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RESUMO
O Estágio Curricular Supervisionado é uma prática acadêmica de suma importância em
qualquer carreira que se deseja seguir, no caso do curso de licenciatura, a carreira e atuação
docente. Desta forma, o foco da presente pesquisa é refletir sobre a questão do estágio e a
relação entre teoria e prática na formação do futuro professor, visando trazer ao futuro
profissional a realidade do cotidiano da sua escolha profissional, descrevendo experiências
desse período tão importante para o acadêmico em formação, mostrando o desempenho, as
dificuldades e conclusões obtidas nesta pesquisa. Para isso, será realizada uma análise
documental na qual apresenta-se um apanhado histórico das formulações, motivações, lacunas
deixadas e discussões acerca do tema. Serão também apontadas algumas considerações acerca
da amplitude do Estágio Curricular Supervisionado e suas implicações na construção da
prática docente. Foram aplicados questionários online para 20 licenciandos, graduandos do 8º
período do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, na modalidade semipresencial, do Centro de Educação a
Distância do Rio de Janeiro - CEDERJ, com a finalidade de verificar suas observações e
reflexões a respeito dessa temática. Para a construção dessa pesquisa, foram utilizados os
seguintes autores Pimenta (2012), Lima (2008), Almeida (2008), Freire (2007), Xavier
(2009), dentre outros.

Palavras-chave: Estágio Curricular Supervisionado; Formação Docente; Educação a
distância; Prática educativa.
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ABSTRACT
The supervised internship is an academic practice of paramount importance in any career
which one wishes to follow, in the case of the undergraduate course, the teaching career.
Thus, the focus of the present research is to reflect on the question of the internship and the
relation between theory and practice in the formation of the future teacher, aiming to bring to
the future professional the daily reality of his professional choice, describing experiences of
this period which is so important for the academic in graduation, showing the performance,
difficulties and conclusions obtained in this research. For this, a documentary analysis will be
carried out in which a historical overview of formulations, motivations, gaps and discussions
about the theme will be presented. Some considerations about the breadth of Supervised
Internship and its implications on the construction of teaching practice will be pointed out.
Online questionnaires were applied to 20 undergraduates, graduating from the 8th period of
the degree course in Pedagogy of the Universidade Estadual do Norte Fuminense Darcy
Ribeiro - UENF, in CEDERJ modality, in order to verify their observations and reflections on
this subject. Pimenta (2012), Lima (2008), Almeida (2008), Freire (2007), Xavier (2009), and
others were the authors used for the construction of this research.

Keywords: Supervised Internship; Teacher Training; distance education; Educational
practice.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O Estágio Curricular Supervisionado é uma exigência da LDB nº 9394/96 nos cursos
de formação de docentes. Segundo Oliveira e Cunha (2012), ele é uma atividade que propicia
ao aluno adquirir a experiência profissional que é importante para a sua inserção no mercado
de trabalho. É uma atividade obrigatória que deve ser realizada pelos alunos de cursos de
Licenciatura e deve cumprir uma carga horária pré-estabelecida pela instituição de ensino.
Para Tolentino e Rosso (2008), o começo da formação nas licenciaturas não pode ser
compreendido exclusivamente em sua dimensão prática e concentrada na expectativa da
instituição de ensino formadora, precisa considerar também as demandas do ensino. Tratandose de um período em que o licenciando necessita integrar o seu conhecimento os meios de
natureza teórica e prática como componentes do repertório das competências e saberes
imprescindíveis à docência.
O Estágio Curricular Supervisionado é importante para a formação docente, como
meio de conhecer a realidade escolar, a partir de uma visão dialética como forma de superar a
fragmentação entre teoria e prática, visando à formação da identidade profissional, a partir da
reflexão, do diálogo e da intervenção. Com um método de pesquisa qualitativo e quantitativo,
métodos estes que são usados para a avaliação e verificação de teorias, e para o entendimento
de práticas de trabalho que podem iluminar a elaboração de requisitos de princípios.
Apresenta-se uma revisão teórica, abordando o estágio supervisionado no âmbito da formação
do professor e os impactos na carreira docente. Busca-se verificar se a prática do Estágio
Curricular Supervisionado tem a função de amenizar os impactos no início do exercício
profissional, trazendo um melhor preparo quanto a forma mais adequada de lidar com
algumas situações adversas.
Para tanto, esse trabalho de investigação busca refletir sobre a questão do estágio e a
relação teoria e prática na formação do professor. Sendo assim, estruturamos a dissertação em
quatro seções, sendo a primeira uma trajetória do caminho e implementação da Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF, seus cursos e sua história. Na segunda
seção, aborda-se a importância e implicações do estágio supervisionado na prática educativa,
mudanças e concepções acerca da formação docente e da relação entre teoria e prática.
Continuando, no terceiro capítulo, a temática discutida é a formação docente no Brasil,
suas mudanças e mecanismos de capacitação e sua relação com o Estágio Curricular
Supervisionado, bem como a funcionalidade do estágio no CEDERJ.
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Já no quarto capítulo, foi realizada a análise dos dados coletados no questionário
aplicado aos discentes do curso de Licenciatura em Pedagogia da UENF, consórcio CEDERJ,
via e-mail. Neste capítulo, foram utilizados embasamentos de teóricos para subsidiar e
consolidar os resultados obtidos, além de uma reflexão acerca da relação teoria e prática nos
Estágios Curriculares Supervisionados.
Por fim, encerramos com as considerações finais, seguidas das referências e apêndice.

Justificativa
A educação é indiscutivelmente um dos assuntos mais discutidos em âmbito mundial
e, consequentemente, está cada vez mais em voga entre os profissionais envolvidos nesse
universo, especialmente, o professor. Dessa forma, não se fala em educação sem falar no
professor ou ao contrário. Logo, não se pode falar de formação de professor sem mencionar a
importância do estágio supervisionado para tal formação.
Nessa perspectiva, a pesquisadora enquanto supervisora de estágio curricular
supervisionado e professora da educação básica percebeu a necessidade de investigar o
diálogo entre teoria e prática no curso de Licenciatura em Pedagogia – EAD – UENF. Dado a
importância da temática e a percepção de relatos de seus alunos estagiários quanto à recepção
e atuação nas escolas durante a realização dos estágios obrigatórios.
A pesquisadora Kulcsar (2012, p. 63), considera os “estágios supervisionados uma
parte importante da relação trabalho-escola, teoria-prática, e eles podem representar, em certa
medida, o elo de articulação orgânica com a própria realidade”. Considera-se que, além do
Estágio Curricular Supervisionado, as atividades práticas também contribuem muito no
aprendizado dos alunos/acadêmicos e em sua formação, pois através de uma observação
orientada consegue-se obter várias informações do trabalho escolar. Porém, o estágio não
deve (deveria) “ser constituído de forma burocrática, com preenchimentos de fichas e
valorização de atividades que envolvem observação, participação e regência, desprovidas de
uma meta investigativa” (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 26).
No estágio, no entanto, confronta-se com diversas dificuldades no que tange a sua
prática completa. Boa parte dos educadores da escola básica não opera como formador,
restringindo-se tão somente a receber os estagiários em sua classe. A universidade não faz um
papel de interventora de modo que ele possa ter uma melhor participação nesse procedimento.
Com relação à escola receptora, em maior parte delas, os estagiários continuam sendo notados
como um empecilho, na acepção de mudarem a rotina da sala de aula ou, são vistos, como
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suplentes temporários para cobrir-se a ausência de determinado professor (BACCON;
ARRUDA, 2010). Entretanto, é precária a acessibilidade do estagiário quanto à aplicação de
seus conhecimentos teóricos relativos ao seu curso de formação no exercício do estágio,
principalmente no que se diz respeito ao curso de Licenciatura em Pedagogia, por não haver
uma disciplina dessa área nas escolas de Ensino Básico, acarreta ao acadêmico muitas vezes
encontra-se atuando em outras áreas de conhecimento.
Sobre isso Ghedin et al (2008, p. 34), destacam: O estágio, nos moldes
tradicionalmente assumidos nos cursos de formação de professores, não tem permitido
contribuir para a análise crítica da prática docente em sala de aula e não tem conseguido
formar uma cultura ou atitude docente que consiga superar a cultura escolar que ainda carrega
vícios de uma perspectiva tecnicista e conservadora da educação.
A intenção de se utilizar essas informações justifica-se pela necessidade de traçar um
panorama geral sobre a percepção dos estagiários com relação ao seu processo de formação
profissional docente, principalmente, com relação ao aspecto que representa o foco de
investigação desta pesquisa: o Estágio Curricular Supervisionado, relação entre teoria e
prática.

Problema
De que forma o Estágio Curricular Supervisionado promove a relação teoria e prática
na formação inicial do discente a partir de seus pressupostos?

Objetivos
Geral
Analisar de que forma o estágio promove o diálogo entre teoria e prática na formação
docente.

Específicos
 Analisar a ementa e a matriz curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia
– CEDERJ – EAD.
 Identificar a importância do Estágio Curricular Supervisionado, na formação
do futuro professor matriculados no curso de Licenciatura em Pedagogia a
distância da UENF;
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 Averiguar a legislação norteadora das diretrizes do Estágio Curricular
Supervisionado na formação docente e;
 Verificar, a partir de questionários aplicados aos discentes do 8º período do
curso de Licenciatura em Pedagogia da UENF a distância, a perspectiva dos
estagiários em relação à disciplina de Estágio Curricular Supervisionado e suas
implicações em sua formação.

Hipótese
O desenvolvimento desse trabalho parte da seguinte hipótese: O Estágio Curricular
Supervisionado tem se constituído como um discurso distante da realidade escolar no que
tange à plena formação e atuação docente. O estágio é mais visto como componente curricular
do que como interlocução teoria e prática, de modo que a universidade dialogue com a escola.
Nesse sentido, o Estágio Curricular Supervisionado não está integrado à formação do futuro
professor (estagiário), como também, não estabelece interlocução/diálogo entre o professor
das práticas de ensino curricular e o professor regente da escola.
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1. A HISTÓRIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE
DARCY RIBEIRO E O CEDERJ
A Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF é uma das
maiores Universidades Públicas do Brasil, dispõe de variados cursos de Graduação e Pósgraduação. Fica localizada no Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro e foi inaugurada
em 1993, projeto idealizado por Darcy Ribeiro, que leva o nome na referida Universidade.
Desta forma, veremos nesta seção a trajetória para implementação da UENF, suas
ramificações e a implementação do curso de Licenciatura em Pedagogia.

1.1 Sobre a UENF

A UENF, parte do objeto de estudo deste trabalho, está situada no município de
Campos dos Goytacazes, na região Norte Fluminense do Estado do Rio de Janeiro, localizada
na Avenida Alberto Lamego, 2000, Parque Califórnia. A referida universidade era uma meta
já sonhada há muitos anos pela população campista, pois, em 1989, houve uma mobilização
na sociedade, em que foi discutida e organizada, após a aprovação de uma emenda popular na
Constituição Estadual, na qual previa a criação de uma universidade estadual no Norte
Fluminense. Nesse movimento estavam envolvidos diversos segmentos da comunidade da
sociedade campista, como por exemplo, entidades, associações e lideranças políticas. Para que
a universidade fosse implantada, eram necessárias, no mínimo, três mil assinaturas e foram
obtidas mais de quatro mil (MATIAS, 2005).
Em 1990, com exaustivo esforço e colaboração de diversas entidades, foi aprovada,
em Assembleia Legislativa, a lei de criação da UENF e sancionada, em 8 de novembro de
1990, pelo governador, Moreira Franco, em exercício na época. A Lei nº 1.740 concedia
autorização ao Poder Executivo para que fosse criada a Universidade Estadual do Norte
Fluminense Darcy Ribeiro. Já em 27 de fevereiro de 1991, o decreto nº 16.357 criava a UENF
e aprovava seu Estatuto (MATIAS, 2005).
Em 1991, com a eleição e a posse de Lionel Brizola para governador do Estado do Rio
de Janeiro, o projeto da UENF alçou novos voos. Além de cumprir o compromisso de
campanha que assumiu durante as eleições para a cidade de Campos dos Goytacazes, o então
governador, pôs em execução a implantação da UENF, cabendo ao professor Darcy Ribeiro à
responsabilidade de coordenar e conceber o modelo de implantação. Darcy foi escolhido para
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tal cargo, devido a sua importância, já que havia sido criador e primeiro reitor da
Universidade de Brasília (UnB) e possuía experiências como autor de projetos de instauração
e/ou reformas de universidades em diversos países, como: Costa Rica, Argélia, Uruguai,
Venezuela e Peru.
Com essa missão em mãos, Darcy se propôs o desafio de fazer da UENF o seu melhor
projeto, buscando um modelo inovador em que os departamentos não mais existiriam e
haveria laboratórios temáticos e multidisciplinares como célula da vida acadêmica. Todos, em
conjunto, formariam um único corpus. Para isso, buscou apoio de pensadores e pesquisadores
renomados para criarem a “Universidade do Terceiro Milênio” (DORIGÃO, 2015).
Entretanto, o processo de implantação da UENF somente se iniciou em 23 de
dezembro de 1991, quando, junto à Secretaria Extraordinária de Programas Especiais, o
decreto nº 17.206 instituiu a Comissão Acadêmica de Implantação. Em 10 de dezembro de
1992, aprovou-se a Lei nº 2.043/92 – de autoria do deputado Fernando Leite Fernandes – a
qual criava a Fundação Estadual Norte Fluminense, com a função de manter e desenvolver a
UENF e instituir e fomentar o Parque da Alta Tecnologia do Norte Fluminense.
Darcy deixou marcas importantes na universidade, muito singulares e ousadas. Um
exemplo disso foi que a UENF foi a primeira universidade brasileira a ter todos os professores
com doutorado, dando ênfase na pesquisa e na pós-graduação, formando cientistas. Em
resultado disso, a UENF se tornou a universidade com o maior percentual de ex-alunos com
participação na Iniciação Científica, buscando o ingresso e conclusão de cursos de mestrado
e/ou doutorado, concebendo a ela, em 2003, o Prêmio Destaque do Ano na Iniciação
Científica, concedido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
– CNPq. Em 2009, a UENF ganhou mais uma vez, pois só pôde concorrer novamente em
2009, visto que, pelo regulamento, a instituição que já havia ganhado, deveria permanecer um
intervalo de tempo sem concorrer.
Em 3 de junho de 1993, foi realizado o primeiro vestibular para a UENF, dando início
às aulas no dia 16 de agosto de 1993, quando efetivamente, a UENF foi implantada. Vale
ressaltar que um ponto importante na implantação da universidade, foi o casarão doado em
testamento pela senhora Maria Tinoco para que fosse sede da UENF, em 1993, foi inaugurada
a Casa de Cultura Villa Maria, tornando-se um elo da universidade e com a sociedade
campista.
A Universidade só obtém autonomia administrativa, ou seja, a separava da antiga
mantenedora, em 2001, por meio da Lei Complementar de nº 99, sancionada pelo governador
que atuava na época, Anthony Garotinho. Ao conquistar tal autonomia, previsto pela Lei nº
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2.786/97, a UENF passa a integrar em seu nome o fundador, tendo como nome Universidade
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro. Essa autonomia aproximou a universidade da
sociedade da região, criando uma ligação entre a universidade e as prefeituras, as agências de
desenvolvimento, instituições de ensino superior e entidades de sociedade organizada.
A partir desse momento, cumpriu-se, então, uma grande etapa na história da
universidade e de seu criador. Em 2008, a UENF ficou entre as 15 melhores universidades
brasileiras, reconhecidas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC), ocupando o 12º lugar
no ranking nacional, baseado no Índice Geral de Cursos da Instituição (IGC). Além desse
reconhecimento, também 2008, a UENF foi premiada, na categoria Extensão Universitária,
recebendo o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos, concedido pela
Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI), o
MEC e a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH), com
patrocínio da Fundação SM.
A UENF foi uma das instituições pioneiras na oferta de cursos de graduação à
distância, parte do objeto de estudo deste trabalho. Cumprindo uma missão conferida pela
visão de futuro de seu fundador, no início de 2002, a UENF foi responsável pelo primeiro
curso de graduação (licenciatura) em Ciências Biológicas a distância, implantado no país,
através do Consórcio formado por um conjunto de instituições denominado Centro de
Educação a Distância do Estado do Rio de Janeiro - CEDERJ.
Nesta seção do trabalho, foi possível perceber a importância dessa universidade para a
região Norte Fluminense e sua importância para academia campista, regional, estadual e
nacional, dentre outras. Como parte integrante do objeto de estudo deste trabalho, o Centro de
Educação a Distância do Rio de Janeiro - CEDERJ veio oferecer um Ensino Superior na
região Norte e Noroeste Fluminense, por isso a sua relevância.

1.2 Sobre o Consórcio CEDERJ
Esta subseção do trabalho se justifica pelo fato de haver poucas publicações e poucos
estudos acerca dos aspectos relacionados à história, a construção e progresso do CEDERJ.
Entretanto, existem diversos trabalhos científicos (GAMA e OLIVEIRA, 2006; COSTA,
2007; SPINDOLA e MOUSINHO, 2011; SALVADOR et al., 2015, CASSIANO et al., 2016;
BIELSCHOWSKY, 2006) que abordam sobre o CEDERJ.
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O consórcio CEDERJ foi planejado em 1999 pela Secretaria do Estado de Ciência e
Tecnologia, tendo como base as ideias do antropólogo, educador e romancista, Darcy Ribeiro.
Darcy tinha como intenção construir uma Universidade Aberta do Brasil (UAB), ou seja, sua
ideia era que houvesse uma união de diversas universidades do Brasil. Ele era um estudioso
renomado da sociedade brasileira e internacional. Além disso, foi muito importante para a
criação e implementação da UENF, tendo sido seu primeiro reitor.
Além de Darcy, outro integrante importante no planejamento do consórcio CEDERJ
foi o professor Wanderley de Souza, que colaborou na formulação e construção de ideias. Não
tendo êxito na implantação da UAB, Wanderley resolver incorporar tais ideias no consórcio
de universidades públicas do Estado do Rio de Janeiro, colocando-o em prática assim que
assumiu a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro.
Em 1999, o projeto do CEDERJ e o documento base do consórcio foram formulados e
assinados por Anthony Garotinho, governador em exercício. Em 2000, os reitores das
universidades consorciadas também assinaram.
Em seu início, o CEDERJ tinha como consorciadas as seguintes instituições
superiores: Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); UENF; Universidade Federal
do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO); Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ);
Universidade Federal Fluminense (UFF); e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ); posteriormente agregou-se a elas o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso
Suckow da Fonseca (CEFET-RJ).
No final dos anos 80 havia muitos estudos e algumas experiências direcionados para o
Ensino a Distância em cursos de especialização e extensão, como exemplo, os cursos
oferecidos pela UFRJ e pela UnB.
Apesar de, em 1999, a educação a distância já estava em grande avanço no mundo, no
Brasil estava apenas em seu início, sendo aplicado, a princípio ao curso de Pedagogia para
séries iniciais, tendo como objetivo capacitar professores em exercício que tinham o curso
Normal em nível de Ensino Médio.
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Gráfico 1: Número de matrículas na EAD no Brasil (1980 – 2000)

Fonte: Carlos Bielschowsky, 2017.

