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 Eixo temático: Formação discente e espaços de atuação  

 

Resumo: A formação discente está relacionada com algumas questões, sendo estas 

consideradas importantes na atualidade, tais como, a proposta de curso, os espaços de atuação 

profissional, as demandas da sociedade e, também as compreensões referentes à formação 

integral do indivíduo. Comprende-se que o estágio supervisionado é uma etapa significativa 

para o graduando em Pedagogia, pois este é um período na formação acadêmica em que o 

discente pode vivenciar experiências, conhecendo melhor o seu campo de atuação. Neste 

sentido, esta pesquisa objetivou investigar os desafios e as contribuições do estágio na 

formação inicial em Pedagogia. A investigação caracterizou-se de uma pesquisa de campo de 

cunho qualitativo, cujo instrumento de coleta de dados utilizado se referiu a entrevista 

narrativa, a qual foi realizada com sete licenciandos do curso de Pedagogia, atuantes em 

escolas da rede pública municipal de Santo Antônio da Patrulha/RS. Com este estudo, foi 

possível conhecer os desafios do estágio docente, os quais se referem a relacionar a teoria à 

prática, lidar com situações inesperadas e com a falta de apoio dos familiares dos educandos, 

planejar de maneira sequencial e interligada, trabalhar em equipe. Além disso, evidenciou-se 

que as contribuições do processo de estágio para os acadêmicos do curso de Pedagogia 

vinculam-se a alguns aspectos, ou seja, a uma melhor compreensão da dimensão do ser 

professor e da profissão docente na prática cotidiana, bem como, para conhecer melhor a 

realidade do ambiente escolar, experienciar a profissão e, também, perceber que é 

indispensável que o professor busque mais conhecimentos para exercer a prática profissional. 

Portanto, considera-se relevante à articulação entre a instituição de Educação Superior e a 

escola de Educação Básica, sendo imprescindível a definição de uma proposta 

contextualizada para a unidade escolar, realizada com o apoio da unidade educativa, e definir 

também, o que a escola pode propor para favorecer a formação do estagiário. Afinal, é preciso 

que o processo estágio contribua significativamente para o exercício da iniciação da docência, 

bem como, para a formação docente. 
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Introdução  

 

No decorrer do estágio supervisionado os acadêmicos têm a oportunidade de 

desenvolver o trabalho pedagógico, aprender e compreender o significado da docência, além 

de despertar um olhar reflexivo para o cotidiano escolar. O estágio supervisionado da 

licenciatura em Pedagogia pode ser caracterizado como um contexto novo para alguns 

acadêmicos e, este por sua vez, poderá apresentar desafios a serem enfrentados diariamente.  

                                                             
1
 Apresentadora e autora do trabalho. Mestranda em Educação do Programa de Pós-Graduação da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS.  E-mail: karengraziela@gmail.com 

mailto:karengraziela@gmail.com


 

Compreende-se que, no momento do estágio se faz necessário que a teoria e a prática 

estejam entrelaçadas, possibilitando assim, reflexões referentes à docência, o que poderá 

contribuir para a construção da identidade docente. Pode-se afirmar que “a identidade não é 

um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. Mas, é um processo de construção 

do sujeito historicamente situado” (PIMENTA, 1997, p. 6).  

Neste sentido, cabe ao estagiário por em prática o que aprendeu no decorrer da 

formação inicial, planejar visando atender as necessidades e os interesses dos educandos, 

experienciar situações que ocorrem no cotidiano escolar. Estas ações podem ser vivenciadas 

durante o desenvolvimento do estágio supervisionado, onde o acadêmico com seu professor 

orientador poderão refletir a respeito do processo de ensino e aprendizagem em determinado 

espaço escolar. 

Partindo da premissa que o estágio pode oportunizar aos graduandos aprendizagens e a 

compreensão do significado da docência, considerou-se relevante refletir e discutir sobre os 

desafios e as contribuições deste período vivenciado pelos futuros pedagogos, objetivando 

conhecer tais aspectos a fim de facilitar e aprimorar os conhecimentos dos acadêmicos, além 

de contribuir para qualificar a formação da docência. 

