2009, p. 121). Já
Pimenta e Lima (2011, p. 43), acreditam que:

[...] no estágio dos cursos de formação de professores, compete possibilitar que os futuros professores
compreendam a complexidade das práticas institucionais e das ações aí praticada por profissionais como
alternativa no preparo para sua inserção profissional. Isso só pode ser conseguido se o estágio for uma
preocupação, um eixo de todas as disciplinas do curso, e não apenas daquelas erroneamente denominadas
práticas.

Mediante o que as autoras expõem, nos deparamos com outro dilema do estágio, citada pelos
orientadores, o de superar a dicotomia entre teoria e prática. Muitas vezes os licenciandos vêem o estágio
como a parte prática do curso e nada mais, quando vão à busca de técnicas e metodologias milagrosas
para conseguir superar as dificuldades que possam ocorre no processo ensino-aprendizado.

Como já mencionamos em parágrafos anteriores o estágio tem uma importante função, a de articular as
teóricas aprendidas no decorrer do curso com a vivência da prática escolar. Como os orientadores
relataram um dos pontos positivos do estágio é justamente este - o de romper com a visão simplista entre
teoria e prática, que muitas vezes são colocadas em lugares opostos. A este respeito Pimenta e Lima
orientam que (2011, p. 45):

O estágio, ao contrário do se propugnava, não é atividade prática, mas teórica, instrumentalizada da
práxis docente, entendida esta como atividade de transformação da realidade. Neste sentido, o estágio
curricular é atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, esta,
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sim objeto da práxis.

Já Lima (2003, p. 21) completo este pensamento das autoras quando propõem que:

[...] o estágio seja este espaço de unidade teoria-prática e que tenhamos como ponto de partida e de
chegada as nossas atividades docentes a mobilização do saber da experiência, aliado ao saber pedagógico
e à fundamentação teórica poderão nos oferecer os elementos necessários para compreendermos e
analisarmos o nosso próprio desempenho profissional. Não a prática pela prática e sim a prática
fundamentada na teoria em confronto com a realidade para um redimensionamento do nosso trabalho.

Enfatizamos que o estágio é o lócus por excelência para discutir sobre tais temas, conforme o relato da
orientadora de estágio:

Um dos aspectos positivos é a oportunidade que o referido estágio proporciona ao educando de superar a
separação entre teoria e prática; o campo de estágio apresenta-se como aproximação da realidade da
prática pedagógica; o espaço no qual acontece e desenvolve-se a consolidação dos fundamentos
teórico-metodológicos (orientadora três).

Considerações finais

Mediante o que foi dito e exposto, podemos concluir que os estágios, seja na ótica do licenciando ou do
orientador, tem um importante papel dentro da formação inicial docente, que é o de aproximar o
licenciando ao seu futuro campo profissional. Entretanto, se faz necessário refletir sobre as dificuldades
enfrentadas pelos estagiários no percurso dos estágios, pois a burocracia enfrentada durante esse
processo pode empobrecer a verdadeira função e a importância do Estágio Supervisionado, bem como
atribuir valores negativos ao exercício da futura carreira professoral.

Vale salientar que o Estágio Supervisionado representa importante momento de inserção do futuro
professor em seu campo de trabalho, qual seja: a escola. Assim, cabe a Universidade e a Escola
dialogarem e encontrarem caminhos que possam fundamentar a formação dos futuros professores.
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