Como foi possível notar, houve um crescimento do Ensino Superior no Brasil entre os
anos 1980 e 2000. Entretanto, o crescimento mais significativo se deu nas Instituições de
Ensino Superior (IES) particulares, tendo avançado de maneira considerável. Em
consequência disso, houve também o crescimento das matrículas nestas instituições, já que
seu aumento se deu de forma expressiva. No Gráfico 2, pode-se perceber que, no Estado do
Rio de Janeiro, a capital foi a que teve maior quantidade de matrículas:
Gráfico 2: Matrículas de alunos em IES públicas nos municípios do Estado do Rio de Janeiro, no ano
2000.

Fonte: Carlos Bielschowsky, 2017.

Foi possível perceber a maior procura pelos cursos superiores no Brasil,
principalmente nos grandes centros urbanos, como era o caso do Estado do Rio de Janeiro.
Ainda de acordo com o Gráfico 2, a oferta estava mais concentrada no município do Rio de
Janeiro, via UERJ, UFRJ, UNIRIO e Cefet/RJ. Isso ocorria também em municípios vizinhos,
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como Niterói, pela UFF, em Itaguaí, pela UFRRJ, em São Gonçalo e Duque de Caxias, com
as duas unidades de formação de professores da UERJ, além do município de Campos dos
Goytacazes, com a UENF, foco deste estudo.
O CEDERJ nasceu devido à parceria firmada entre o Governo do Estado do Rio de
Janeiro, via Secretaria de Ciência e Tecnologia, as prefeituras do Estado do Rio de Janeiro e
as universidades públicas consorciadas – UERJ, UFF, UFRJ, UENF, UFRRJ e UNI-RIO. No
ano de 2002, o CEDERJ foi incorporado à Fundação Centro de Ciências e Educação Superior
à distância do Rio de Janeiro (CECIERJ). O CEDERJ foi desenhado para garantir a
democratização de acesso ao ensino superior público de qualidade nos cursos de graduação
em: Matemática, Física, Biologia, Química, Pedagogia e Tecnologia em Sistemas de
Computação. Atualmente, o CEDERJ também oferece os cursos de Administração,
Administração Pública, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Engenharia de Produção,
Geografia, História, Letras, Turismo, Tecnologia em Gestão de Turismo e Tecnologia em
Segurança Pública, e também, cursos de extensão e qualificação para professores em
diferentes áreas do conhecimento.
Alguns pontos legais merecem o devido destaque, para fins de esclarecimento, já que a
EAD é legitimada pela LDB como modalidade alternativa de aprendizagem em situações
específicas: Lei nº 10.172, de 09/01/2001- o Plano Nacional de Educação (PNE) amplia o
conceito da EAD e incentiva a universalização acesso e do ensino; Decreto nº 5.622, de
19/12/2005, que regulamentam o Art. 80 que a EAD seria a – “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 ou tempos diversos” (BRASIL, 2005, apud
GOUVÊA; OLIVEIRA, 2006, p. 54).
Em relação a sua organização, o CEDERJ é o que podemos chamar de Ensino Híbrido,
pois integra o ensino presencial a propostas de ensino on-line. De forma breve, a estrutura do
CEDERJ é integrada por cinco pilares fundamentais: a) material didático de apoio impresso e
digital, elaborado para EAD; b) atendimento por tutores, formado por tutoria a distância e
tutoria presencial; c) Estágios Curriculares Supervisionados; d) processo de avaliação
presencial nos polos regionais e, e) práticas em laboratórios de disciplinas específicas nas
áreas de Informática, Biologia, Física e Química nos polos regionais, conforme demonstra a
figura 1.
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Figura 1: Estrutura funcional dos agentes do consórcio

Fonte: Spíndola, Mousinho, (2012).

O material didático é um suporte para o aluno, sendo o mesmo de suma importância
para compreensão dos conteúdos. Dessa forma, o mesmo necessita ser um material bem
elaborado, com uma metodologia adequada ao público-alvo. Para que o material seja coeso, é
necessário levar em consideração a complexidade que o rodeia, pois, demanda uma análise
das informações científicas pelas quais se dá a construção do conhecimento, a concepção de
educação da instituição e a gestão pedagógica e administrativa. Dessa forma, o material
didático ofertado precisa ressaltar a reflexão, o desenvolvimento da autonomia e a construção
do conhecimento.
Diante disso, Rosalin, et al (2017), ressaltam que
Necessita, sobretudo, de viabilizar a interação entre os alunos e alunos e
professores. Precisa ser pensado e produzido, visando estimular o aluno a ser
agente de seu próprio saber. Na atualidade, os cursos em EaD proporcionam
ao aluno a possibilidade de autogerenciamento dos estudos, já que há
liberdade de horário para estudar. Tempo e espaço são monitorados pelo
próprio aluno, óbvio que com acompanhamento de um sistema de mediação
pela Internet e avaliação sistemática de tarefas, atividades, participação em
fóruns, etc. (ROSALIN et al., 2017, p. 816).

O modelo EAD é regulamentado pelo Decreto-Lei nº 2.494 de 10 de fevereiro de
1998. Além de graduação e pós-graduação, o modelo de ensino oferece cursos de extensão,
aperfeiçoamento, especialização, técnicos, profissionalizantes, livres, entre outros. Sendo
assim, Averbug (2003) ressalta que o acesso às Tecnologias da Informação e Comunicação
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(TICS), principalmente as inúmeras possibilidades proporcionadas pelos recursos da Internet,
não devem deixar de lado o material impresso. O material didático fica a critério do curso e
esse pode ser “livre”, de modo que a movimentação do curso vai apontando as escolhas a
serem utilizadas com base no material disponível na rede de livre acesso, até o outro lado, em
que se necessita de tempo hábil de trabalho de uma equipe multidisciplinar para organização e
execução.
Assim estabeleceram-se quatro objetivos que merecem destaque no Consórcio
CEDERJ, que foram exigidos até hoje. São eles:
•

Contribuir para a interiorização do ensino superior gratuito e de qualidade no Estado
do Rio de Janeiro;

•

Contribuir para o acesso ao Ensino Superior daqueles que não podem estudar no
horário comercial;

•

Atuar na formação continuada a distância de profissionais do Estado, com atenção
especial ao processo de atualização de professores da rede estadual de Ensino Médio;

•

Aumentar a oferta de vagas em cursos de graduação e pós-graduação no Estado do Rio
de Janeiro.
A partir dessas demarcações e das carências constatadas na Educação Superior pública

no interior do estado, priorizou as licenciaturas, especialmente nas Ciências Exatas e da
Natureza (Matemática, Física, Química e Biologia), dada a urgência de formar professores no
estado na área de Ciências. Outro foco foi a licenciatura em Pedagogia, em função do grande
número de professores que atuavam apenas como a formação em nível médio e da demanda
de suas formações até 2008, como prevista na LDB nº 9.394/96. Também foram incluídas
carreiras que contribuíssem para o desenvolvimento do estado como um todo, como os cursos
de Administração e Informática.
O público-alvo principal eram os alunos que terminavam o ensino médio no interior
do Estado, onde não havia oferta de Educação Superior pública; professores das redes
municipais de ensino que ainda não tinham curso superior e professores das redes estaduais
que não estavam habilitados nas disciplinas que lecionavam; adultos trabalhadores,
principalmente no interior do estado e na periferia da capital que pretendiam investir em sua
formação profissional visando uma melhoria em suas vidas.
Esses condicionantes impuseram restrições na organização do processo de ensino e
aprendizagem. Por exemplo, incluir professores e trabalhadores como público-alvo impõe que
as tutorias e provas presenciais devam ser realizadas a partir das 18 horas em dias úteis ou aos
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sábados. Nesse contexto, os polos de atendimento, espalhados por todo o estado, só
precisariam funcionar a partir das 18 horas. No entanto, ao incluir um público-alvo composto
por jovens do interior do estado, à época (final dos anos 90 e início dos anos 2000) sem
acesso a computadores e internet, precisou incluir a construção de um laboratório de
informática adicional de livre acesso, em cada polo funcionando também durante o dia.
Outra questão importante foi a definição do universo de instituições de ensino superior
que participariam do projeto. Uma primeira definição foi envolver apenas universidades
localizadas no Estado do Rio de Janeiro, decorrente de o projeto estar afeito a uma secretaria
do estado. Uma segunda definição inicial foi contemplar apenas universidades públicas,
assunto que foi alvo de uma discussão aprofundada, pois deixaria de considerar algumas
universidades particulares de excelência sediadas no Rio de Janeiro, como a PUC/Rio.
Optou-se por não o fazer, em primeiro lugar por trazer dois diferentes modelos de
financiamento, um para as universidades públicas outro para as privadas, e, em segundo lugar,
pela dificuldade de definir quais instituições privadas apresentavam qualidade acadêmica
compatível com as demandas do projeto, o que os levaria a envolver algumas e a excluir
outras. Essas duas premissas definiram as universidades que iniciaram o projeto, denominadas
universidades consorciadas, conforme descrito na Introdução.
Outra questão relevante sobre financiamento é que as Universidades Públicas
enfrentavam (e ainda enfrentam), de maneira geral, problemas de financiamento de suas
atividades de ensino presencial, pesquisa e extensão. Para não criar um ambiente de
competição entre essas atividades e a oferta de educação a distância, optamos por prover pelo
governo do estado todo o financiamento para sua oferta de EAD adicional ao financiamento
das demais atividades (COSTA, 2007).
Ainda na linha de evitar a competição de recursos financeiros entre as diferentes
atividades, resolveu-se não enviar os recursos diretamente para as universidades, mas criar
uma estrutura de financiamento por meio de uma fundação pública (hoje Fundação Centro de
Ciências e Educação Superior a distância do Estado do Rio de Janeiro, ou Fundação
CECIERJ), que passou a administrar diretamente o financiamento de todas as atividades. Essa
solução traria a vantagem adicional de otimizar recursos, como o compartilhamento de polos
regionais, disciplinas e a operação das avaliações presenciais.
Vale ressaltar que esse não era o único modelo que poderiam ter escolhido na época;
por exemplo, poderiam ter optado por criar uma universidade a distância com quadros
acadêmicos, a exemplo do que fez recentemente o Governo do Estado de São Paulo com a
Universidade Virtual do Estado de São Paulo - Univesp. Outro modelo seria encomendar os
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projetos diretamente às universidades, que cuidariam de desenvolver e oferecer seus cursos de
forma independente, provendo a essas universidades os recursos financeiros necessários.
A qualidade foi, desde o início, parâmetro importante na criação do CEDERJ. Os
cursos semipresenciais deveriam ter necessariamente a mesma qualidade que os presenciais.
Por outro lado, os alunos ingressantes, de acordo com nossa definição do público-alvo, seriam
oriundos, de maneira geral, de classes menos favorecidas e/ou habitantes do interior do
estado. Como consequência, teriam formação no Ensino Médio menos sólida que os
ingressantes nos cursos presenciais das universidades consorciadas ou teriam concluído o
ensino médio há muito tempo.
Essa questão trouxe fortes consequências ao desenho do projeto, como a oferta de
disciplinas introdutórias, o cuidado na elaboração do material didático, a introdução de maior
carga de tutoria nos primeiros dois anos de cada curso, entre outros elementos. Outro aspecto
importante foi pesquisar o público-alvo no que diz respeito ao acesso a computadores ligados
à internet com o objetivo de fazer uma projeção desse acesso para os anos seguintes.
Na década de 90, a internet chegou “como uma rede de grande alcance internacional,
principalmente devido ao seu fortalecimento e crescimento durante o final dos anos oitenta (a
‘década das redes’)” (CARVALHO, 2006, p. 126). Apesar da tendência de crescimento, o
acesso ainda era modesto. Ainda mais dramática era a distribuição do acesso à internet por
renda, que correlaciona o acesso à internet nos domicílios brasileiros com a renda, dividida
em 10 faixas.
1.3 Educação a distância
A EAD, durante seu percurso histórico mundial, obteve uma grande evolução, pois
segundo Moore e Kearsley (2007), a mesma pode ser caracterizada por cinco gerações
diferentes: i) 1ª Geração: marcada pela comunicação textual, por meio de correspondência;
ii) 2ª Geração: ensino por rádio e televisão; iii) 3ª Geração: caracterizada, principalmente,
pela invenção das universidades abertas; iv) 4ª Geração: marcada pela interação a distância
em tempo real, em cursos de áudio e videoconferências; v) 5ª Geração: envolve o ensino e o
aprendizado on-line, em classes e universidades virtuais, baseadas em tecnologias da internet.
Entretanto, Alves (2009) ressalta que a história da EAD no Brasil pode ser analisada
apenas em três momentos: 1-Inicial: com a criação das Escolas Internacionais, em 1904 e da
Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, em 1923; 2-Intermediário: destacando-se o Instituto
Monitor (1939) e o Instituto Universal Brasileiro (1941); 3-Moderno: influenciado por três
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organizações: a Associação Brasileira de Teleducação (ABT); o Instituto de Pesquisas em
Administração da Educação (Ipae) e a Associação Brasileira de Educação a distância (Abed).
De acordo com Nunes (1993), a EAD teve início com a implantação do Instituto Rádio
Monitor, em 1939, e com o Instituto Universal Brasileiro, em 1941. Desta forma,
destacaremos determinados episódios que marcaram a trajetória da EAD no Brasil, conforme
Maia e Mattar (2007), a partir do período Intermediário.













Década de 40: Universidade do Ar, apadrinhada pelo Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (SENAC), Serviço Social do Comércio (SESC)
e emissoras integradas.
Década de 50: Sistema Rádio Educativo Nacional (SIRENA) passa a
produzir programas transmitidos por diferentes emissoras (1957); a
Arquidiocese de Natal no Rio grande do Norte criou um sistema de
radiodifusão, cujo evento infundiu a invenção do Movimento Nacional de
Educação Básica (MEB), em 1958.
Década de 60: Movimento Nacional de Educação de Base, idealizado
pela Igreja e patrocinado pelo Governo Federal (1961); Fundação Padre
Landell de Moura - FEPLAM – RGS e a TV Universitária de Recife –
Pernambuco (1967); Decreto n.º 65.239, de 1969, que criou o Sistema
Avançado de Tecnologias Educacionais – SATE, em âmbito Federal.
Década de 70: Associação Brasileira de Teleducação (ABT) ou
Tecnologia Educacional; Projeto Minerva, em Cadeia Nacional; a
fundação Roberto Marinho começa Educação supletiva a distância para
primeiro grau e segundo graus; o Programa Nacional de Teleducação
(PRONTEL); a Emissora de Televisão Educativa (TVE) Ceará; Telecurso
do 2º grau; Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa/MEC;
Programas de alfabetização – (Movimento Brasileiro de Alfabetização,
MOBRAL).
Década de 80: a Universidade de Brasília institui os primeiros cursos de
extensão à distância; TV Cultura de São Paulo; Fundação Nacional para
Educação de Jovens e Adultos; em 1983, o SENAC desenvolveu uma
série de programas radiofônicos sobre orientação profissional na área de
comércio e serviços, denominada “Abrindo Caminhos”.
Década de 90: Telecurso 2000 e Telecurso Profissionalizante – Fundação
Roberto Marinho e SENAI; Programa Nacional de Informática na
Educação (PROINFO); Canal Futura – canal do conhecimento;
Concepção do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa – SINRED;
Sistema Nacional de Educação à Distância – SINEAD;
PROFORMAÇÃO – Programa de Formação de Professores em
Exercício; em 1992, é designada a Universidade Aberta de Brasília; em
1995, é instituído o Centro Nacional de Educação a distância e o
Programa TV Escola da Secretaria de Educação a distância do MEC; em
1996, é criada a Secretaria de Educação a Distância (SEED), pelo
Ministério da Educação.
A partir de 2000: em2000, é desenvolvida a UniRede, Rede de Educação
Superior a Distância. Em 2005, é criada a Universidade Aberta do Brasil,
uma parceria entre o MEC, os estados e os municípios; unificando cursos,
pesquisas e programas de educação superior a distância (MAIA;
MATTAR, 2007, p. 25-36).
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Diante deste cenário, observamos que EAD passou e vem passando por inúmeras
mudanças, desde os cursos por correspondência até o momento atual, em que a internet é
utilizada como ferramenta, afim de constituir a interação entre os professores e estudantes.
Cabe ressaltar que até a década de 1980, a oferta de cursos EAD foi feita, na maioria, por
estabelecimentos privados e organizações não governamentais.
Nos anos 90 grande parte das Instituições de Ensino Superior brasileiras mobilizou-se
para a EAD utilizando as TICs, obtendo assim um avanço e melhoria quantitativo e
qualitativo do conteúdo e na oferta de cursos e instituições. Nesse contexto, surge a EAD no
Brasil, a 5ª Geração ou período Moderno, passando para o centro das políticas educacionais,
cujas bases legais para essa modalidade de educação são estabelecidas pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, embora somente
regulamentada em 20 de dezembro de 2005, pelo Decreto nº 5.622.
No início, o material de estudo era principalmente impressa, com tutoria presencial em
cada polo e a distância era pelo telefone ou fax. A organização de um curso na modalidade a
Distância precisa de um projeto que considere as relações socioeconômicas e culturais de uma
sociedade. O desenvolvimento científico e tecnológico são elementos inseparáveis para tal
construção. Em 1940, o rádio foi bastante utilizado na Educação a Distância (EAD) – a Rádio
Ministério da Educação e Cultura. Mas, a partir de meados do século XX, com a
disseminação da televisão, iniciou-se um novo tempo, marcado pelo meio de comunicação de
massa mais comum e alcançável à maioria da população.
A Educação a Distância começou no Brasil, em (mais de 40 emissoras de TV), em
1970, por ação da Fundação Roberto Marinho e por meio do Telecurso de 1º e 2º Graus nas
redes de TV. Vale ressaltar, que a Universidade de Brasília (1980) foi pioneira na EAD no
país e em cursos de extensão de nível superior (GOUVÊA; OLIVEIRA, 2006).

1.4 Sobre o curso de Pedagogia e o modelo EAD - UENF
A trajetória do curso de Pedagogia no Brasil, tema desta subseção, que tem por intuito
investigar a especificação da atuação destes profissionais. Com base das considerações de
Nóvoa (1995, p. 19), podemos evidenciar que a identidade do pedagogo está unida a do
processo de constituição da profissão docente e, assim como ao processo de instalação da
escola pública no Brasil, e ao processo de construção de uma profissão, à docência, assumida
nos dias atuais como o alicerce da formação profissional do pedagogo: este entendimento, que
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deveria estar no começo, explica a relação entre a discussão da formação de professores e,
portanto, do curso de Pedagogia.