Sendo assim, o referido estudo tem como foco investigar “Quais são os desafios e as 

contribuições do estágio na formação inicial em Pedagogia”? Pois, acredita-se que o mesmo 

poderá contribuir de maneira significativa para a formação inicial de professores, à medida 

que busca compreender o que dizem os acadêmicos/estagiários sobre os desafios e as 

contribuições do estágio supervisionado, sendo este um fator indispensável para melhorar a 

qualidade da formação docente. 

Para tanto, a metodologia utilizada neste trabalho é a pesquisa qualitativa, por meio da 

narrativa. Tal instrumento de pesquisa caracteriza-se por considerar a subjetividade da 

formação de um indivíduo em determinado contexto social, oportunizando assim, um 

momento destinado para dar voz aos sujeitos envolvidos no estágio docente. 

 

Formação docente 

 

A Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 - define as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a formação inicial em nível superior – diz que a docência refere-se à ação educativa e ao 

processo pedagógico intencional e metódico, envolvendo conhecimentos específicos, 

interdisciplinares e pedagógicos, conceitos, princípios e objetivos da formação que se 

desenvolvem na construção e apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos 

do conhecimento inerentes à sólida formação científica e cultural do ensinar e aprender, à 



 

socialização e construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre 

diversas visões de mundo (BRASIL, 2015). 

Na perspectiva da formação, Dassoler e Lima (2012) destacam que é fundamental que 

o professor aprenda, de maneira contínua, a compreender e intervir na realidade escolar. Isto 

se dá no decorrer das ações pedagógicas, troca de saberes e da busca pelo aprendizado, o que 

pode contribuir para o educador ser capaz de gerir o seu próprio fazer, criar, relacionar, 

argumentar, participando ativamente no espaço escolar. 

Desse modo, tal formação ultrapassa os conhecimentos teóricos ofertados em 

instituições responsáveis pela formação inicial de professores, pois os educadores também se 

formam profissionalmente através dos momentos de reflexão a respeito do trabalho docente 

desenvolvido na unidade educativa. 

Sendo assim, é essencial que escola atenda as demandas da sociedade e intervenha 

sobre estas, o que faz com que o professor busque ampliar cada vez mais os seus 

conhecimentos e refletir sobre a prática pedagógica desenvolvida no contexto escolar e 

histórico o qual estamos vivendo. 

Portanto, o processo de formação do professor se dá de maneira contínua, por meio da 

articulação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do desenvolvimento da 

docência e, do processo reflexivo realizado sobre a prática pedagógica cotidiana. 

 

A formação do pedagogo 

 

O pedagogo é o profissional que pode atuar “em várias instâncias da prática educativa, 

direta ou indiretamente ligadas à organização e aos processos de transmissão e assimilação de 

saberes e modos de ação, tendo em vista objetivos de formação humana previamente 

definidos em sua contextualização histórica” (LIBÂNEO, 2001, p. 11). 

A partir desta perspectiva, Libâneo (2001) aborda que existem três tipos de 

pedagogos, conforme destacado a seguir: 

 Pedagogos lato sensu: são os professores de todos os níveis e modalidades de ensino; 

 Pedagogos stricto sensu: são os profissionais que não restringem a sua atividade 

profissional ao ensino, trabalham com atividades de pesquisa, documentação, 

formação profissional, educação especial, gestão de sistemas escolares e escolas, 

coordenação pedagógica, animação sociocultural, formação continuada em empresas, 

escolas e outras instituições; 

 Pedagogos ocasionais: são aqueles que dedicam parte de seu tempo em atividades 

conexas à assimilação e reconstrução de uma diversidade de saberes. 



 

Segundo Libâneo (2001) os pedagogos devem ser formados nas Faculdades de 

Educação, estas oferecem o curso de Pedagogia para atividades escolares e extraescolares, 

cursos de formação de professores para toda a Educação Básica, programa especial de 

formação pedagógica e programas de educação continuada. 

De acordo com o Art. 4º da Resolução CNE/CP Nº 1, de 15 de maio de 2006, o curso 

de Licenciatura em Pedagogia é destinado à formação de professores, para que estes 

profissionais sejam capazes de exercer funções de magistério na Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e, em outras áreas que sejam 

previstos conhecimentos pedagógicos. Sendo que, as ações docentes também envolvem a 

participação na organização, gestão de sistemas e instituições de ensino. Dentre os âmbitos de 

atuação do pedagogo, destacam-se os espaços escolares e não escolares em diversos níveis e 

modalidades do processo educativo. 