A profissão docente exerce-se a partir da adesão coletiva (implícita ou
explícita) a um conjunto de normas e de valores. No princípio do século XX,
este “fundo comum” é alimentado pela crença generalizada nas
potencialidades da escola e na sua expansão ao conjunto da sociedade. Os
protagonistas deste desígnio são os professores, que vão ser investidos de um
importante poder simbólico. A escola e a instrução encarnam o progresso: os
professores são os seus agentes. A época de glória do modelo escolar
também é o período de ouro da profissão docente.

Nos primórdios do século XX alguns movimentos/progressos, resultaram em
mudanças na educação, fortemente o “entusiasmo pela educação” e o movimento dos
Pioneiros da Escola Nova, que buscavam e lutavam pela educação e pelo surgimento das
Universidades no Brasil. O movimento escolanovista alterou com o período antecedente,
promovendo assim a profissionalização dos professores.
Nesta conjuntura, com a criação da Faculdade de Filosofia e Letras, que vai ser um
dos pilares da universidade brasileira, é criado o curso de Pedagogia. Como todos os cursos
das Faculdades de Filosofia Ciências e Letras, seu primeiro objetivo era o de formar
professores para o ensino secundário, como bem esclarece Brzezinski (1996). A princípio, no
caso da Pedagogia, muitas perguntas foram sendo expostas nestes mais de 74 anos de sua
existência.
O curso tem sido alterado em sua matriz curricular, seja se adequando às necessidades
do mercado de trabalho, seja das políticas internas do país, seja como resultado de
estruturação da própria área de conhecimento. Atualmente o trabalho dos pedagogos nas
instituições educacionais se manifesta em duas perspectivas: trabalho docente e trabalho não
docente, que são, respectivamente, trabalham em sala de aula e não dentro da sala de aula.
Contudo, tal explicação não altera significativamente o trabalho exercido por longos anos,
pelo contrário configura uma evolução no sentido da sua normatização.
Nesse sentido, “A formação de professores é, provavelmente, a área mais sensível das
mudanças em curso no setor educativo: aqui não se formam apenas profissionais; aqui se
produz uma profissão” (NÓVOA, 1995, p. 26). Para que uma profissão esteja constituída é
preciso que sua formação esteja organizada, elaborada e certificada, talvez, esses sejam
elementos percussores que consideram a discussão em prol da história e da identidade
profissional do curso de Pedagogia.

32

No Brasil, desde o final do século XIX até 1930, os professores eram formados pela
Escola Normal, (BRZEZINSKI, 1996). Já na década de 1930 a Escola Normal vai perdendo
lugar para os Institutos de Educação nos quais, segundo Tanuri (2000), a formação do
professor primário se dava em dois anos contemplando tanto as disciplinas tradicionalmente
conhecidas como Fundamentos quanto as Metodologias de Ensino. O Instituto de Educação
ofertava também cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão.
O modelo exposto anteriormente para a criação do curso de Pedagogia no agrupado da
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, cujo intuito de criação, como já foi citado, teve por
intenção a formação de professores para o ensino secundário. Assim, o curso de Pedagogia
tem entre seus objetivos originários a formação de professores para a Escola Normal e os
Institutos de Educação.
O primeiro curso superior de formação de professores é criado em 1935, quando a
Escola de Professores (como era chamada), foi incorporada à Universidade do Distrito
Federal (UDF). Esta, recém-criada Faculdade de Educação passou a conceder “licença
magistral” para aqueles que obtivessem na universidade “licença cultural”. Com a extinção da
UDF, em 1939, e a anexação de seus cursos à Universidade do Brasil, a Escola voltava a ser
integrada ao Instituto de Educação. Através do decreto lei n. 1.190 de 04 de abril de 1.939, a
partir da organização da Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, e
conforme Silva (2006), visava à formação de bacharéis e licenciados para várias áreas,
inclusive o setor pedagógico. Com duração de 3 anos era formado o bacharel, para a formação
do licenciado era acrescentado mais um ano de didática, passando a ser conhecido como o
esquema 3+1.
As Diretrizes Curriculares para o Curso de Pedagogia, definidas pela Resolução n.1,
de 15 de maio de 2006, do Conselho Nacional de Educação – CNE – trouxe à tona, mais uma
vez, o debate a respeito da identidade do curso e da sua finalidade profissionalizante, agora
instituída como licenciatura.
O Curso de Pedagogia destina-se, na sua atual formulação legal, à formação de
professores para a Educação Infantil e os Anos Iniciais do Ensino Fundamental, também ao
desenvolvimento de competências para o ensino nos cursos de nível médio, na modalidade
normal; ao ensino na Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar; às atividades
de organização e gestão educacionais; e às atividades de produção e difusão do conhecimento
científico-tecnológico do campo educacional.
Na transição para o novo modelo dos cursos, as instituições de ensino deveriam
extinguir as habilitações até então em vigor a partir do período letivo seguinte àquele em que
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for publicada a resolução. O projeto pedagógico deve ser protocolado nos sistemas de ensino
dentro de um ano e alcançar todos os alunos que iniciarem o curso no próximo período letivo.
Ao invés das 2.800 horas anteriormente instituídas como mínimo para efetivação do curso,
são determinadas agora 3.200 horas de efetivo trabalho acadêmico. Outros itens da
regulamentação determinam que pelo menos 2.800 horas devem ser destinadas às aulas,
seminários, pesquisas e atividades práticas; as outras 300 horas estarão destinadas ao estágio
supervisionado, preferencialmente na docência de Educação Infantil e Anos Iniciais do
Ensino Fundamental; e 100 horas, no mínimo, dedicadas a atividades de aprofundamento em
áreas específicas de interesse dos alunos.
Essas mudanças curriculares para o Curso de Pedagogia fazem parte de uma ampla,
longa e discutida reforma na organização dos cursos de graduação e na formação dos
profissionais da educação no Brasil. Após a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB – em dezembro de 1996, a Secretaria de Ensino Superior do
Ministério de Educação – Sesu/MEC –, por meio do Edital n.4, de 4 de dezembro de 1997,
iniciou o processo de mudança curricular solicitando às Instituições de Ensino Superior – IES
– que enviassem propostas para a elaboração das diretrizes curriculares para os cursos de
graduação. De acordo com o Edital:

As Diretrizes Curriculares têm por objetivo servir de referência para as IES
na organização de seus programas de formação, permitindo uma
flexibilidade na construção dos currículos plenos e privilegiando a indicação
de áreas do conhecimento a serem consideradas, ao invés de estabelecer
disciplinas e cargas horárias definidas. As Diretrizes Curriculares devem
contemplar ainda a denominação de diferentes formações e habilitações para
cada área do conhecimento, explicitando os objetivos e demandas existentes
na sociedade.

Das orientações gerais contidas no documento é possível depreender os princípios
orientadores adotados na reestruturação curricular então iniciada: flexibilidade curricular;
dinamicidade do currículo; adaptação às demandas do mercado de trabalho; integração entre
graduação e pós-graduação; ênfase na formação geral; definição e desenvolvimento de
competências e habilidades gerais. O objetivo mais geral, apontado como orientador para a
reforma dos cursos de graduação parece ter sido, fundamentalmente, o de “tornar a estrutura
dos cursos de graduação mais flexível” (CATANI et al., 2001, p.74). Para a formação de
professores seria possível visualizar nessa flexibilização maior polivalência, de acordo com as
demandas do mercado.
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No contexto dessas orientações, as Comissões de Especialistas de Ensino – Coesp –
institucionalizadas na Sesu/MEC em uma coordenação específica, dedicadas à tarefa de
elaborar padrões de qualidade para os cursos de graduação e contribuir para a execução e os
procedimentos de avaliação de cursos e instituições de Ensino Superior, receberam também a
incumbência de organizar as diretrizes gerais de currículos para os respectivos cursos, a serem
submetidas depois ao CNE, para sua aprovação.
A Comissão de Especialistas de Ensino de Pedagogia – CEEP – recebeu também essa
incumbência numa situação particularmente complexa. Cabe situar que o Curso de Pedagogia,
na década de 1990, na maior parte das instituições já adotara a atribuição de formar
professores para a Educação Infantil e para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental,
paralelamente ao ordenamento legal que atribuía a este curso, a formação de professores para
a Habilitação Específica de Magistério – HEM – e a formação dos especialistas em educação,
compreendidos aí os diretores de escola, os orientadores educacionais, supervisores escolares
e inspetores de ensino.
A LDB/96, contrariando o que vinha ocorrendo desde 1980 no interior de amplo
movimento pela reformulação dos Cursos de Pedagogia e licenciatura, no qual se estabeleceu
o princípio da “docência como a base da identidade profissional de todos os profissionais da
educação” (Silva, 2003, p.68), determinou a criação dos Institutos Superiores de Educação, ao
dispor no artigo 63:

Os Institutos Superiores de Educação manterão:
I – cursos formadores de profissionais para a educação básica, inclusive o
curso normal superior, destinado à formação de docentes para a educação
infantil e para as primeiras séries do ensino fundamental;
II – programas de formação pedagógica para portadores de diplomas de
educação superior que queiram se dedicar à educação básica;
III – programas de educação continuada para os profissionais da educação
dos diversos níveis. (BRASIL, 1996, p. 20).

Desse modo, foi possível perceber que o curso de Pedagogia passou por mudanças
significativas no currículo que contribuíram para a aproximação da realidade com a prática,
buscando diretrizes que corroboram com a identidade do curso.
O Curso de Licenciatura em Pedagogia, modalidade a distância, do Consórcio
CEDERJ – UENF dispõe-se para formação, estudo e análise entre diferentes áreas de
conhecimento, a saber: Filosofia, Psicologia, Sociologia e História, considerando a construção
de uma formação pedagógica, pautada na concepção de princípios conceituais associados ao
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processo de ensino e aprendizagem. A estrutura curricular ganha corpo a partir de eixos
temáticos como Ensino Fundamental (Anos Iniciais), Educação de Jovens e Adultos,
Educação Infantil e Gestão –– que integram as grandes áreas e as disciplinas que compõem o
curso, buscando aprofundar os fundamentos necessários à formação crítico reflexiva do
pedagogo.
A licenciatura em questão baseia-se em pressupostos que solidificam por uma
perspectiva social transformadora de mundo. Em outras palavras constituí um profissional
que, mergulhado em suas hipóteses sobre a educação, procure confrontá-la com a teoria e com
o cotidiano, fortalecido pela reflexão e pela dúvida – movimentos indispensáveis à
constituição de um pensamento crítico e criativo, por consequência, transformador.
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2. A RELAÇÃO TEORIA X PRÁTICA NA REALIDADE DOS ESTÁGIOS
O Estágio Curricular Supervisionado é o agrupamento das atividades de ensinoaprendizagem pautadas ao meio social, profissional, cultural e didático-pedagógico,
oferecidas ao aluno pela participação em situações reais de vida e trabalho, realizado na
comunidade em geral e junto às pessoas jurídicas de direito público ou privado. Sendo assim,
discutiremos a amplitude do Estágio Curricular Supervisionado e suas implicações na
construção da prática docente.

2.1 A teoria e a prática na legislação

Pensar a formação de professores exige intensas reflexões, atitudes e decisões que
possam contribuir para a renovação das práxis educativas. Com base nos pressupostos
abordados / mencionados anteriormente é que decidiu-se desenvolver nesta pesquisa que
enfoca convicções profissionais além das vivências interativas desenvolvidas ao longo do
processo. Os termos teoria e prática transitam no universo dos professores em formação e a
legislação se propõe a explicar as circunstâncias da teoria e da prática. Com isso, depois da
promulgação da LDB 9394/96, foram propostos esclarecimentos para alguns termos como
“prática de ensino”, “prática”, “estágio supervisionado” e “teoria”. Essa compreensão ou
diferenciação tornou-se fundamental visto que cada um deles tem sua representatividade no
universo curricular dos cursos de formação. No título VI da LDB 9394/96 que se refere aos
profissionais da educação encontramos:
Art. 61. A formação de profissionais da educação de modo a atender aos
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e as características
de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos: I - a
associação entre teorias e práticas inclusive mediante a capacitação em
serviço; Art. 65. A formação docente, exceto para a educação superior,
incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas (BRASIL, 1996, p.
20).

Pode-se verificar que a inserção dos termos “teorias e práticas” e “prática de ensino”
foi realizado em diferentes perspectivas. Com o objetivo de esclarecer o sentido, a Resolução
do Conselho Estadual de Educação (CNE) CP Nº. 2, 2015 estabelece que:
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Art. 1º. A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação
Básica, em nível Superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será
efetivada mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e
oitocentas) horas nas quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos
dos seus projetos pedagógicos, as seguintes dimensões dos componentes
comuns: I- 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular,
vivenciadas ao longo do curso; II- 400 (quatrocentas) horas de estágio
curricular supervisionado a partir do início da segunda metade do curso;
(RESOLUÇÃO CNE/CP Nº. 2, 2015, p. 1).

Na resolução a prática aparece como componente curricular e o Estágio Curricular
Supervisionado. O que foi marcado como sinônimo, por esse Parecer passa a ser diferenciado.
Na perspectiva de avançar na compreensão da questão, tomamos os Pareceres CNE/CP Nºs 9
e 28/2001 que fundamentam a Resolução CNE/CP Nºs 01 e 02/2002. O Parecer CNE/CP Nº.
9/2001, no item 3.2.5, apresenta a concepção de prática no contexto da formação dos
professores para a Educação Básica:

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la
como uma dimensão do conhecimento que tanto está presente nos cursos de
formação, nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade
profissional, como durante o estágio, nos momentos em que se exercita a
atividade profissional (BRASIL, 2001, p. 23).

De acordo com o Parecer CNE/CP Nº. 9/2001 é necessário entender a prática como
dimensão do conhecimento. Ela extrapola os limites da experiência, pois, não está ligada
exclusivamente a atividade, mas, à dimensão do conhecimento. No Parecer CNE/CP Nº.
9/2001, item 3.6, encontramos a afirmação:

Assim, a prática na matriz curricular dos cursos de formação não pode ficar
reduzida a um espaço isolado, que a reduza ao estágio como algo fechado
em si mesmo e desarticulado do restante do curso. (...) Nessa perspectiva, o
planejamento dos cursos de formação deve prever situações didáticas em que
os futuros professores coloquem em uso os conhecimentos que aprenderam
ao mesmo tempo em que possam mobilizar outros, de diferentes naturezas e
oriundos de diferentes experiências, em diferentes tempos e espaços
curriculares (...) (BRASIL, 2001, p. 57).

A explicação contida nos Pareceres CNE/CP Nºs 9 e 28/2001, ainda não trouxeram a
necessária clareza que o Parecer CNE/CES Nº. 15/2005 tratou de realizar:
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Portanto, a prática como componente curricular é o conjunto de atividades
formativas que proporcionam experiências de aplicação de conhecimentos
ou de desenvolvimento de procedimentos próprios ao exercício da docência.
Por meio destas atividades, são colocados em uso, no âmbito do ensino, os
conhecimentos, as competências e as habilidades adquiridos nas diversas
atividades formativas que compõem o currículo do curso. As atividades
caracterizadas como prática como componente curricular podem ser
desenvolvidas como núcleo ou como parte de disciplinas ou de outras
atividades formativas. Isto inclui as disciplinas de caráter prático
relacionadas à formação pedagógica, mas não aquelas relacionadas aos
fundamentos técnico-científicos correspondentes a uma determinada área do
conhecimento (BRASIL, 2005, p. 3).

As regulamentações que separam o estágio “ação docente” da prática “área curricular”
tem o objetivo de dirimir as dúvidas quanto à diferença da “prática como área curricular” e a
prática desenvolvida nos estágios. As orientações emanadas pela legislação não definem na
realidade o trabalho a ser desenvolvido nessas instâncias de formação.

2.2 Saberes necessários para a prática docente

Segundo Xavier (2009), o Estágio Curricular Supervisionado envolve atividades
dentre elas a de observação, que é o período em que o estagiário analisa a prática pedagógica
de docentes já formados e que atuam na rede de educação pública ou particular, atividades de
conhecimento e regência, quando o acadêmico opera em sala de aula junto com o professor,
desenvolve determinadas atividades e/ou ministra aulas nas escolas com base no projeto
antecipadamente preparado.
Outros autores discutem as especificidades do Estágio Curricular Supervisionado
quando afiram que “A observação e mediação é uma ocasião em que, para o educador
consiste em um importante instrumento de conhecimento e de integração do aluno na
realidade social, econômica e do trabalho em sua área profissional” (OLIVEIRA; SILVA;
VALVERDE, 2013). Fazendo referência ao projeto de intervenção, o Projeto é o instrumento
para sistematizar a ação concreta do professor, a fim de que seus objetivos sejam atingidos. É
a previsão dos conhecimentos e conteúdos que serão desenvolvidos na sala de aula, a
definição dos objetivos mais importantes, assim como a seleção dos melhores procedimentos
e técnicas de ensino, como também os recursos humanos e materiais que serão usados para
um melhor ensino-aprendizagem.
Para Daniel (2009, p. 40), a “Regência em sala de aula: implica a introdução
profissional como um conhecimento que procura nortear-se por teorias de ensino e
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aprendizagem para objetar às exigências depositadas pelo exercício pedagógico à qual se
conduz”. Implicação no acompanhar das tarefas de professores em turmas de Educação
Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação de Jovens e Adultos, com aplicação
de um plano de aula e relatórios de atividades.
No Brasil, todos os cursos de licenciatura exigem o Estágio Curricular
Supervisionado, diante dessa obrigação curricular têm-se diversos benefícios para o futuro
professor. A qualificação é um importante passo dado pelo profissional em direção a uma
habilitação de modo que o exercício da profissão seja de qualidade.

2.3 O Estágio Curricular Supervisionado: teoria e prática
No decorrer do Estágio deve-se colocar o conhecimento desenvolvido ao longo do
curso, instruir-se de inovações na prática de ensino e aperfeiçoando aquelas já existentes,
abrangendo ao mesmo período, os empecilhos que achará no exercício de sua carreira e
estabelecendo um caráter fundamentado para lidar com as mesmas (LEAL; GOMES;
CARVALHO, 2013).
No Estágio Curricular Supervisionado que será inserido em sala de aula tem-se uma
interação que se concretiza em primeiro momento com a observação da sala de aula, como um
todo, evidenciando a relação de professor-aluno, o desenvolvimento de um projeto de
intervenção associando as teorias estudadas à realidade da escola na qual a exercerá o estágio,
o planejamento de aulas baseadas no projeto e na sequência a regência na qual o estagiário
tem a oportunidade de ministrar as aulas planejadas.
No presente trabalho encontrar-se uma estrutura que busca apresentar dos sujeitos da
investigação apresentando alguns estudiosos que defendem o tema abordado, ratificando suas
teorias através dos resultados com as respostas de um questionário sobre o grau de
importância de alguns fatores evidentes no estágio, destacando a pesquisa que foi realizada
com professores e futuros professores que outrora realizaram o Estágio Curricular
Supervisionado.
Na realidade, o Estágio Curricular Supervisionado na escola muitas vezes fica
indefinido e a coparticipação do professor regente da classe também. A universidade precisa
se articular com esse professor, ou seja, a interlocução da universidade com ele se faz
necessária.

40

De acordo com Carvalho (2001), o Estágio Curricular Supervisionado é uma disciplina
com característica profissionalizante, inserida no ensino dos conteúdos exclusivos do curso de
Pedagogia, sendo oriundas das pesquisas realizadas tanto na escola, de modo mais extenso,
bem como nos diversos campos da educação. O autor ainda afirma que “Nesta especialidade,
a inclusão da teoria ao exercício se dá na escola, na sala de aula durante os estágios dos cursos
de graduação, quando os educadores vão buscar construir um vínculo bastante forte entre o
conhecimento e o saber fazer” (CARVALHO, 2001, p. 117).
O Estágio Curricular Supervisionado é um componente obrigatório da organização
curricular das Licenciaturas, conforme artigo 61 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – Lei 9394/96 e incluído pela Lei nº. 12.014/09 no inciso II: a associação entre
teorias e práticas, mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço. Diante disso,
Pelozo (2007) afirma que, os conhecimentos e as atividades que constituem a base formativa
do curso “[...] também são essenciais, pois possibilitam ao aluno/estagiário apropriar-se de
instrumentais teóricos e metodológicos para compreender o sistema educacional e fazer uma
futura reflexão” (PELOZO, 2007, p. 3).
O ponto mais recursivo quanto a temática é a concepção de educadores é a inclusão
entre teoria e prática, base da formação, porém, componente de diversas imprecisões quanto a
sua composição e construção. As pesquisas realizadas assinalam para a precisão que o Estágio
Curricular Supervisionado exceda a fronteira do empirismo, das atividades não relacionadas
com a finalidade de cumprir a carga horária estabelecida (GUEDES, 2009).
Faz-se indispensável que os universitários em formação docente inicial possam
articular as teorias aprendidas às práticas de ensino. Bem como forma de adequar aos seus
educandos um ambiente de influência mútua entre teoria e prática compete aos cursos de
licenciatura à oferta indispensável predita por lei de estágios supervisionados que lhes
comportem um desempenho profissional orientado, de maneira a ampliar capacidades eficazes
que lhe constituirão estabelecidas ao trabalharem como professores.

2.4 O papel do estágio na formação docente

O Estágio Curricular Supervisionado é um componente curricular propício para que o
estagiário fortaleça seu processo de formação e sua construção docente com o propósito para
a consolidação da sua identidade profissional. Assim, o estagiário tem a oportunidade de
vivenciar suas impressões próprias a respeito da atividade profissional do magistério e do seu
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ambiente de trabalho. A partir disso, a partir das trocas de experiências cotidianas e da
convivência com a atividade das práxis docente que o aluno concebe e retrata sobre sua futura
atuação e profissão.
Nesse sentido, Buriolla (1999) afirma que “o estágio é o lócus onde a identidade
profissional é gerada, construída e referida; volta-se para o desenvolvimento de uma ação
vivenciada, reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejada gradativa e sistematicamente
com essa finalidade” (BURIOLLA, 1999, p. 10).
O processo de construção do docente é edificado através de seus conhecimentos e
aprendizados, é um processo de identidade que vida aflorar a reflexão sobre a realidade social,
educacional e escolar. Sendo assim, o Estágio Curricular Supervisionado acarreta distintas
oportunidades para os alunos compreenderem a diversidade cultural que permeia as escolas,
ressaltando a necessidade de práticas necessárias para se obter êxito no magistério.
A didática fundamentará a metodologia do ensino, sob o tríplice aspecto de
planejamento, de execução do ato docente-discente e de verificação da
aprendizagem, conduzindo à Prática de Ensino e com ela identificando-se
sob a forma de estágio supervisionado. Deverá a metodologia responder às
indagações que irão aparecer na Prática de Ensino, do mesmo modo que a
Prática de Ensino tem que respeitar o lastro teórico adquirido da metodologia
(PIMENTA, 2012, p. 56).

De acordo com o discurso acima, a autora reafirma que é por meio da prática do
estágio que os estudantes colocarão em prática o conhecimento obtido na universidade,
relacionando teoria e prática. Percebemos que todas as experiências vivenciadas na
universidade pautadas na valorização do outro são importantes. A escola é vida em processo,
e como tal, precisa ser conhecida na sua integridade para que possa ser entendida.
Todas as vivências obtidas durante o estágio são uma oportunidade para que o futuro
docente possa edificar sua identidade profissional. Nesse contexto, é necessário que os
professores que acolhem os estagiários em suas salas de aula ressaltem a diversidade das salas
de aula, sendo cada aluno detentor de sua particularidade. Desta forma, a escola não será vista
como um lugar homogêneo e nem como o exclusivo espaço de formação. Segundo Dayrell
(2006),
[...] a educação, portanto, acontece nos mais diferentes espaços e situações
sociais, num complexo de experiências, relações e atividades, cujos limites
estão fixados pela estrutura material e simbólica da sociedade em
determinado momento histórico. Nesse campo educativo amplo, estão
incluídas as instituições (família, escola, igreja, etc.), assim como também o
cotidiano difuso do trabalho, do bairro, do lazer (DAYRELL, 2006, p. 142).
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Diante desse contexto, é necessário que os estagiários conheçam a realidade dos
alunos, compreendendo esse aluno como um ser sócio histórico, não esquecendo das
experiências trazidas por esses alunos para a escola. Para Freire (1996, p. 22), “[...] ensinar
não é transmitir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua
construção”. O processo de construção do conhecimento vai muito além da explicação de um
conteúdo, é necessário transformar esses alunos em pessoas críticas e reflexivas.
O que percebemos, muitas vezes, é uma burocratização dos procedimentos que
abarcam o estágio supervisionado, em que acadêmicos e professores formadores focalizam
sua atenção em informações organizacionais, esquecendo-se de refletirem e analisarem
criticamente acerca da atuação e do processo de formação. Entende-se que a formação inicial
precisa ser pautada pela averiguação da realidade, mediante processos de reflexão sobre essa
realidade, a fim de avaliarem, professores-formadores e futuros professores, seu papel e sua
atuação nesse processo:

De modo geral, os estágios têm se constituído de forma burocrática, com
preenchimento de fichas e valorização de atividades que envolvem
observação participação e regência, desprovidas de uma meta investigativa.
Dessa forma, por um lado se reforça a perspectiva do ensino como imitação
de modelos, sem privilegiar a análise crítica do contexto escolar, da
formação de professores, dos processos constitutivos da aula e, por outro,
reforçam-se práticas institucionais não reflexivas, presentes na educação
básica, que concebem o estágio como o momento da prática e de
aprendizagens de técnicas do bem-fazer (BARREIRO e GEBRAN, 2006, p.
26).

Sendo assim, formar professores é muito mais do que apenas treiná-los com
metodologias e técnicas para ensinar determinados conteúdos. Para Leffa (2001, p. 335), a
formação docente “tem sido descrita como uma preparação mais complexa do professor,
envolvendo a fusão do conhecimento recebido com o conhecimento experimental e uma
reflexão sobre esses dois tipos de conhecimento”. Somente a partir dessa junção é que será
imaginável, portanto, estabelecer e reformular teorias, técnicas e metodologias, além de
ampliar competências cada vez mais de acordo com a realidade que nos deparamos
atualmente nas escolas.
O Estágio Curricular Supervisionado, além de ser a realização de uma resolução
legalística proporciona-se como um dos períodos em que o universitário pode por meio do
conhecimento ativo no campo profissional, acarear e compreender o ensinamento na prática
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constituindo afinidades dentre o que ocorre no recinto das organizações educativas e o que se
trata nos cursos de formação, ampliando novos conhecimentos e uma maneira de atuar
coletiva (ARAÚJO, 2010).
O pesquisador Borssoi (2008), declara que o estágio ainda pode ter diferentes
mecanismos de caráter prático à instauração do por futuro docente, segundo autores. A partir
dele podem-se conseguir pesquisas catalogadas ao ambiente escolar, as quais permitem a
crescente e análise das circunstâncias e dos contextos onde os discentes concretizam os
estágios. Outra informação é que ele permite amplificar no estudante/estagiário atitude,
disposição e capacidade de pesquisador, desenvolvendo projetos que admitam incluir e
problematizar as ocorrências experimentadas e analisadas.
Pode-se dizer que, o Estágio Curricular Supervisionado da licenciatura distinguir-se
como um todo completamente novo para determinados graduando e com isso, repletos de
dilemas e desafios, na medida em que durante a maior parte do curso de licenciatura estão
distantes do contexto escolar. No entanto, o estágio nos oferece a confiança que teoria e
prática necessitam andar juntas, permitindo ponderações acerca da carreira docente e na
constituição da identificação profissional de professor (SANTOS; SANTOS; DIAS, 2012).
Quando tratamos do Estágio Curricular Supervisionado, a relação entre teoria e prática
sempre se faz presente ora com a primazia da prática, ora da teoria. As indagações e pesquisas
sobre caminhos para encontrar um significado para o Estágio e torná-lo instância articuladora
no processo de formação do professor são constantes. No entanto, o professor ainda tem
dúvidas quanto à organização e efetivação do estágio, bem como sua função na dinâmica
desse processo.
Debates sobre o tema apontam para inúmeros caminhos e soluções. No momento em
que esse debate retoma o universo das universidades, discutindo a epistemologia do professor
reflexivo ou os conceitos da formação pela investigação, consideramos que o entendimento do
conceito de práxis torna-se fundamental como norte para a organização do Estágio Curricular
Supervisionado.
Os estudos realizados apontam para a necessidade de o Estágio Curricular
Supervisionado extrapolar o limite do empírico, das atividades isoladas com objetivo de
cumprir a carga horária. Dessa forma, o Estágio Curricular Supervisionado passa a ter função
fundamental que não é apenas levar os conhecimentos teóricos ao campo da prática, mas
compreendê-los, reelaborá-los, pensando a realidade vivida pelo futuro professor.
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2.5 O Estágio Curricular Supervisionado: rupturas e ressignificações

O Estágio Curricular Supervisionado possibilita três aproximações e aprofundamentos,
i) a primeira aborda a aproximação com o ambiente escolar, local de trabalho dos professores;
ii) a segunda defende a relação com as práticas didático-pedagógicas, relação entre
professores e alunos com o conhecimento por ações desenvolvidas de forma coletiva, e; iii) a
terceira apresenta a aproximação com professores e alunos, atitudes dos sujeitos participantes
do processo de ensino e aprendizagem. Sendo assim, o Estágio Curricular Supervisionado é
percebido como um momento crucial na formação dos futuros professores.
O educador Paulo Freire (2007), destaca que a educação se faz por seres humanos, que
ocorre no tempo e no espaço, entre os homens uns com os outros. Assim, o ato de educar se
relaciona com o ambiente e com o momento, baseado na ligação entre os envolvidos no
processo de ensino e aprendizagem. Nesse sentido, o sujeito em processo de formação é o
sujeito da transformação e em transformação.
Nesse contexto, o Estágio Curricular Supervisionado está contextualizado nas
compreensões pedagógicas, didáticas e teóricas no que diz respeito ao ato de ensinar e
aprender no que se entende por Pedagogia. Segundo Almeida e Pimenta (2014),

A Pedagogia é a ciência que tem esse papel: estudar a práxis educativa com
vista a equipar os sujeitos, profissionais da educação, entre os quais o
professor, para promover as condições de uma educação humanizadora. Seu
objetivo de estudo é a educação humana nas várias modalidades em que se
manifesta na prática social. Ao se debruçar sobre o fenômeno educativo,
busca a contribuição de outras ciências que têm a educação como um de seus
temas (ALMEIDA; PIMENTA, 2014, p. 19).

Assim, a Pedagogia busca investigar a natureza dos fenômenos educativos, os
conteúdos e métodos utilizados pela educação, e os procedimentos investigativos, abordando
a relação entre ela e as demais ciências.
Analisando a importância da teoria na formação docente tem-se que, além de
desenvolver uma função formativa, também se articula com os saberes da prática, dando
significado e sendo significado por eles. Desta forma, a teoria propicia aos professores
perspectivas para a compreensão dos contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e
de si mesmos como profissionais que desempenham atividades docentes.
O ensino caracterizado como atividade de trabalho profissional do professor consiste
em definir ele como uma atividade que se realiza em diferentes espaços da sociedade.
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Contudo, a escola, como instituição social, apresenta como função promover a formação
humana de maneira deliberada e intencional, fornecendo características próprias da educação
escolar relacionadas a organização sistemática do processo de ensino e aprendizagem.
Conforme Almeida (2008), infelizmente, em muitas vezes a educação é tratada como
uma mercadoria, ou seja, os sistemas escolares e o trabalho dos professores têm passado por
transformações frequentes e relacionadas com as necessidades sociais, o que interfere de
maneira significativa na forma de organização e funcionamento do ambiente escolar.
Como consequência, as escolas têm perdido a autonomia para desempenharem as
funções atribuídas a ele frente às novas demandas sociais, sendo assim as escolas acabam
reproduzindo modelos estabelecidos por redes de ensino, assim como se preocupam com
habilidades e competências que são mensuradas em avaliadas externas como também, a
precarização e a intensificação das funções atribuídas aos professores no sistema educacional.
Como consequência tem-se, conforme Almeida e Pimenta (2014),

O estagiário vai se deparar com muitos professores insatisfeitos, desgastados
pela vida que levam e o trabalho que desenvolvem, pela perda dos direitos
historicamente conquistados, além dos problemas do contexto econômico e
social que os afetam (ALMEIDA; PIMENTA, 2014, p. 36).

Os professores também vivenciam outras dificuldades relacionadas a sua prática
profissional, alunos indisciplinados, com falta de interesse, com falta de respeito e situações
de violência, o que acabam por fragilizar mais ainda esse profissional. Então, faz-se
necessário que os cursos de formação de professores construam um processo de formação que
planeje analisar as preconcepções dos estudantes sobre a sua nova área profissional que
atuarão na escola.
É necessário o rompimento com a ideia de que o professor para ensinar consiste em
transmitir conhecimentos para os alunos, ou seja, para alcançar um ensino de qualidade o ato
de ensinar consiste em criar condições e estratégias para que ocorra o processo de ensino e
aprendizagem, transformando condições sociais vigentes, almejando superar desigualdades
sociais e gerando uma emancipação social e humana.
Assim também o Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola deve abordar as
questões pertinentes para aquele contexto educacional, atendendo as especificidades daquela
unidade escolar, buscando desenvolver um trabalho coletivo que proporcione momentos de
trocas de conhecimento entre os alunos e entre alunos e professor, não apenas entendendo que
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ensinar consiste em aulas no seu sentido mais básico, professor na frente da turma expondo
informações e alunos anotando as mesmas.
2.6 Estágio na formação: centralidade na proposta

A Didática defende que Estágio Curricular Supervisionado é composto por quatro
etapas de desenvolvimento, a primeira etapa define a necessidade de criação de temas a serem
analisados e observados no ambiente escolar, tal atividade é proposta de forma coletiva,
contudo orientada individualmente a fim de que, se alcance o foco de interesse do estagiário
de forma mais delimitada possível, a segunda etapa consiste na apresentação do aluno na
unidade escolar escolhida, a terceira etapa é o desenvolvimento das observações planejadas
para as atividades que constituem o estágio, podendo essas serem, entrevistas, leituras de
teorias e elaboração de um relatório e, a quarta etapa os estagiários formam grupos de acordo
com a afinidade dos temas escolhidos buscando apresentar os resultados na forma de
apresentação de pôsteres e, posteriormente, debate com observações e indagações.

(...) entendemos o estágio como um campo de conhecimento que envolve
estudos, análise, problematização, reflexão e proposição de situações para o
ensinar e o aprender, e que compreende a reflexão sobre as práticas
pedagógicas, o trabalho docente e as práticas institucionais, situados em
contextos sociais, históricos e culturais. Nesse sentido, caracteriza-se como
mediação entre professores formadores, os estudantes em curso e os
professores das escolas. Em sua realização, esses sujeitos se colocam atentos
aos nexos e às relações que se estabelecem e percebem as possibilidades de
se realizar pesquisas entre eles, tendo os problemas da escola como
fenômenos a serem analisados, compreendidos e mesmos superados
(ALMEIDA; PIMENTA, 2014, p. 29).