Cabe ressaltar que, Morosini, Cabrera, Felicetti (2011) consideram necessário que a 

educação, a formação docente do egresso do curso de Pedagogia seja alicerçada no 

desenvolvimento de competências, capazes de atender as exigências da Sociedade do 

Conhecimento. Dentre as competências necessárias ao exercício da profissão docente, 

Perrenoud (2001) divide-as em 10 grandes “famílias”, ou seja, organizar e estimular situações 

de aprendizagem; gerar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer com que os 

dispositivos de diferenciação evoluam; envolver os alunos em suas aprendizagens e no 

trabalho; trabalhar em equipe; participar da gestão da escola; informar e envolver os pais; 

utilizar as novas tecnologias; enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão; gerar sua 

própria formação contínua. 

Portanto, percebe-se que o trabalho docente envolve o desenvolvimento de uma série 

competências, as quais estão vinculadas ao contexto histórico-social a qual se vive. 

 

Estágio supervisionado 

 

Refletir e discutir sobre o papel do estágio supervisionado nos cursos de formação de 

professores é uma tarefa indispensável, pois para se tornar professor de qualidade implica 

saber teorias e sua aplicabilidade na prática. Assim, no decorrer do estágio se faz necessário 

ao professor-estagiário realizar ação-reflexão, diálogo e intervenção, buscando relacionar a 

teoria e a prática. 

De acordo com Pimenta e Lima (2006) o estágio envolve as disciplinas do curso de 

formação, constituindo um verdadeiro e articulado projeto político pedagógico de formação 



 

de professores cuja marca é a de alavancar o estágio como pesquisa. O mesmo poderá ocorrer, 

desde o início do curso, possibilitando que a relação entre os saberes teóricos e os saberes das 

práticas ocorra durante o percurso da formação, propiciando que os acadêmicos aprimorem 

sua escolha de serem educadores a partir do contato com as realidades de sua profissão. Desta 

forma, o estágio prepara para o trabalho docente coletivo, ou seja, o ensino não é um assunto 

individual do educador, já que a tarefa escolar é resultado das ações coletivas dos professores 

e das práticas institucionais, situadas em contextos sociais, históricos e culturais. 

Compreende-se que os saberes da docência relacionam-se aos conhecimentos da 

formação profissional, do domínio dos assuntos disciplinares, do entendimento do currículo 

escolar e, também, daqueles advindos das experiências diárias, os quais podem ser 

mobilizados através das demandas do exercício profissional. Em suma, o saber docente trata-

se de um “saber plural, formado de diversos saberes provenientes das instituições de 

formação, da formação profissional, dos currículos e da prática cotidiana” (TARDIF, 2014, p. 

54). 

É relevante ressaltar que, Parente e Mattos (2015, p. 70) destacam um dos principais 

objetivos do estágio curricular, o qual se refere a: 

 

(...) constituir-se em um espaço de aprendizagem no processo de formação 

de professores, pois é capaz de gerar situações significativas, junto às disciplinas 

teóricas desenvolvidas nos cursos de formação, voltadas à produção de 

conhecimentos e com possibilidades de contribuir para o fazer profissional do futuro 

professor. 

  

Em relação ao fazer profissional do professor, pode-se afirmar que este envolve a 

elaboração de planejamento diário, o desenvolvimento das atividades elaboradas previamente, 

a realização da avaliação dos estudantes, a colaboração para promover atividades que visem à 

articulação da comunidade escolar, a participação do conselho escolar e o desempenho de 

outras tarefas, consideradas indispensáveis ao atendimento educacional. 

Para isto se concretizar, é preciso que ocorra um trabalho coletivo entre os professores 

da escola, pois, a troca de experiências e a partilha de saberes entre estes profissionais 

“consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de formador e de formando. O diálogo entre os professores é 

fundamental para consolidar saberes emergentes da prática profissional” (NÓVOA, 1992, p. 

14). Isto poderá favorecer a efetividade do desenvolvimento profissional docente. 

Portanto, compreende-se que o estágio supervisionado na iniciação da docência deve 

propiciar ao estagiário a experiência de articular os seus saberes construídos no decorrer da 



 

trajetória acadêmica às situações relacionadas ao trabalho pedagógico, permitindo assim, o 

desenvolvimento das habilidades profissionais docente. 