Sendo assim, os autores supracitados entendem que o desenvolvimento do Estágio
Curricular Supervisionado na escola contribui não apenas para a formação do estagiário como
também para a mesma, pois expõe desde a observação de especificidades e necessidades da
escola até o êxito dos seus alunos no processo de ensino e aprendizagem, além de estreitar a
relação entre professor em formação, professor em ação e ambiente escolar.
Durante o Estágio Curricular Supervisionado o estagiário aproxima-se do professor em
ação criando um processo de construção/reconstrução dos saberes profissionais práticos que
se relacionam com questões vivenciadas no ambiente escolar. Essas vivências referem-se à
prática da sala de aula, a escola, a relação com os demais profissionais do ambiente escolar,
assim como a relação com os pais e a comunidade. Em resumo, com todos os aspectos que

47

interferem diretamente e indiretamente na prática do professor no desenvolvimento de suas
funções, oportunizam aos estagiários a formulação de suas representações a respeito de sua
futura função docente, pois possibilita compreensões conceituais e análise com relação a
ensinar e a aprender.
É importante que o estagiário tenha uma questão-problema para ser analisada,
pesquisada e estudada durante o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado. Essa
busca desenvolve a função norteadora das pesquisas auxiliares desenvolvidas durante o
estágio, auxiliando na apresentação e na chegada dos licenciandos à escola. Questões
especificadamente associadas à sala de aula, podem se relacionar com contextos mais
complexos que estão também ligados com os demais aspectos da escola, favorecendo, assim,
a análise de questões conturbadas que também que ocorrem no ambiente escolar.
Sendo assim, contextos e situações desconhecidos são apresentam para os futuros
professores possibilitando a análise deles e a reflexão para sua futura prática docente, pois é
durante o Estágio Curricular Supervisionado que o futuro professor está inserido no seu local
de trabalho.
É importante ressaltar que a definição da questão-problema deve surgir de alguma
inquietação ou curiosidade do futuro professor sobre seu campo de atuação profissional,
podendo essa ser mediada por concepções da Didática e de leituras teóricas sobre o assunto,
ressalta-se que tal elaboração pode ser constituída por idas e vindas até conseguir elaborar a
mesma da forma desejada de formulação. Contudo, é válido lembrar que a questão-problema
é fruto de uma relação humana, assim apresenta múltiplas e variadas dimensões de
complexidade.
Ao longo do Estágio Curricular Supervisionado podem ser mobilizadas pesquisas que
viabilizam a ampliação e análise dos contextos e situações vivenciadas no ambiente
educacional, mas podem também ir além, conforme Almeida e Pimenta (2014, p. 32):

(...) possibilidade de os estagiários desenvolverem postura e habilidades de
pesquisador a partir das situações de estágio, elaborando projetos que lhes
permitam ao mesmo tempo compreender e problematizar as situações que
observam. Favorece ainda que o estagiário consiga compreender a
importância de se transpor as compreensões estancadas nos limites das
várias disciplinas, articulando-as com os interesses e necessidades dos
alunos, o que é essencial para a constituição de práticas pedagógicas
realmente formuladas (ALMEIDA; PIMENTA, 2014, p. 32).
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Assim, faz-se necessário que o estagiário desenvolva uma postura crítica e reflexiva
do contexto escolar que está inserido, além de analisar e observar suas peculiaridades, pode
também formular possíveis soluções e analisar as mesmas tanto na unidade educacional com
os professores em ação como também, durante o debate das questões nas apresentações dos
pôsteres.
Autores como Pimenta e Lima (2008) e Lima (2001) afirmam que, formula-se para o
estagiário uma postura diferente, não considerando verdades capaz de explicar toda e qualquer
questão, mas sim, uma postura investigativa, buscando novos conhecimentos, embasados na
relação entre explicações já existentes e os novos dados da realidade educacional.
Por outro lado, Almeida e Pimenta (2014) definem que, o Estágio Curricular
Supervisionado propõe uma reflexão das práxis que possibilita aos alunos de Didática
aprender conceitos a partir de experiências vivenciadas por outrem. Contudo, a discussão de
experiências, suas possibilidades, justificativas de acertos e erros, funcionam como mediação
dos conteúdos específicos da Didática e a elaboração de possíveis estratégias a serem
utilizadas em aula, como uso de filmes, debates em classe, produção coletiva, estudo de
teorias e discussão de artigos.
Por sua vez, Sacristán (1991), aborda que, é necessário que os professores se
posicionem frente a variedades de suas atribuições, essas consistem em ensinar os conteúdos,
orientar os estudos dos alunos, ajudar de forma individual cada aluno quando necessário e/ou
solicitado por determinado aluno, ter tempo para elaborar e preparar os materiais para serem
utilizados durante suas aulas, saber a melhor forma para avaliar os alunos no processo de
ensino e aprendizagem, assim como organizar o espaço educacional e as atividades a serem
desenvolvidas no mesmo.
Então, quando as questões relacionadas ao Estágio Curricular Supervisionado não
ocorrem, gera-se assim um distanciamento entre a universidade e a escola, ou seja, as
questões pesquisadas, analisadas e propostas pela teoria não são percebidas na prática no
contexto educacional.
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3. O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO NO CURSO DE
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DO CEDERJ

No âmbito educacional, dada a sua grande relevância e impacto, o Estágio Curricular
Supervisionado tem sido uma das pautas mais discutidas em congressos e encontros
institucionais brasileiros. Assim, nesta seção, aborda-se a temática da formação docente no
Brasil, sua trajetória e desenvolvimento, bem como sua ligação com o Estágio Curricular
Supervisionado na aquisição e conhecimento da prática docente.

3.1 A trajetória da formação docente de Pedagogia no Brasil

No século XVII, Comenius aconselhava sobre a necessidade da formação docente.
Sendo assim, o primeiro estabelecimento de ensino com propósito de formar professores teria
sido fundado por São João Batista de La Salle em Reims, em 1684, cujo nome era Seminário
dos Mestres (DUARTE, 1986, p. 65). Porém, a concepção de Escolas Normais como
estabelecimentos encarregados de formar professores foi mediante a necessidade de uma
resposta formal, no século XIX, quanto ao problema da instrução popular (SAVIANI, 2009).
Desta forma, a primeira Escola Normal foi instalada em Paris em 1795. Desde então,
ela formava apenas professores para o ensino primário, pois a Escola Normal Superior
constituía professores para o ensino secundário. Ao longo do século XIX, vários países Inglaterra, Itália, Estados Unidos – também implantaram suas Escolas Normais (SAVIANI,
2009).
No Brasil, o questionamento acerca do preparo dos professores surgiu após a
independência, quando começa a se conjecturar uma organização para a educação popular.
Dessa forma, de acordo com Saviani (2009), vários períodos marcaram a trajetória da
formação de professores no Brasil. O primeiro período é marcado pelos Ensaios Intermitentes
de Formação de Professores de 1827 a 1890.
Em 15 de outubro de 1827 é proclamada a Lei das Escolas de Primeiras Letras,
visando à formação de professores. No entanto, apenas em 1835 é inaugurada em Niterói, na
Província do Rio de Janeiro, a primeira Escola Normal Brasileira, assim como várias
províncias, no decorrer do século XIX. O funcionamento da escola se dava de forma
intermitente, ou seja, abriam e fechavam constantemente, conforme ressalta Souza (2018).
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Assim, o segundo período é o “Estabelecimento e expansão do padrão das Escolas
Normais (1890-1932), cujo marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal tendo como
anexo à escola-modelo” (SAVIANI, 2009, p. 144). Em 1890, ocorreu a Reforma da Instrução
Pública do Estado de São Paulo, com o objetivo de ampliar e melhorar os conteúdos
curriculares e dar destaque aos aprendizados práticos de ensino. Desta forma, é criada a escola
modelo como um anexo da Escola Normal. Ainda de acordo com Saviani (2009, p. 145)
considera que “os reformadores estavam assumindo o entendimento de que, sem assegurar de
forma deliberada e sistemática por meio da organização curricular a preparação pedagógicodidática, não se estaria, em sentido próprio, formando professores”.
A reforma se tornou modelo no Brasil e vários professores eram remetidos à Escola
para estagiarem. Contudo, esse modelo não foi muito adiante e uma nova etapa se inicia com
o surgimento dos institutos de educação com a finalidade de trazer a pesquisa para o âmbito
educacional (SOUZA, 2018).
Nesse contexto, Anísio Teixeira, em 1932, inaugura o Instituto de Educação do
Distrito Federal sob a direção de Lourenço Filho. Para Anísio, as Escolas Normais
“pretendendo ser, ao mesmo tempo, escolas de cultura geral e de cultura profissional,
falhavam lamentavelmente nos dois objetivos” (VIDAL, 2001, p. 79-80).
Em 1933, Fernando de Azevedo funda o Instituto de Educação de São Paulo, baseado
nos mesmos princípios de Anísio Teixeira, sendo este o terceiro período da caminhada da
formação de professores no Brasil.
De acordo com Souza (2018), o quarto momento se deu com a Organização e
fundação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e concretização do modelo das Escolas
Normais entre 1939 a 1971. Os Institutos de Anísio Teixeira e de Fernando Azevedo
alcançaram o nível superior e se tornaram modelos para os cursos superiores em Educação. O
Instituto de Educação de São Paulo foi integrado, em 1934, à Universidade de São Paulo e o
Instituto de Educação do Distrito federal foi associado, em 1935, à Universidade do Distrito
Federal.
Em 1939, foi reconhecido, na Universidade do Brasil, o curso de Pedagogia pelo
Decreto-Lei 1.190, de 4 de abril. De acordo com Baumann (2009), o curso tinha a finalidade
de formar professores para atuarem nos Institutos de Educação, no Ensino Secundário e na
formação do bacharel para atuar como Técnico em Educação. Os cursos de licenciatura e
Pedagogia seguia a metodologia “3+1”, sendo três anos apenas para cursar as disciplinas
específicas e um ano para formação didática.
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O quinto momento da formação de professores, as Escolas Normais acabam
desaparecendo após a lei nº 5.692/71 modificar as nomenclaturas de ensinos primário e médio
para primeiro e segundo grau. Sendo assim, no lugar das Escolas Normais foi

[...] instituída a habilitação específica de 2º grau para o exercício do
magistério de 1º grau (HEM). Pelo parecer n. 349/72 (Brasil-MEC-CFE,
1972), aprovado em 6 de abril de 1972, a habilitação específica do
magistério foi organizada em duas modalidades básicas: uma com a duração
de três anos (2.200 horas), que habilitaria a lecionar até a 4ª série; e outra
com a duração de quatro anos (2.900 horas), habilitando ao magistério até a
6ª série do 1º grau. O currículo mínimo compreendia o núcleo comum,
obrigatório em todo o território nacional para todo o ensino de 1º e 2º graus,
destinado a garantir a formação geral; e uma parte diversificada, visando à
formação especial. O antigo curso normal cedeu lugar a uma habilitação de
2º Grau. A formação de professores para o antigo ensino primário foi, pois,
reduzida a uma habilitação dispersa em meio a tantas outras, configurando
um quadro de precariedade bastante preocupante (SAVIANI, 2009, p. 148).

No entanto, a partir da década de 80, grande era o clamor pela reestruturação dos
cursos de Pedagogia e licenciatura, incorporando, assim, o princípio da “docência como a
base da identidade profissional de todos os profissionais da educação” (SILVA, 2003, p. 68).
Desta forma, Souza (2018) relata que grande parte das instituições atribuiu o curso de
Pedagogia a formação de professores para a Educação Infantil e para as séries iniciais do
ensino de 1º grau (Ensino Fundamental).
Ainda de acordo com Souza (2018), o último momento da formação de professores no
Brasil é marcado pelo Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais
Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia, entre 1996 a 2006. Em 1996, a Lei de
Diretrizes e Bases (LDB) nº 9.394, estabeleceu que para atuar no Ensino Fundamental fosse
necessário à formação superior. A nomenclatura magistério foi substituída por Curso Normal
em nível médio, criando, assim, Institutos Superiores de Educação com a finalidade de ofertar
o curso Superior Normal. Saviani (2009) relata que a constatação de todo esse processo é

[...] que, ao longo dos últimos dois séculos, as sucessivas mudanças
introduzidas no processo de formação docente revelam um quadro de
descontinuidade, embora sem rupturas. A questão pedagógica, de início
ausente, vai penetrando lentamente até ocupar posição central nos ensaios de
reformas da década de 1930. Mas não encontrou, até hoje, um
encaminhamento satisfatório (SAVIANI, 2009, p. 148).
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Contudo, Gatti (2010), pontua que diante as várias modificações nas diretrizes ao
longo dos anos, a formação pedagógica foi deixada de lado, pois permaneceu o conceito
histórico de uma formação voltada para área disciplinar específica, ocasionando na
fragmentação dos saberes.

3.2 O Estágio Curricular Supervisionado nos cursos de licenciatura
O Estágio Curricular Supervisionado é considerado muitas vezes como polo prático
dos cursos de formação de professores. Ao longo da história da formação de professores no
Brasil, o termo Prática de Ensino foi largamente utilizado para denominar os exercícios
práticos de ensino desde o início da Escola Normal. Existe assim a tradição de denominar
“prática” a atividade, ação prática realizada pelos alunos. Mesmo com o surgimento do termo
Estágio, a palavra “prática” continuou utilizada em algumas situações como sinônimo de
Estágio e em outras para designar a atividade prática diferente da atividade teórica.
Como já mencionado nesse estudo, a partir de 1880, começou, no Brasil, a instalação
de escolas voltadas ao magistério, denominada de Escolas Normais, onde se iniciaram as
atividades de estágio, denominadas de práticas de ensino (DIDONE, 2007), visto a
necessidade de técnicas e habilidades para a futura profissão.
Com as Escolas Normais foram criadas as escolas de aplicação, visando o
desenvolvimento da prática pedagógica, visto que os alunos apenas “imitavam” seus
professores no exercício de sua profissão. Desta forma, no final do século XIX, foi solicitada,
por seis meses, a realização de estágio em escolas primárias. Esse momento foi considerado
um progresso no sentido de formação para o magistério, entretanto, teoria e prática
prosseguiam totalmente desvinculadas. De acordo com Didone (2007, p. 4), a Escola Normal:

Passou por uma profunda revisão, visando a que os professores não fossem
mais considerados autodidatas, mas profissionais do ensino, que deviam ser
adequadamente formados. O currículo introduziu a disciplina Psicologia e
Avaliação da Aprendizagem e foi atribuída à Escola de Aplicação a
responsabilidade pela eficiência da prática escolar.

Em 1946, foi instituída a Lei Orgânica do Ensino Normal e foi considerado um marco
na formação do magistério, especificamente no que se refere à prática de ensino. Sobre essa
prática, a lei pondera, no artigo 14 que “será feita em exercícios de observação e de
participação real no trabalho docente, de tal modo que nela se integrem os conhecimentos
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teóricos e técnicos de todo o curso” (BRASIL, 1946, p. 4). Surge, então, o primeiro
experimento de relacionar as disciplinas pedagógicas que abarcam a teoria e a sua aplicação
prática. Essa lei tem determinadas concepções presentes nos estágios atuais, em que seu
desenvolvimento ainda incide em observação e regência.
No entanto, o estágio nas universidades foi determinado pelo Decreto no 87.497, de 18
de agosto de 1982, regulamentado pela Lei nº 6.494, de 07 de dezembro de 1977, dispõe
sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de Ensino Superior e de Ensino Médio
regular (antigo 2º grau) e supletivo considera segundo esse decreto, no art. 2º:

Considera-se estágio curricular [...] as atividades de aprendizagem social,
profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em
situações reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizadas na
comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito público ou
privado, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino
(BRASIL, 1977, p. 2).

Sendo assim, o Estágio Curricular Supervisionado deve ocorrer durante a vida
acadêmica iniciando com a observação, com atividades complementares, práticas
pedagógicas, acarretando assim uma maior experiência com sua formação profissional.
De acordo com Pimenta (2012), o Estágio Curricular Supervisionado torna-se
indispensável no processo de formação docente, pois o mesmo proporciona uma vivencia
próxima com o ambiente de trabalho onde irá lecionar, conhecendo a rotina escolar, o
cotidiano de um professor e, a partir desta experiência poderão internalizar o papel do
professor, encarando o desafio de conviver, falar e ouvir, com linguagens e saberes distintos
do seu meio. Cabe ressaltar que de acordo com o Parecer CNE/CP 28/2001,

A licenciatura é uma licença, ou seja, trata-se de uma autorização, permissão
ou concessão dada por uma autoridade pública competente para o exercício
de uma atividade profissional, em conformidade com a legislação. A rigor,
no âmbito do ensino público, esta licença só se completa após o resultado
bem-sucedido do estágio probatório exigido por lei (CNE/CP 28/2001, p.
2).

Diante desse contexto, compreende-se que o termo licenciatura diz respeito a uma
licença, permissão ou concessão para o exercício da docência. Nesse sentido, o estágio é uma
introdução na realidade escolar, é vivenciar, de fato, o que é ser professor assumindo esta
responsabilidade, e por este motivo, entende-se que esta atividade prática é essencial na
formação do professor.
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A disciplina de Estágio Curricular Supervisionado é a oportunidade proporcionada ao
acadêmico de licenciatura entender a estrutura escolar, conhecer a realidade sociocultural, ter
contato com a comunidade, incluindo pais, funcionários, estudantes bem como passar por
circunstâncias que demandem dele tomadas de atitudes rápidas, desenvolvendo assim
competências que possibilitam a articulação com outras disciplinas. Sobre isso, Gisi et al
(2009) colocam que
Entende-se o estágio como uma oportunidade de inserção numa realidade, no
caso, escolas de educação básica, permitindo a confrontação do saber
acadêmico com o saber da escola, permitindo aos estudantes apreender como
se dão as relações de trabalho. O exercício de inserção e distanciamento,
quando permeado de análises do processo vivenciado, prepara o futuro
professor para a possibilidade de contribuir com a formação (GISI et al.,
2009, p. 208).

O Estágio Curricular Supervisionado é importante para a formação docente, como
meio de conhecer a realidade escolar, a partir de uma visão dialética como forma de superar a
fragmentação entre teoria e prática, visando à formação da identidade profissional a partir da
reflexão, do diálogo e da intervenção. Com um método de pesquisa quali-quantitativa,
métodos estes que são usados para a avaliação e verificação de teorias, e para o entendimento
de práticas de trabalho que podem iluminar a elaboração de requisitos de princípios
apresentando uma revisão teórica, abordando o Estágio Curricular Supervisionado no âmbito
da formação do professor e os impactos na carreira docente.
Buscando verificar se a prática do Estágio Curricular Supervisionado tem a função de
amenizar os impactos da especificidade docente no início do exercício profissional,
deparando-se com os possíveis obstáculos enfrentados, e ainda, trazendo um melhor preparo
quando a forma mais adequada de lidar com algumas situações adversas.
Entretanto, para que haja sucesso no estágio é necessário associá-lo a prática da
reflexão e análises da prática pedagógica para que de fato consiga interiorizar o
conhecimento. Muitas vezes, é na realização do estágio que o aluno tem seu primeiro contato
com a realidade da sua profissão, de compreender os mecanismos e práticas necessárias para
ser um bom professor.
A partir da vivência no ambiente escolar, compreende as responsabilidades que estão
implicadas em sua profissão como as de avaliar, planejar, participar de reuniões com pais,
planejamento, entre outras e, a maioria das vezes, nos cursos de licenciatura, as inclusões na
escola bem como os estágios só ocorrem nos últimos semestres da graduação. Bolzan (2007,
p. 120) afirma que
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A reflexão não é um processo mecânico, tampouco um simples exercício de
criação ou construção de novas ideias que pode ser imposto ao fazer docente,
mas uma prática que expressa a tomada de decisões e as concepções que
temos acerca da nossa ação pedagógica.

Nota-se que a disciplina de estágio é “[...] lócus de formação do professor reflexivopesquisador, de aprendizagens significativas da profissão, de cultura do magistério, de
aproximação investigativa da realidade e do seu contexto social” (LIMA, 2008, p. 204). Desta
forma, o estágio parece importantíssimo, pois é um dos períodos mais significativos de
qualquer curso de graduação. Expectativas são criadas pelos alunos em relação como irão se
sair no exercício de sua futura profissão, uma vez que após a ênfase nos conhecimentos
teóricos é a ocasião de colocar em prática tudo aquilo que foi discutido durante o curso de
formação, levando assim a teoria à prática de sala de aula.
Portanto dado a importância não apenas do estágio como também de todo o processo
de formação acadêmica nos bancos escolares, ou seja, o embasamento teórico visto na sala de
aula é de grande importância para a realização do mesmo.

3.3 O Estágio Curricular Supervisionado no curso de Licenciatura em Pedagogia no
CEDERJ

O estágio é o item central da discussão desenvolvida neste estudo. Entendemos que,
em cada contexto formativo pode assumir características distintas. Assim, procuramos
direcionar o nosso olhar para como o estágio acontece no contexto de formação de
professores e, mais especificamente, no âmbito da Educação a Distância (EAD).
No cenário acadêmico, o estágio tem sido o principal responsável por trazer a
experiência da sala de aula e da escola para vida do futuro professor. Segundo Ludke (2013,
p. 123), acerca da realidade do estagiário e discutindo o papel do estágio na formação do
professor, ressalta que a “formação oferecida pelos cursos de licenciatura não está
correspondendo ao que é necessário para o desempenho do trabalho docente”.
O estágio no curso de Pedagogia no CEDERJ é pautado na Lei nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008. É obrigatória a realização dele visto que o mesmo é considerado
componente curricular composto por Estágio Curricular Supervisionado I, Estágio Curricular
Supervisionado II, Estágio Curricular Supervisionado III, Estágio Curricular Supervisionado
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IV e Estágio Curricular Supervisionado V, fundamentados na Resolução CNE/CP nº 02, de 01
de julho de 2015.
O estágio no âmbito CEDERJ é ofertado a partir de cinco disciplinas distintas, tendo
seu início no quarto período e findando no oitavo período. A disposição das disciplinas se dá
de acordo com o Quadro 1.
Quadro 1: Disposição das disciplinas de estágio, ementa, período e carga horária no curso de
Licenciatura em Pedagogia no CEDERJ
DISCIPLINA

EMENTA

PERÍODO HORAS

Estágio Curricular
Supervisionado I

A prática pedagógica do professor e do
pedagogo na educação infantil.

4º

60

Estágio Curricular
Supervisionado II

A prática pedagógica do professor e do
pedagogo na educação de jovens e adultos.

5º

60

Estágio Curricular
Supervisionado III

A prática pedagógica do professor e do
pedagogo nos cursos de formação de
professores.

6º

60

Estágio Curricular
Supervisionado IV

A prática pedagógica do professor e do
pedagogo no ensino fundamental: anos
iniciais.

7º

60

Estágio Curricular
Supervisionado V

A prática pedagógica do pedagogo em
ambientes não escolares e situações
institucionais.

8º

60

Fonte: Dados da Pesquisa, 2019.

Nota-se, de acordo com o quadro acima, que o campo de estágio do aluno docente é
variado, pois, de acordo com o Regulamento do CEDERJ, é necessário “variar a sua atuação
nos diversos contextos escolares, a fim de diversificar sua experiência pedagógica” (CEDERJ,
2018, p. 2).
As escolas onde os estágios serão desenvolvidos deverão ser da esfera pública, ou seja,
em escolas conveniadas federais, estaduais ou municipais e exclusivamente na área de
abrangência do Estado do Rio de Janeiro. É vedado a realização do estágio em escolas
privadas. Desta forma, de acordo com a matriz curricular do curso, os estágios deverão ser
ofertados em quatros meses consecutivos, como ilustra o quadro 1 exposto anteriormente.
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A realização do Estágio Curricular Supervisionado traz não só o desenvolvimento e
conhecimento da prática do aluno. Ele é visto como um elemento articulador entre o curso e a
dimensão da prática docente, atribuído com a característica da mobilidade e de trânsito entre
os espaços da universidade e da escola, das suas concepções, desafios e ideias. Nesse
contexto, Felício e Oliveira (2008, p. 217), isso pode favorecer a “construção significativa de
aprendizagens” não só para os estagiários como também para o professor regente e o
professor orientador.
Acerca da isenção da realização do estágio, o Regimento Acadêmico Administrativo
do Consórcio CEDERJ (2018, p. 3) dispõe que serão isentas apenas nas seguintes situações:

I. Isenção em estágios já realizados pelo aluno-estagiário no mesmo Curso
de Licenciatura, nos últimos cinco anos, em Cursos reconhecidos pelo MEC
ou pelos Conselhos Estaduais de Educação; II. Isenção em Estágio
Supervisionado I para alunos-estagiários que já atuem como docentes em
escolas públicas ou privadas, desde que apresentem documentação
comprobatória; III. Isenção em Estágio Supervisionado I para alunosestagiários já diplomados em outro Curso de Licenciatura nos últimos cincos
anos.

A duração do estágio do CEDERJ segue a Resolução CNE/CP nº 02, de 01 de julho de
2015, onde estão previstas no mínimo, 400 horas dedicadas ao Estágio Curricular
Supervisionado na área de formação e atuação na Educação Básica, sendo divididas em:
 Estágio Curricular Supervisionado I: 60 horas, sendo 30 horas teóricas e 30 horas
práticas;
 Estágio Curricular Supervisionado II: 90 horas, sendo 30 horas teóricas e 60 horas
práticas;
 Estágio Curricular Supervisionado III: 120 horas, sendo 30 horas teóricas e 90 horas
práticas;
 Estágio Curricular Supervisionado IV: 150 horas, sendo 30 horas teóricas e 120 horas
práticas;
 Estágio Curricular Supervisionado V: 100 horas, sendo 30 horas teóricas e 70 horas
práticas.

O aluno só poderá começar suas atividades do estágio na escola conveniada após a
assinatura do Termo de Compromisso de Estágio, de responsabilidade do CEDERJ. A jornada
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não poderá ultrapassar 6 horas diárias e 30 horas semanais. Durante a realização do estágio, o
aluno dispõe de um seguro contra acidentes pessoais, sendo a mesma, condição necessária à
continuação do Estágio Curricular Supervisionado.
Para orientar os estudantes na realização do estágio, no início de cada semestre o
CEDERJ organiza um Encontro Presencial Obrigatório de Estágio Curricular Supervisionado,
no Polo, com o Tutor Coordenador das Disciplinas Pedagógicas, com dia e hora definidos e
divulgados no calendário acadêmico. Desta forma, o encontro tem por finalidade fornecer as
seguintes orientações:
 Escolas Parceiras;
 Lista de documentos a serem providenciados, seu correto preenchimento e os
responsáveis por sua assinatura;
 Prazos a serem observados para a correta tramitação da documentação e a realização
das atividades que compõem o Estágio Supervisionado Obrigatório;
 Localização dos documentos nos sites das Universidades consorciadas e/ou na
plataforma CEDERJ;
 Atividades e processos avaliativos que compõem o Estágio Curricular Supervisionado
Obrigatório, descritos nas salas de aula da plataforma;
 O correto preenchimento da Planilha de comprovação de carga horária (PCCH) do
Estágio Supervisionado Obrigatório;
 Demais dúvidas do aluno-estagiário.
Para dar início à realização do estágio, o aluno deverá escolher a escola conveniada
em que deseja estagiar. Em seguida, retirar sua Carta de Apresentação no site da Universidade
de seu Curso ou na plataforma CEDERJ. Com a mesma em mãos, deverá se dirigir à escola e
solicitar à Direção o aceite de seu estágio. Com a ajuda do Tutor Coordenador das Disciplinas
Pedagógicas, deverá preencher o Termo de Compromisso do Estágio Supervisionado
Obrigatório e demais documentos necessários. É necessária atenção neste procedimento, “pois
haverá diferentes procedimentos quanto à documentação a ser preenchida e o número de vias,
conforme a esfera pública na qual se enquadra a escola escolhida (federal, estadual ou
municipal)” (CEDERJ, 2018, p. 4).
Em seguida, o aluno deverá entregar todos os documentos para Tutor Coordenador das
Disciplinas Pedagógicas, no Polo, para que o mesmo encaminhe à Universidade responsável
pelo Curso do aluno-estagiário a fim de que o Coordenador do Curso assine e valide tal
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documentação, bem como o Setor Administrativo de Estágio Supervisionado da Universidade
expeça a apólice de Seguro em nome do aluno. O prazo máximo para a entrega desses
documentos é de um mês, porém, a fim de agilizar o processo, o aluno-estagiário poderá
entregar pessoalmente os documentos acima referidos à Universidade responsável pelo Curso.
Após a entrega dos documentos ao Tutor coordenador, o aluno deverá definir
juntamente com a escola parceira, seus horários para realizar as atividades práticas do estágio
sob a supervisão do professor regente da turma. O aluno não poderá esquecer-se de preencher
a Ficha Cadastral na plataforma com os dados da escola conveniada e do professor regente
responsável por seu acompanhamento na turma durante o estágio. A ficha tem por finalidade a
ciência do coordenador da disciplina que o aluno iniciou suas atividades na referida escola,
sendo que o preenchimento da mesma não pode ultrapassar um mês a contar do início do
semestre. O processo de avaliação do estágio se dará através de Avaliações a Distância (ADs)
e Avaliações Presenciais (APs). Desta forma,

As avaliações ADs e APs do Estágio Supervisionado Obrigatório são
compostas por atividades discentes teóricas e práticas definidas no âmbito da
Coordenação das Disciplinas Pedagógica, conforme as especificidades de
cada curso/disciplina. Parte destas atividades são efetuadas presencialmente
na Escola-Parceira e parte na modalidade à distância. É importante observar
que neste componente curricular não há avaliações realizadas
presencialmente no Polo (CEDERJ, 2018, p. 6).

Portanto, diante de todo o aparato e exigências que o estágio traz, o mesmo versa em
um dos nós da formação de professores e no âmbito da EAD ele se torna um desafio ainda
maior. O estágio como apontado pela concepção de que, inicialmente, o aluno se apropria da
teoria e, no final do curso, vivência, como estagiário, a prática, na qual terá a oportunidade de
aprender “como se faz”, acompanhando um profissional experiente.
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4. METODOLOGIA
A seguir traremos o direcionamento dos procedimentos metodológicos que foram
utilizados para a realização da presente pesquisa. Conforme as palavras de Cardoso (2009. p.
115),
O que define o rigor de uma pesquisa de campo não é a quantidade de
atores observados ou a quantidade de dados criados sobre eles, mas a
variedade de tipos de fonte de dados e as possibilidades de comparação
entre eles. As pesquisas de campo criam suas próprias fontes de dados, não
recorrendo àquelas criadas por terceiros, como séries documentais e
estatísticas. Faz-se necessário, então, elaborar uma quantidade significativa
de tipos de fonte de dados para que o pesquisador de campo possa criar os
dados amparados em fontes de naturezas distintas.

Dessa maneira, fundamentando-se em Cardoso (2009), ressalta-se que a presente
pesquisa é de cunho quali-quantitativo. De acordo com Maanen (1979), a pesquisa qualiquanti tem por objetivo traduzir e expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, assim
trata-se de reduzir a distância entre o indicador e o indicado, entre a teoria e os dados, entre o
contexto e a ação. Nessa direção, Demo (2001, p 13) sinaliza que “toda realidade social é, ao
mesmo tempo, quantitativa e qualitativa, não cabendo qualquer dicotomia” entre elas.
Desta forma, nos aspectos qualitativos buscamos privilegiar a análise dos dados
obtidos no que concerne às ações individuais e grupais, compreendendo e interpretando
determinados comportamentos, a opinião e as expectativas dos participantes (MARTINS,
2004). Nas palavras do autor Kauark; Manhães; Medeiros (2010),
[...] a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica entre o
mundo real e o sujeito, isto é, um vínculo indissociável entre o mundo
objetivo e a subjetividade do sujeito que não pode ser traduzido em
números. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são
básicas no processo de pesquisa qualitativa (KAUARK; MANHÃES;
MEDEIROS, 2010, p. 26).

Em relação aos dados quantitativos obtidos por meio de questionários, nosso foco foi
realizar uma análise empírica, em relação às maiores ocorrências sobre a visão que os
participantes construíram a respeito da prática do Estágio Curricular Supervisionado, visando
contribuir com a finalidade e aplicabilidade da área a qual esta disciplina se propõe. A opção
pelo questionário semiestruturado, se deu partindo do pressuposto que este é um instrumento
escolhido para levantar dados referentes às observações dos professores em formação do 8º
período do curso de Licenciatura em Pedagogia, caracterizando uma etapa de investigação e
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análise desta pesquisa. Segundo Nascimento e Lassance (2004), dentre as vantagens de
utilização de questionário ressalta que, é um instrumento para o direcionamento das respostas
e a obtenção imediata dos dados.
As questões foram enviadas aos participantes por meio de formulário/questionário no
Google Docs1 para fins de pesquisa acadêmica educacional. As informações fornecidas e os
dados coletados a partir dos questionários são tratados somente para finalidade da pesquisa e a
identidade dos participantes serão mantidas em sigilo, (os participantes estão identificados
como A1, A2, A3, ..., An). O público-alvo desta investigação é composto por 20 licenciandos
que responderam ao formulário proposto no prazo estabelecido pela pesquisadora e que
atendiam as características necessárias para a referida pesquisa, com duração de 20 dias
durante o mês de outubro de 2018 (Figura 4).
Acrescentamos que o questionário foi enviado para 41 licenciandos, contudo aqueles
que responderam depois do prazo estabelecido, foram descartados dos fins de tabulação e
análise nesta pesquisa. A justificativa para tal fato é que iniciamos a análise das respostas
assim que o prazo proposto foi finalizado.

Figura 2: Apresentação on-line do Questionário

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

1

O Google Docs é um pacote de aplicativos online muito interessante que está armazenado no Google Drive, ele
possibilita a criação de formulários, questionários, documentos, desenhos e apresentações. Podendo seu acesso
em qualquer lugar, seja pelo computador convencional, pelo celular ou notebook e ainda possibilita compartilhar
e elaborar um trabalho de forma simultânea.
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Os participantes dessa pesquisa são licenciandos do 8° período do curso de
Licenciatura em Pedagogia – Consórcio CEDERJ – UENF. O questionário foi organizado em
quinze perguntas divididas em perguntas de múltipla escolha, devendo ser escolhida apenas
uma opção como resposta, e perguntas com resposta discursiva, possibilitando assim maior
autonomia de resposta para os licenciandos.
Dos 41 alunos possíveis concluintes do curso de Licenciatura em Pedagogia
matriculados na disciplina de Estágio V – EAD – UENF, licenciandos do 8º período,
distribuídos pelos seguintes polos: São Francisco de Itabapoana, São Fidélis, Itaperuna e Bom
Jesus do Itabapoana, todos esses polos pertencem ao Estado do Rio de Janeiro - Brasil. A
escolha pelo último período do curso universo dessa pesquisa se deu pelo fato dos alunos,
concluintes, estarem finalizando com o cumprimento das práticas dos estágios obrigatórios do
referido curso.
Diante dos aspectos explicitados, elegemos como totalidade os indivíduos que
possuem uma mesma característica para o determinado estudo nesta pesquisa, professores em
formação do 8º período do curso de Licenciatura em Pedagogia – Consórcio CEDERJ –
UENF, que já cumpriram e estão finalizando as obrigações dos Estágios Curriculares
Supervisionados como o proposto na resolução de Prática Pedagógica e Estágio Curricular do
Curso de Pedagogia da referida universidade.
A opção por esse recorte ocorreu por que, historicamente, a LDB (9394/96)
representou uma orientação legal que reconheceu e tratou da formação inicial dos
profissionais do ensino, motivando a implementação de diversas políticas que buscassem
analisar, explorar e qualificar a formação docente. Consequentemente, as novas tecnologias e
formas de organização do trabalho, especialmente a partir dos anos 80, ao ser definida a
necessidade de uma afirmação do caráter profissional do trabalhador também na área da
Educação, buscando legislações para formação do professor das Séries Iniciais, do curso de
Formação de Professores, nível médio, e do Pedagogo.
Uma das maiores contribuições do movimento pela profissionalização do
ensino, iniciado na década de 1980, foi o reconhecimento da existência de
saberes específicos que caracterizam a profissão docente, saberes
desenvolvidos pelos professores tanto no seu processo de formação para o
trabalho quanto no próprio cotidiano de suas atividades como docentes. A
partir desse reconhecimento, diversos estudos têm sido desenvolvidos tendo
os saberes docentes como objeto, ocasionando um crescimento e uma
diversificação cada vez maior no que diz respeito a esse campo de pesquisa
(CARDOSO; DEL PINO; DORNELES, 2012, p. 1).
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Por esse motivo, optamos por apresentar um referencial teórico vinculado aos
conceitos centrais atribuídos ao profissional docente, com a finalidade de levantar
informações a partir de estudos e pesquisas geradas em torno dos aspectos da profissão.
Busca-se realizar uma revisão de literatura apoiada nos conceitos e definições da prática do
Estágio Curricular Supervisionado, e assim, estudar sobre a identidade profissional, os saberes
pedagógicos, a relação teoria e prática e práxis educativa.
Os estágios obrigatórios estão listados a seguir com os períodos referentes a cada um
deles, assim como, indicação do período para seu comprimento pelo aluno, seguindo a Matriz
Curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia – Consórcio CEDERJ – UENF:
 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 1 - A prática pedagógica do
professor e do pedagogo na Educação Infantil (4º período).
 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 2 - A prática pedagógica do
professor e do pedagogo na Educação de Jovens e Adultos (5º período).
 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 3 - A prática pedagógica do
professor e do pedagogo nos cursos de Formação de Professores (6º período).
 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 4 - A prática pedagógica do
professor e do pedagogo no Ensino Fundamental: Anos Iniciais (7º período).
 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 5 - A prática pedagógica do
pedagogo em ambientes não escolares e situações institucionais (8º período).

Assim, os procedimentos metodológicos que orientam essa pesquisa foram:
 Pesquisa bibliográfica de referenciais teóricos acerca do tema;
 Pesquisa Documental, ou seja, análise dos documentos oficiais que subsidiam a
prática do Estágio Curricular Supervisionado, como, por exemplo, o Conselho
Nacional de Educação (CNE), as Diretrizes Curriculares Nacionais para o
Curso de Licenciatura em Pedagogia, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9394/96 (LDB – 1996) e;
 Análise das pesquisas já realizadas acerca da temática; Investigação do
significado atribuído ao Estágio Curricular Supervisionado fundamentado na
análise de sua metodologia aplicada à dinâmica e ao seu processo de validação
por meio das respostas dos professores em formação por meio de um
questionário.
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A intenção de se utilizar essas informações justifica-se pela necessidade de traçar um
panorama geral a respeito da percepção dos estagiários com relação ao seu processo de
formação profissional docente, principalmente, com relação ao aspecto que representa o foco
de investigação desta pesquisa: o Estágio Curricular Supervisionado, relação entre teoria e
prática.

65

5. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS E DISCUSSÕES
Buscando facilitar a análise dos dados com relação às respostas dos participantes dos
questionários, buscou-se esboçar o perfil dos futuros professores participantes desta pesquisa,
configurando assim a primeira pergunta do questionário. Desta forma, foi organizado o
quadro 2, almejando o esclarecimento e a visualização das características dos participantes
com relação a sua escolaridade.