 

Metodologia 

 

A metodologia utilizada neste trabalho foi a pesquisa qualitativa, por meio da 

narrativa. Tal instrumento de pesquisa caracteriza-se por considerar a subjetividade da 

formação de um indivíduo em determinado contexto social, oportunizando assim, um 

momento destinado para dar voz aos sujeitos envolvidos no estágio docente. 

Segundo Bauer e Gaskell (2003) a pesquisa qualitativa evita números, lida com 

interpretações das realidades sociais, sendo que o protótipo mais conhecido se refere à 

entrevista em profundidade. Os autores citados anteriormente, ainda destacam que a pesquisa 

qualitativa apresenta as seguintes características: 

  

(...) objetivação do fenômeno; hierarquização das ações de descrever, compreender, 

explicar, precisão das relações entre o global e o local em determinado fenômeno; 

observância das diferenças entre o mundo social e o mundo natural; respeito ao 

caráter interativo entre os objetivos buscados pelos investigadores, suas orientações 

teóricas e seus dados empíricos; busca de resultados os mais fidedignos possíveis; 

oposição ao pressuposto que defende um modelo único de pesquisa para todas as 

ciências (p. 32). 

 

Muylaert et al. (2014, p. 198) abordam que “as narrativas  permitem ir além da 

transmissão de informações ou conteúdo, fazendo com que a experiência seja revelada, o que 

envolve aspectos fundamentais para compreensão tanto do sujeito entrevistado 

individualmente, como do contexto em que está inserido”. Para realizar o estudo pretendeu-se 

investigar sete estagiários/acadêmicos do curso de Pedagogia, atuantes em escolas municipais 

de Santo Antônio da Patrulha/RS. 

 

Análise e discussão dos resultados 

 

O presente estudo tratou-se de investigar os desafios e as contribuições do estágio na 

formação inicial em Pedagogia. Colaboraram com a pesquisa sete acadêmicos de Licenciatura 

em Pedagogia (estagiários), atuantes em escolas da rede pública municipal de Santo Antônio 

da Patrulha/RS. Tendo o intuito de preservar a identidade dos participantes deste estudo, 

conforme solicitado pelos mesmos, assim como por uma questão de ética, eles foram 



 

representados pela letra “E”, fazendo referência a “entrevistado”, seguidamente de numeral de 

1 a 7, correspondente ao número dos participantes.  

Como ponto de partida os participantes apresentaram algumas reflexões a respeito das 

suas experiências relacionadas ao estágio, bem como: 

 

O meu estágio está sendo realizado na escola onde já atuo há alguns anos, (...) na 

mesma turma no qual já atuava, enfim, não estou tendo nenhum problema (E.1, 

2017). 

Tive muita receptividade por parte da escola e professores. Estão sendo bem 

preocupados em ajudar e contribuir para que dê tudo certo durante o estágio. (...) as 

docentes da turma estão sendo bem flexíveis e deixam que eu escolha as atividades a 

serem realizadas (E. 3, 2017). 

No momento em que iniciei o estágio, a professora me entregou a turma e não 

permaneceu na sala, apenas esporadicamente aparece para pegar os meus planos de 

aula e colar no seu caderno. (...) tive e tenho que trilhar este percurso sozinha e 

penso que muitas coisas poderiam ter sido mais fáceis e minha aprendizagem 

poderia ter sido maior se eu tivesse acompanhamento, parceria e participação da 

professora e da coordenação. (E. 4, 2017). 

As experiências tem sido importantes para minha formação, mas sinto falta de um 

apoio maior da professora regente, pelo fato de nunca ter trabalhado na área. (E. 5, 

2017). 

(...) a respeito da orientação do estágio, sinto que acontece mais a observação das 

falhas e pouco sobre como intervir melhor em relação a alguma situação inesperada, 

desentendimentos entre alunos, violência, inclusões, mau comportamento e outras 

situações (E. 7, 2017). 

 

As narrativas revelaram que, alguns dos estagiários que atuavam na escola em que 

realizavam o estágio estavam sentindo facilidade em desempenhar as suas ações pedagógicas. 