Quadro 2: Perfil dos discentes pesquisados

Nível de escolaridade dos

Quantitativo de alunos

participantes da pesquisa
Ensino Médio Formação Geral

8

Ensino Médio Formação de

12

Professores (Normal Médio)
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

A segunda interrogativa do questionário buscava saber o sexo de seus participantes,
dentre eles, dezenove são do sexo feminino e apenas um do sexo masculino. Esses números
corroboram com as pesquisas desenvolvidas por Gatti (2010), a respeito do cenário brasileiro
de que desde a criação das primeiras Escolas Normais, no fim do século XIX, as mulheres
ingressaram no magistério das primeiras letras. A escolarização de nível médio para as
mulheres se deu pelo aumento dos cursos de formação de professores, como uma prorrogação
das atividades materna, de forma a tornar natural a escolha feminina pela educação (GATTI,
2010).
Após os questionamentos citados anteriormente, foi solicitada a informação a respeito
do e-mail dos participantes envolvidos, tal fato se justifica como um protocolo de pesquisa
que busca facilitar a coleta e a organização dos dados pela pesquisadora, configurando a
terceira pergunta do questionário.
Prosseguindo com as análises, nos parágrafos a seguir estão expostas as perguntas
investigativas desta pesquisa, correspondentes aos doze questionamentos subsequentes, assim
como a análise das respostas dos futuros Licenciados em Pedagogia. Por fim, as
considerações referentes a ambas. Sendo assim, os parágrafos seguintes são compostos pela
análise das referentes questões que compuseram o questionário investigativo desta pesquisa,
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sendo analisada separadamente cada pergunta, buscamos assim formular dados para fins de
pesquisas futuras sobre o assunto.
A quarta pergunta solicitou a informação da idade dos participantes da pesquisa, as
oito opções de respostas foram divididas em intervalos de classes com diferentes amplitudes
as idades, o que se justifica por estar de acordo com as idades de maior frequência de pessoas
em cursos de graduação, segundo Gatti (2010). Todos responderam tal questão, o Gráfico 3
apresenta o resultado das respostas obtidas.

Gráfico 3: Idade dos participantes da pesquisa

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Constata-se que a maior quantidade de alunos participantes da pesquisa do curso de
Licenciatura em Pedagogia - Consórcio CEDERJ - UENF possuem idades entre 41 e 50 anos.
Como justificativa, pode-se fazer uma relação com os dados de pesquisas estatísticas como
Fenalti e Shwartz (2003), que concluíram que a população no Brasil tem envelhecido e que,
tal faixa etária vem apresentando interesse em diversas funções e ocupações na sociedade, no
caso proposto o curso superior.
Já, a quinta pergunta do questionário buscava investigar se os alunos caracterizavam a
prática do Estágio Curricular Supervisionado como importante para a sua formação
acadêmica, assim como se o mesmo pôde contribuir para a sua futura prática profissional
docente (Gráfico 4), para tal pergunta foram disponibilizadas três opções de respostas, essas
foram sim, não e ainda não sei classificar.
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Gráfico 4: Importância do Estágio Curricular Supervisionado na formação acadêmica e profissional
docente

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Como resultado para tal questionamento, verificamos que nenhum dos participantes
marcou a alternativa não. De maneira curiosa, apenas a participante A12 marcou a opção ainda
não sei classificar. Essa resposta causou estranhamento devido ao fato dessa participante já
ter cursado quatro estágios e finalizando o quinto e, ainda assim não saber classificar a
importância do Estágio Curricular Supervisionado na sua formação acadêmica e profissional
docente. Contudo, todos os demais participantes marcaram a opção sim como resposta,
afirmando que a prática do Estágio Curricular Supervisionado contribui positivamente tanto
para sua formação acadêmica quanto profissional.
Resultado que corrobora a afirmação de Pimentel e Pontuschka (2014), que defendem
a importância do Estágio Curricular Supervisionado como aspecto formador do docente,
baseado na pesquisa de seu campo de trabalho, possibilitando assim a qualificação dos
profissionais em formação e, uma consolidação desses profissionais com uma postura e com
os saberes reflexivos para a sua futura prática profissional.
Assim, Almeida e Pimenta (2014) afirmam que o estágio pode ser comparado ao
professor em ação, que busca sustentar sua atuação a partir da construção e reconstrução dos
saberes profissionais em relação às questões que são apresentadas em sala de aula, no
ambiente escolar, com os colegas profissionais, com a sociedade e a comunidade escolar, isto
é, traduzem na reconfiguração do modo do que é ser professor e da sua profissão.
O Estágio Curricular Supervisionado deve buscar cumprir suas funções uma vez que, a
postura do professor influencia o processo de ensino e aprendizagem dos conteúdos pelos
alunos. Assim, o professor deve confiar que a sua docência também servirá como referência
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ao ensino, sendo ele próprio o sujeito da sua prática, somando sua história, seus valores,
resultando, assim, a sua identidade (OLIARI; TENROLLER; ROQUETTE; DE NEZ, 2006).
Consequentemente, para a sexta pergunta do questionário foram disponibilizadas oito
opções de respostas. Tal questão buscou investigar as principais contribuições dos Estágios
Curriculares Supervisionados para a formação acadêmica e profissional dos professores em
formação. Corroborando com Amestoy e Possebon (2016), o primeiro momento em que os
alunos dos cursos de licenciatura têm a oportunidade de se inserirem no ambiente escolar
como professores é o estágio curricular. O processo formativo acontece entre a transição da
teoria aprendida na universidade e dos conhecimentos adquiridos, em que é possível para os
estudantes analisar, investigar e interpretar sua prática. Nessa prática, os discentes têm a
possibilidade de vivenciar ações que servirão de experiência para a sua atuação profissional.
(AMESTOY; POSSEBON, 2016).
Tem-se assim, uma diversidade de respostas (Gráfico 5), contudo nenhum
participante marcou a alternativa que afirmava que a prática do Estágio Curricular
Supervisionado contribuiu para a desistência da profissão escolhida, o que realmente não
deveria ocorrer, mas sim, reafirmar a escolha da futura profissão.

Gráfico 5: Justificativa pela qual o Estágio Curricular Supervisionado é importante para formação
acadêmica e profissional

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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Sendo assim, a maior parte das respostas escolhidas pelos professores quanto a
importância do estágio curricular supervisionado para a sua formação. Corroboraram para
afirmar que a prática do Estágio Curricular Supervisionado em sua maioria alcançou êxito
para a formação dos licenciandos. Segundo a coleta dos dados seis participantes ressaltaram a
importância de ver na prática a teoria aprendida, entretanto, outros seis afirmaram que na
prática que a teoria não funciona. Vale ressaltar que, quatro participantes escolherem a opção
que afirmava que o estágio possibilitou sua inserção na dinâmica do contexto escolar. Destas
formas, foram abordadas algumas finalidades as quais o estágio curricular supervisionado se
propõe.
Conforme acrescentou Pimentel e Pontuschka (2014), a formação inicial fornece
fundamentos e diretrizes para que os profissionais possam (re)construir a sua
profissionalidade já que a mesma não é um produto inacabado. Por isso, os cursos de
formação de docentes têm um papel relevante em relação às habilidades, atitudes e
conhecimentos que são construídos juntamente com seus alunos.
Assim, Perrenoud (2001) define que, durante o desenvolvimento do estágio, ou seja, as
práticas do Estágio Curricular Supervisionado, na formação inicial dos futuros professores e
nos primeiros anos de sua atuação profissional é que o professor é formado efetivamente.
Buscando assim que, o Estágio Curricular Supervisionado reconheça a importância da sua
influência para a sociedade, almejando formar um profissional que desenvolva constantes
reflexões de sua prática docente, que repense suas ações com a finalidade de enriquecer e
diversificar sua prática e atuação no seu campo de trabalho, o ambiente escolar.
De acordo com o gráfico seis discentes afirmaram que na prática a teoria não funciona,
constata-se que na formação de professores, de que o curso não fundamenta teoricamente a
atuação profissional nem se vale da prática como base para o alicerce teórico, ou seja, após a
realização dos estágios eles não perceberam o elo entre teoria e prática, pelo contrário,
notaram o distanciamento entre elas.
Portanto, concluímos para tal questionamento uma classificação positiva da prática do
Estágio Curricular Supervisionado na formação inicial dos futuros professores dos anos
iniciais e pedagogos.
Na sétima questão do questionário buscou-se averiguar-se, em algum momento
durante o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado o estudante, por falta do
professor efetivo da turma observada, havia sido solicitado para assumir alguma turma que
estava sem professor efetivo. Para tal questionamento foram disponibilizadas duas opções de
respostas: sim e não.
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Gráfico 6: Número de estagiários que assumiram a função de professor

10

10

Sim

Não

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Como resultado, concluiu-se que a metade dos estagiários assumiram função de
professor regente, pois o estagiário não está desenvolvendo suas funções na unidade escolar
como professor auxiliar ou professor articulador no processo de ensino e aprendizagem da
referida unidade escolar, mas sim, como um profissional em formação inicial
especificadamente na sua formação inicial. O estagiário deve contribuir sim para unidade
escolar, entretanto, não devem desempenhar funções sem a supervisão e auxílio de um
professor regente da unidade escolar, buscando assim a anulação de responsabilidades que a
ele não deve ser atribuída.
Na visão de Lopes (2008), o Estágio Curricular Supervisionado é o período da
formação que deve ser direcionado à realização de atividades ligadas ao campo de atuação
profissional do futuro professor – as escolas. Ele é o momento no qual o aluno estagiário tem
a oportunidade de constatar a relação entre teoria e prática, com a propósito de mergulhar no
ambiente escolar, seu futuro local de atuação.
Corroborando, os autores Lopes (2008) e Grangeiro (2008), dizem que conhecer a
realidade em que será desempenhada a sua escolha profissional e refletir sobre a mesma, além
de encontrar na prática soluções fundamentas na teoria é um grande estímulo à capacidade
crítica e criativa do estagiário, pois, é dessa forma que o papel do estágio é valorizado na
formação e no desempenho da prática profissional.
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A partir das observações acima, fica comprovado que o estagiário não deve assumir a
turma na ausência do professor, pois ele ainda não tem formação para desempenhar tal
função, ele está no ambiente escolar para colaborar junto ao professor regente, tendo a
oportunidade de desenvolver o crescimento da sua práxis profissional e sua inserção em seu
local de atuação docente futura. Na prática cotidiana de sua função, os docentes vivem
situações concretas em que se faz necessária a capacidade de habilidade de interpretação e
improvisação, tendo segurança para tomar decisões exatas diante do problema apresentada.
Ou seja, cada situação é diferente uma da outra, entretanto, nelas é possível perceber
proximidades que permitem ao docente transformá-las em estratégias semelhantes,
desenvolvendo habitus específicos à sua profissão (CARDOSO; DEL PINO; DORNELES,
2012).

Diante dessa afirmação fica evidente que o habitus2 perpassa pelas representações que
o estagiário tem de si e sobre a realidade a sua volta, como o meio de práticas que o ser
humano está inserido, ou seja, somos sujeitos socialmente construídos.
Vale ressaltar que, os estagiários por ainda não compreenderem o contexto da sala de
aula, bem como os conflitos, acabam por ficarem desorientados e nervosos para assumirem
uma turma, dificultando assim, a superação das dificuldades da profissão surgidas no
decorrer do percurso do Estágio Curricular Supervisionado, quando estão sozinhos, ou seja,
sem o auxílio do professor efetivo da turma (PIMENTA; LIMA, 2008).
Analisando o lado do professor, segundo França (2006) existem motivos pelos quais o
professor regente da turma não se sente à vontade e tranquilo com a presença do estagiário na
sala de aula. De acordo com França (2006), existem docentes que ficam mais receosos,
defensivos e sem perspectivas, posto que considera as críticas em relação à escola, à
qualidade do ensino e a desvalorização dos profissionais da educação, considerando-se
despreparados, inseguros com tantas tarefas apresentadas nos últimos anos.
Nesse sentido é preciso que os professores atuantes percebam e compreendam a
dimensão de sua atuação nesse processo, pois os professores em formação necessitam entrar
em contato com a realidade educacional a partir da aproximação com esses profissionais, nas
escolas (local de estágio), para que possam, sob a supervisão e orientação destes, desenvolver

2

Termo cunhado pelo sociólogo Bourdieu (2007), conceituando como um “sistema de disposições socialmente
constituídas que, enquanto estruturas estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e unificador do
conjunto das práticas e das ideologias características de um grupo de agentes”.
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as atividades pertinentes à docência com intuito para o crescimento da aprendizagem no
percurso de sua formação.
Várias são as interrogações que podem ser feitas a um aluno que desempenhou a
prática Estágio Curricular Supervisionado, entretanto, dentre elas escolhemos investigar na
oitava pergunta do referido questionário, baseada em literaturas sobre o assunto, se, em algum
momento durante a observação do contexto escolar e/ou das aulas o professor em formação se
sentiu como um “intruso” no ambiente escolar. As respostas foram as seguintes:

Gráfico 7: Pertencimento do estagiário em momentos no ambiente escolar: se sentiu intruso

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Visto que o estagiário é um professor em formação e que o estágio é o ambiente
escolar e futuro local de trabalho, conclui-se a sua relevância para esse profissional em sua
futura atuação. Para tal questão foram fornecidas duas opções de respostas possíveis, sim e
não, devendo o participante escolhe sua resposta entre tais opções, prevalecendo de suas
vivências nos estágios.
Os pesquisadores Pimentel e Pontuschka (2014), afirmam que, para os alunos
estagiários, é importante que eles acompanhem bons professores da Educação Básica, pois
estes revelam saberes e habitus que devem ser conhecidos e analisados. Entretanto, estes
professores têm de compreender de que maneira a formação desses alunos acontece e como
devem mobilizar para colaborar com seus saberes. É importante que eles ajudem a identificar
que ações contribuem para o desenvolvimento da profissionalidade e como devem ser
tomadas as ações (PIMENTEL; PONTUSCHKA, 2014).
Constatamos que os participantes A6, A7, A9 e A13 que responderam ao questionário
marcaram a opção de resposta que afirmava que eles se sentiram incomodando no ambiente
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escolar, resultado que não condiz com a literatura que analisa e define a prática do Estágio
Curricular Supervisionado pelos professores em formação. Nela, o Estágio Curricular
Supervisionado deve favorecer o aprendizado de saberes, de práticas e de posturas da ação
docente, possibilitando a aquisição de saberes, tanto teóricos quanto práticos, para a formação
desses futuros profissionais da educação e não deve criar algum tipo de constrangimento no
discente em formação, pois isso pode ocasionar desmotivação.
Sendo assim, na nona pergunta do questionário averígua-se se as teorias estudadas
pelos estudantes para embasar a prática do Estágio Curricular Supervisionado contribuíram
para o desenvolvimento prático dele (Gráfico 8). Para tal questionamento foram
disponibilizadas três opções de respostas, sim, não e em parte, devendo o participante
escolher apenas uma das alternativas.

Gráfico 8: Relação entre a teoria e a prática no Estágio Curricular Supervisionado

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Conforme apresentado no gráfico 6, verificou-se uma alternância nas respostas dentre
suas opções. A metade dos participantes afirmou que as teorias estudadas durante as aulas das
disciplinas de Estágios Curriculares Supervisionados contribuíram sim para o cumprimento
do estágio.
Apenas, os participantes identificados como A6 e A12 escolheram a alternativa que
afirmava que a teria contribuiu em parte. Por outro lado, os participantes identificados como
A7, A11, A13, A15, A16, A18, A19 e A20 afirmaram que as teorias utilizadas para embasar a
prática do Estágio Curricular Supervisionado não contribuíram com a prática. Contudo, a
experiência do Estágio Curricular Supervisionado deve promover não somente a troca de
saberes e vivências, mas deve também desenvolver uma relação direta com a prática, em que
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teorias vistas e aprendidas ao longo do curso de Licenciatura em Pedagogia serão
confrontadas e assimiladas no desenvolvimento da prática profissional.
Conforme salientam Pimenta e Lima (2008), a teoria tem como função iluminar e
disponibilizar ferramentas para análise que questionem as práticas já institucionalizadas, visto
que as teorias são elucidações provisórias da realidade.
As perguntas posteriores solicitaram que os participantes justificassem de maneira
discursiva o motivo da alternativa escolhida na nona questão, a décima pergunta solicitava
que os participantes justificassem a escolha da alternativa não, já a décima primeira pergunta
solicitava que justificassem a escolha da alternativa sim e a décima segunda solicitava a
justificativa dos participantes que escolheram a alternativa de resposta em parte. As respostas
dessas três perguntas investigativas são determinadas pela resposta escolhida na nona
pergunta do referido questionário, configurando assim, a divisão das respostas dos
participantes entre as três perguntas. Os parágrafos posteriores são compostos pela análise
separada de cada uma das três questões explicadas anteriormente.
Muitas foram as justificativas para afirmar negativamente a nona pergunta do
questionário. Assim a seguir o quadro 3 expõe algumas das respostas que se julga mais
relevantes.

Quadro 3: Respostas dos participantes que negam a relação entre a teoria e prática
Participante

Resposta

A7

As disciplinas pedagógicas só ensinavam os teóricos, só mostravam o lado
positivo da Educação. Não mostrava que é preciso improvisar, que muitos
alunos chegam ao segundo segmento do Ensino Fundamental sem saber
ler, menos ainda interpretar questões.

A13

Podemos perceber que, a prática se difere da teoria, mas mesmo assim,
precisamos saber bem a teoria para recriarmos os métodos na prática.

A18

Infelizmente as escolas públicas ainda estão despreparadas em muitos
quesitos, principalmente no que diz respeito a inclusão escolar de alunos
com necessidades educacionais especiais, o que nada condiz com o
estudado na teoria sobre o assunto.

A19

Percebi que cada escola e/ou segmento da Educação trabalha de acordo
com sua realidade, que nem sempre é semelhante com as teorias
estudadas.
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.
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De acordo com as respostas expostas anteriormente constatou-se que, os participantes
negaram a nona pergunta, no entanto, as justificativas para tal, na maioria das vezes, não se
caracterizam como uma validação de negação, algumas funcionando apenas como uma
justificativa de percepção pessoal.
Desta mesma maneira apresentaremos do Quadro 4 algumas justificativas de resposta
para a escola do sim e em parte na nona pergunta do questionário.

Quadro 4: Respostas dos participantes que afirmaram a relação entre teoria e prática
Participante

Resposta

A1

Foi possível perceber que as teorias estudadas em cada estágio estavam
em acordo com o contexto do estágio, assim embasou questionamentos
surgidos na realidade do contexto.

A2

Durante o estágio da EJA, percebi que a professora da turma trabalha
exatamente de acordo com a realidade de cada aluna. Achei isso muito
importante.

A3

Pude ter contato direto com a sala de aula, ver na prática como é o dia-adia de uma sala de aula, a rotina dos alunos e dos professores, como são
feitas as atividades, enfim, foi muito produtivo e importante para a minha
formação profissional.

A5

Momento indescritível, pois vivenciei na prática as teorias estudadas.

A6

Muitas vezes a teoria é maravilhosa, mas a realidade do contexto
escolar muitas vezes é cruel.

A14

Durante os estágios pude viver a realidade na sala de aula, me dando a
visão de como realmente funciona na prática, gostei muito.

A17

Tudo que li e depois participei com os alunos foi de suma importância
para meu crescimento profissional. A atenção que os alunos gostaram de
ter, o apego e outros fatores que jamais esquecerei.
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

De acordo com as respostas obtidas, percebemos que o Estágio Curricular
Supervisionado ainda deixa lacunas a respeito da verificação se as teorias estudadas durante o
curso de Licenciatura em Pedagogia sustentam as práticas de estágio.
Segundo Almeida et. al. (2009), muitas vezes o estagiário julga o conhecimento
adquirido na universidade como verdade absoluta e se acreditam que podem interferir nas
ações dos professores, podendo, assim, gerar conflito entre os mesmos. Porém, essas
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divergências poderiam ser resolvidas se, na prática do estagiário, fosse possível que estes
elaborem projetos de intervenção, de soluções de problemas e que eles possam relacionar a
teoria aprendida com a vivência adquirida na prática.
Na próxima pergunta do questionário (décima terceira) buscou-se investigar, após a
prática do Estágio Curricular Supervisionado, qual dos campos de atuação do Pedagogo mais
interessou aos profissionais em formação (Gráfico 9), as opções de respostas foram baseadas
nas respectivas práticas do estágio segundo a Matriz Curricular do curso de Licenciatura em
Pedagogia – Consórcio CEDERJ – UENF.

Gráfico 9: Percentual de opções dos estudantes quanto ao campo de atuação do pedagogo

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Para tal questionamento obteve-se um misto de escolha de respostas, algo que julga-se
bastante interessante e importante para esta pesquisa, pois descaracteriza a ideia de que tal
profissional pode apenas trabalhar na Educação Infantil (embora esta opção tenha
prevalecido), mas que tem sim uma possibilidade de alternativas de campos de atuação
profissional para tal formação inicial. Para Araújo (2014), por um longo período, o pedagogo
foi caracterizado como um profissional que atuou em diversas especialidades na educação,
inclusive a docência. Vale ressaltar que é importante contemplar as possibilidades de atuação
dos pedagogos em diversos ramos do trabalho, como por exemplo, o empresarial, em que é
possível capacitar, planejar, treinar, atualizar e desenvolver todo o corpo de profissionais da
empresa.
Desta forma, a décima quarta pergunta do questionário consiste em uma pergunta com
opção de resposta discursiva possibilitando que o participante justifique o motivo para a
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escolha ocorrida na questão anterior. Muitas foram as justificativas, então destacou-se no
Quadro 5 as respostas com maior contribuição nesta pesquisa.

Quadro 5: Respostas de alguns participantes quanto área de atuação
Participante

Resposta

A1

O estágio foi além de uma obrigação da instituição de ensino, foi um
aprendizado que possibilitou minha escolha para uma possível atuação.

A3

Através dos estágios pude me identificar com a área que pretendo atuar,
me tornando uma profissional, me dedicando ao máximo para atender às
expectativas dos meus alunos.

A13

Me identifico com a parte de gestão escolar e não escolares, minhas
habilidades competem mais para a atuação fora da sala de aula.

A14

Sou apaixonada pela Educação e sei que nela está a garantia de um mundo
melhor, os estágios estão me dando a oportunidade de ver que realmente é
isto que eu quero para o meu futuro profissional e analisar qual área
pretendo atuar.
Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Assim sendo, as respostas obtidas configuraram como confirmação do benefício da
prática do Estágio Curricular Supervisionado para a escolha do campo de trabalho do futuro
licenciado em Pedagogia.
Buscando finalizar as perguntas do questionário, na décima quinta e última pergunta,
investigamos se, os ambientes escolares e não escolares para a atuação profissional do
Pedagogo estão em acordo com a expectativa do futuro profissional, como opção de respostas
foram disponibilizadas as alternativas sim ou não. Tal questionamento se justifica pelo fato de
muitas pesquisas na área se interessarem apenas pelo julgamento dos ambientes escolares,
assim buscamos interrogar os ambientes não escolares. Todos os participantes responderam
que sim. Assim, o questionário proposto aos futuros professores visou investigar como se
estabelece a relação entre a teoria e a prática dos Estágios Curriculares Supervisionados
realizados pelos alunos do 8° período do curso de Licenciatura em Pedagogia – Consórcio
CEDERJ – UENF.
Nesse sentido, Freire (2009) acrescenta que o educador, no exercício de sua prática,
deve assumir uma postura crítica, exigente, coerente, ou seja, que reflita sua prática
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profissional, que tenha compreensão do seu papel de educador, no educando, nos conteúdos,
nos materiais e técnicas didáticas almejando êxito no processo de ensino e aprendizagem.
Acerca da compreensão da relação entre a teoria e a prática de forma mais conjunta
contribuiria para que os estudantes tivessem uma noção mais global da especificação de cada
ação de ensino, confrontando e reconstruindo a própria prática que podem ser a chave para
abir uma nova postura metodológica (GATTI, 1997). Vale enfatizar que a teoria e a prática
devem andar juntas e não ser exaltada uma em decorrência da minimização da outra.
Diante das conclusões desta pesquisa foi possível perceber que a metade dos
participantes correlaciona à aplicação da teoria na prática. Entretanto, um número
significativo de graduandos vê tal relação como dicotômica, tendo em vista que, segundo eles,
a realidade no ambiente escolar ainda está muito distante dos estudos teóricos que são
abordados nas universidades.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Estágio Curricular Supervisionado é entendido como a relação entre teoria e prática,
conhecimento e aprendizagem. Nesse contexto, o aluno é o sujeito protagonista entre os
saberes práticos, teóricos, pedagógicos. Assim sendo, o estágio deveria ser um local de
discussão, interação e construção do saber e ser docente, buscando construir a partir da
formação inicial, os primeiros contatos para a identidade profissional de professor.
Nesse sentido, o Estágio Curricular Supervisionado congrega um espaço crucial para
entrelaçar teoria e prática. Vale ressaltar que ele é a fase e o período preparatório do
profissional docente, como ressalta Pimenta (2012).

Portanto, este estágio pertence ao

componente curricular do curso de Licenciatura em Pedagogia – Consórcio CEDERJ – UENF
sendo de caráter obrigatório, assim como as disciplinas pedagógicas, as disciplinas de
conteúdos e as disciplinas metodologias de ensino. Todas essas etapas são importantes para o
desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para que os professores em
formação concluam o curso de Licenciatura em Pedagogia com embasamento teórico e
prático para o exercício de sua futura profissão.
De acordo com os dados coletados nos questionários percebemos nas falas/respostas
dos discentes que o estágio é local de troca de saberes entre professor regente, professor
orientador e professor em formação. Experienciá-lo antes de trabalhar como professor, ou
seja, de estar licenciado, é fundamental para se familiarizar e agregar conhecimento, seja por
meio das observações direcionadas, aulas lecionadas, elaboração de planos de aulas, plano de
disciplina – (séries iniciais do Ensino Fundamental I e Disciplinas Pedagógicas do curso
Normal Médio), quanto conversas informais sobre o planejamento do professor, manuseio de
livros didáticos, reflexão da ação do professor regente e da sua própria ação.
Essas experiências possibilitam que o estagiário construa um pensamento crítico e
reflexivo, de modo que se sinta parte integrante do processo de ensino e aprendizagem, pois
nas escolas em que foram realizados os estágios, o conhecimento adquirido serve de propulsor
para futuras ações didático-pedagógicas.
Conclui-se, de acordo com esta pesquisa, que os estudantes-estagiários assumiram a
função de professor na falta do professor regente. Entretanto, conforme a literatura, tal
questão pode não favorecer o amadurecimento da formação desse profissional do estagiário,
pois pode colocar o mesmo em situação de desconforto e insegurança.
O professor regente também atuar no processo de formação dos futuros professores,
portanto, ele precisa se integrar e reconhecer sua relevância. Participantes dessa pesquisa
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destacaram que o contato com o professor regente contribuiu de forma significativa para a sua
formação, destacando que experiências vivenciadas pelo professor regente favoreceram para
responder e sanar dúvidas sobre a prática cotidiana da sala de aula e contexto escolar,
possibilitando a articulação entre a formação inicial (estagiário) e o professor regente
(experiência compartilhada).
Por meio das abordagens utilizadas na pesquisa, percebemos que o Estágio Curricular
Supervisionado é reconhecido como período fundamental para a formação dos futuros
professores e pedagogos (segundo dados coletados). Porém, um número significativo de
participantes, 40%, discordou desta afirmação. Desta forma, os currículos das disciplinas
pedagógicas não devem ser trabalhados isoladamente, ou seja, sem relação com as Práticas
Pedagógicas de Ensino.
Assim, o professor supervisor/orientador de estágio deve acompanhar os alunos nos
locais de atuação dos estagiários, discutindo textos e artigos científicos sobre o estágio e a
docência entre os pares participantes neste processo de formação, buscando que se estabeleça
uma união, uma formação qualificada e colaborativa entre universidade e escola. Durante a
realização das práticas do estágio e após, busca-se diminuir a lacuna entre teoria e prática.
Ao longo do desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado os estagiários
podem colocar suas indagações, feitas pro meio de reflexão e autorreflexão devendo
oportunizar as trocas de ideias e sugestões. Contudo, nesta pesquisa, concluiu-se que tal
objetivo foi alcançado em parte, pois poucos foram raros os momentos de debate
disponibilizados.
Ao analisar o Estágio Curricular Supervisionado do CEDERJ, sua matriz curricular e
ementa, pode-se destacar que a organização dos estágios poderia melhorar em dois pontos: i)
no sentido da distribuição das disciplinas como processo formativo e; ii) no sentido de
estabelecer os percursos metodológicos que propiciem como espaço de construção do
conhecimento e troca de saberes.
Percebe-se também poucas propostas que incentivam a formação do aluno estagiário a
ser um professor pesquisador. O futuro docente deveria ser incentivado a refletir sobre a
práxis educativa contribuindo para a disseminação do conhecimento e da pesquisa do seu
local de trabalho. Assim, o local do estágio faz-se um campo propício para intervenção
pedagógica e ação social, pois é um local que concentra seres humanos.
Para tanto, observamos que o Estágio Curricular Supervisionado no curso de
Licenciatura em Pedagogia – CEDERJ – UENF tem uma proposta estabelecida dividida em
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etapas, sendo elas: observação, coparticipação e regência. De acordo com o resultado da
pesquisa, verificou-se que, a forma linear com que essas etapas têm sido trabalhadas, tem
contribuído para o diálogo, a reflexão sobre as vivências e experiências dos professores em
formação. Logo, essas etapas proporcionaram ao aluno observar, participar e elaborar uma
interferência e posteriormente avaliar, compartilhar, promover momentos de reflexão e
construção de conhecimento em grupo, ser orientado e mais uma vez retornar e vivenciar
essas etapas.
Por fim, vale destacar a importância de se repensar o papel do estágio da formação dos
professores, tanto por parte dos gestores, professores orientadores, professores supervisores e
estagiários. Sendo necessário revisar o planejamento das ações, para que as estruturas e a
organização sejam repensadas e estejam de acordo com as ementas. Almeja-se que os
estagiários possam, de fato, observar, conhecer, planejar e repensar o seu futuro campo de
trabalho, proporcionado a ele um direcionamento e ação pensada. Cabendo assim, um
engajamento por parte das universidades e formadores de professores da Educação Básica,
tendo em vista o profissional que se pretende formar.
Nessa perspectiva, faz-se necessária uma reformulação acerca do conhecimento de
teoria e prática do curso de Licenciatura em Pedagogia, com início no Estágio Curricular
Supervisionado, que se fundamenta em um dos princípios para a formação de professores que
abarca com a responsabilidade pela confluência entre teoria e prática. Pois assim, o espaço do
estágio torna-se o local conhecido e familiarizado com o seu futuro campo de trabalho,
possibilitando que os saberes sejam aprendidos e reaprendidos.
O Estágio Curricular Supervisionado, foco desta pesquisa de mestrado, é um processo
construído a partir de uma ação social coletiva de todos os envolvidos – professor regente,
estagiário e orientador/supervisor de estágio da universidade, e ainda precisa ser aprimorado
para que o estagiário se sinta parte desse processo de formação de professores e construção de
sua identidade profissional.
Os grandes teóricos e estudiosos de Estágio Curricular Supervisionado apontaram esta
atividade como crucial ao processo de construção identitária do aluno. De acordo com o
embasamento teórico e as respostas coletadas, foi possível observar uma preocupação e um
interesse quanto à importância da atividade teórico/prática do estágio e sua relevância para o
exercício futuro da profissão docente.
Diante dos resultados constatou-se a importância desta pesquisa para o estudo e o
aprofundamento sobre o Estágio Curricular Supervisionado. Os professores regentes devem
ser os maiores incentivadores e exemplos para contribuir com o desenvolvimento profissional
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do estagiário, pois é na relação dialética com o aluno que se constrói uma educação crítica,
emancipadora e transformadora. Nesse sentido, possíveis dúvidas, problemas, experiências
significativas poderiam ser escutados, dando voz ao estagiário nesse processo fundamental da
sua formação e não só no final dela.
Após uma reflexiva avaliação sobre as teorias e sobre a análise dos dados coletados da
nessa pesquisa, percebemos que na concepção do aluno, na maioria das vezes, ele vivencia a
teoria e, apenas no final da licenciatura, através do Estágio Curricular Supervisionado,
experimenta, como estagiário, a então – prática. O Estágio Curricular Supervisionado é a
oportunidade de aprender “como se faz”, hora de “colocar a mão na massa”, sendo orientado
por um profissional com experiência. Para nós, no entanto, o Estágio Curricular
Supervisionado não concluiu tal formação, pois a vivência adquirida nele não é suficiente
para oportunizar e desenvolver todos os aspectos do campo de atuação profissional.
Destaca-se a relevância desta pesquisa, pois o Estágio Curricular Supervisionado deve
propiciar a integração dos conhecimentos aprendidos nas academias e a realidade da prática
pedagógica. E ressalta-se que a universidade, espaço de formação dos futuros educadores,
deve descobrir e criar possibilidades para a superação dos fatos que separam a teoria da
prática, criando a oportunidade do desenvolvimento do estágio como pesquisa, pois ele
desempenha uma boa estratégia para a formação de professores, abrindo possibilidades na
formação de docentes, criando pesquisadores capacitados para atuar no contexto educacional
como professores reflexivos. Assim, a prática do Estágio Curricular Supervisionado contribui
para a construção da identidade do futuro professor.
Por fim, o Estágio Curricular Supervisionado proporciona construir e edificar
pensamentos e concepções às quais, em um futuro bem próximo, proporcione aos
licenciandos o desenvolvimento e aprimoramento de uma prática pedagógica docente que
seja, de fato, humana, justa e igualitária.
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APÊNDICE - Questionário da Pesquisa

Questionário - Dissertação – Mestranda em Cognição e Linguagem
Os dados coletados por meio deste questionário são para fins de pesquisa educacional
promovida por Bárbara Viana Villaça, aluna do curso de Pós-Graduação Mestrado em
Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense – Darcy Ribeiro, sob
orientação da professora Eliana Crispim França Luquetti. As informações fornecidas serão
tratadas somente para essa finalidade e sua identidade será mantida em sigilo.

1.

Favor marcar sua Escolaridade:

( ) Ensino Médio Científico
( ) Ensino Médio Formação de Professores (Normal Médio)

2.

Sexo:

( ) Feminino
( ) Masculino

3.

Endereço de e-mail: _______________________________________________

4.

Idade:

( ) de 18 a 20 anos
( ) de 21 a 25 anos
( ) de 26 a 28 anos
( ) de 29 a 35 anos
( ) de 36 a 40 anos
( ) de 41 a 50 anos
( ) de 51 a 60 anos
( ) mais de 61 anos

91

5.

Você considera os Estágios Curriculares Supervisionados como importantes para

a sua formação acadêmica e sua formação profissional de docente?
( ) Sim
( ) Não
( ) Ainda não sei classificar

6.

Em caso afirmativo na pergunta 5, responda: De qual maneira os Estágios

Curriculares Supervisionados foram importantes para a sua formação acadêmica e
profissional?
( ) Pude ter contato com a prática de tudo aquilo que aprendi na teoria
( ) Coloquei em prática o que aprendi ao longo da graduação
( ) Aprendi que na prática a teoria não funciona
( ) Serviu para que eu tivesse certeza da profissão escolhida
( ) Serviu para que eu desistisse da profissão escolhida
( ) Conheci a dinâmica do contexto escolar
( ) Não aprendi nada
( ) Ainda não sei classificar

7.

Durante os estágios, em algum momento na falta do professor efetivo, você

assumiu a função de professor regente da turma?
( ) Sim
( ) Não

8.

Durante o seu estágio, em algum momento, você se sentiu “intruso” no ambiente

escolar?
( ) Sim
( ) Não

9.

Nos Estágios Curriculares Supervisionados, as teorias que foram estudadas nas

disciplinas para o desenvolvimentos dos estágios condizem com a realidade em que você
estagiou?
( ) Sim
( ) Não

92

( ) Em parte

10.

Em caso negativo para a pergunta 9, responda: Por que as teorias estudadas nos

estágios não condizem com a realidade que você estagiou?
______________________________________________________________________

11.

Em caso positivo para a pergunta 9, responda: Por que as teorias estudadas nos

estágios não condizem com a realidade que você estagiou?
______________________________________________________________________

12.

Caso tenha optado pela opção em parte para a pergunta 9, responda: Por que as

teorias estudadas nos estágios não condizem com a realidade que você estagiou?
______________________________________________________________________

13.

Dentre os diferentes campos de atuação profissional do Pedagogo, com as

oportunidades vivenciadas pelos Estágios Curriculares Supervisionados, qual das áreas
de atuação profissional você se encontrou para atuar profissionalmente?
( ) Educação Infantil
( ) Educação de Jovens e Adultos
( ) Formação de Professores Normal Médio
( ) Ensino Fundamental Anos Iniciais
( ) Gestão e contextos não escolares

14.

Justifique a pergunta anterior.

______________________________________________________________________

15.

Os ambientes escolares e não escolares dos campos de atuação profissional do

Pedagogo observados por você durante os Estágios Curriculares Supervisionados estão
de acordo com sua idealização para trabalhar e/ou atuar profissionalmente no futuro?
( ) Sim
( ) Não