Por outro lado, outros estagiários alegaram que devido ao fato de não trabalharem, ainda, 

como educadores, perceberam que faltou um apoio maior tanto da professora regente, quanto 

da coordenação da escola, para o desenvolvimento do trabalho pedagógico, bem como, de 

orientação voltada para intervir melhor diante de situações inesperadas, de violências, de 

inclusões, entre outros. 

Neste sentido, cabe ressaltar o relato de Pimenta e Lima (2006, p. 8) ao abordar a 

prática profissional: 

 

O exercício de qualquer profissão é técnico, no sentido de que é necessária a 

utilização de técnicas para executar as operações e ações próprias. Assim, o médico, 

o dentista necessitam desenvolver habilidades específicas para operar os 



 

instrumentos próprios de seu fazer. O professor também. No entanto, as habilidades 

não são suficientes para a resolução dos problemas com os quais se defrontam, uma 

vez que a redução às técnicas não dá conta do conhecimento científico nem da 

complexidade das situações do exercício desses profissionais. 

 

Diante disso, percebe-se que a colaboração e o envolvimento da professora titular, da 

coordenação e da orientadora, são de suma importância para o processo de formação dos 

acadêmicos de Licenciatura em Pedagogia, pois este processo poderá deixar marcas positivas 

ou não referentes ao exercício da docência, implicando assim, tanto no seu desenvolvimento 

profissional, quanto em relação ao desenvolvimento dos estudantes. 

Logo após, os participantes do referido estudo refletiram a respeito dos desafios do 

estágio na formação inicial em Pedagogia da seguinte maneira:  

 

O maior desafio para mim é colocar em prática o que aprendi na teoria... (E. 1, 

2017). 

Os desafios se referem a colocar as atividades em prática (...). Fazer com que 

planejamento contemple todos os alunos (E. 2, 2017). 

Os desafios são muitos. Entrar em uma escola significa entrar para uma equipe, mas, 

muitas vezes, a equipe não trabalha em equipe, é cada um por si. (E. 4, 2017). 

Os desafios são diversos principalmente para quem não atua na área, como por 

exemplo, o que fazer quando as crianças não demonstram interesse em participar de 

determinada atividade (E. 5, 2017). 

Para mim o desafio do estágio é pensar atividades condizentes para cada faixa etária, 

fazer com que as atividades tenham uma sequência, estejam interligadas. Também, 

ter referências de onde buscar ideias para as atividades, pois quem nunca trabalhou 

em uma sala de aula, não consegue saber onde buscar, o que utilizar (E. 6, 2017). 

Os desafios dizem respeito a planejar atendendo os interesses das crianças, tem dia 

que as crianças não estão nem aí para o que foi planejado, por mais que tenha focado 

nas necessidades deles; lidar com a falta de comprometimento de alguns pais com as 

atividades que devem dar início ou continuidade em casa, com a questão 

comportamental de seus filhos (E. 7, 2017). 

 

De acordo com os relatos apresentados pode-se observar que são inúmeros os desafios 

a serem enfrentados no decorrer do estágio curricular, bem como: 

 Relacionar a teoria à prática; 

 Lidar com situações inesperadas e com a falta de apoio dos familiares dos alunos; 

 Planejar de maneira sequencial/interligada, levando em consideração à faixa etária, as 

especificidades, as necessidades dos educandos, de modo a despertar o interesse dos 

mesmos; 



 

 Trabalhar em equipe. 

Os aspectos mencionados demonstram que o trabalho docente precisa desenvolver-se 

através de uma série de elementos para alcançar o almejado. Desse modo, pode-se afirmar que 

não basta o educador saber apenas a teoria, é preciso ir além disso. Ou seja, é imprescindível 

saber o que fazer com os conhecimentos teóricos construídos e colocá-los em prática, 

desenvolver um trabalho coletivamente envolvendo a comunidade escolar para que o ensino e 

aprendizagem sejam significativos para a vida de todos os envolvidos neste processo. 

É importante destacar que, para Nóvoa (1992, p. 16) “As situações que os professores 

são obrigados a enfrentar (e a resolver) apresentam características únicas, exigindo, portanto 

respostas únicas: o profissional competente possui capacidades de autodesenvolvimento 

reflexivo”. Neste sentido, torna-se relevante que haja diálogo entre o estagiário, professor 

regente da turma e orientador, já que os últimos citados são profissionais que podem auxiliar 

no esclarecimento de dúvidas e dificuldades, para que a trajetória de estágio seja desenvolvida 

com mais facilidade, segurança e confiança. 

No decorrer da entrevista os entrevistados apontaram algumas contribuições do 

estágio na formação inicial em Pedagogia, isto é: 

 

A prática proporciona a realidade da profissão que quer seguir e, contribui para o 

estagiário sempre ir em busca de mais e mais conhecimentos (E. 1, 2017). 

Não consigo imaginar a formação em Pedagogia sem os estágios na Educação 

Infantil e nos Anos Iniciais. Realmente, o estágio é fundamental para a compreensão 

da prática pedagógica e da profissão docente. Até fazer o estágio, eu não me sentia 

professora. Sempre achava que eu seria professora quando me formasse. Hoje eu sou 

professora, me sinto professora, sei que sou capaz. Não foram os anos de estudo das 

teorias, embora elas sejam indispensáveis, mas na minha experiência, as semanas de 

prática estão me fazendo compreender anos de teoria. No meu entendimento, o 

estágio é parte da nossa formação inicial, sem ele não compreenderíamos a 

dimensão prática da profissão docente (E. 5, 2017). 

O estágio em minha opinião contribui para que o estudante se aproxime da realidade 

do ambiente escolar, possa perceber se realmente deseja seguir a profissão, também, 

consegue ver durante o estágio quais são as dificuldades, conquistas, alegrias de ser 

docente, é um momento de reflexão, de aprendizagem e experiência para a futura 

profissão (E. 6, 2017). 

 

Em resumo, a partir dos relatos dos participantes da pesquisa tornou-se evidente que o 

estágio curricular contribui para uma melhor compreensão da dimensão do ser professor/da 

profissão docente na prática cotidiana, bem como, para conhecer melhor realidade do 



 

ambiente escolar, experienciar a profissão e, também, perceber que é indispensável que o 

professor busque mais conhecimentos para exercer a prática profissional. 

Neste momento, cabe salientar como Dassoler e Lima (2012, p.1) definem o professor, 

ou seja: 

 

(...) um profissional que domina a arte de reencantar, de despertar nas pessoas a 

capacidade de engajar-se e mudar. Neste aspecto, entende-se que a formação do 

professor é indispensável para a prática educativa, a qual se constitui o lócus de sua 

profissionalização cotidiana no cenário escolar. Desse modo, compreender a 

formação docente incide na reflexão fundamental de que ser professor é ser um 

profissional da educação que trabalha com pessoas. Essa percepção induz este 

profissional de educação a um processo permanente de formação, na busca constante 

do conhecimento por meio dos processos que dão suporte à sua prática pedagógica e 

social. 

 

Diante das constatações apresentadas, percebe-se que a docência requer que o 

professor seja um sujeito reflexivo, e que este por sua vez, busque aprimorar os seus 

conhecimentos de maneira contínua para desenvolver-se profissionalmente. 

 

Considerações finais 

  

A Resolução CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006 - a qual institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para o curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura – no que se 

refere ao Art. 8º, aborda que nos termos do projeto pedagógico da instituição de ensino, a 

integralização de estudos será efetivada através de: 

 

II - práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos licenciandos a 

observação e acompanhamento, a participação no planejamento, na execução e na 

avaliação de aprendizagens, do ensino ou de projetos pedagógicos, tanto em escolas 

como em outros ambientes educativos; 

IV - estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a assegurar aos 

graduandos experiência de exercício profissional, em ambientes escolares e não 

escolares que ampliem e fortaleçam atitudes éticas, conhecimentos e competências 

(BRASIL, 2006, p. 4).  

 

Neste sentido, a formação inicial docente deve desenvolver-se para além dos 

elementos teóricos trabalhados nas disciplinas do curso de graduação, pois a instituição de 

Ensino Superior deve garantir aos acadêmicos a experiência das práticas pedagógicas. 



 

Assim, os estudantes de Pedagogia tem um espaço, denominado estágio curricular, 

etapa esta considerada fundamental para aprender e vivenciar o exercício profissional 

docente. Nesta perspectiva, houve a necessidade de investigar os desafios e as contribuições 

do estágio na formação inicial em Pedagogia. Para a realização deste estudo, participaram sete 

estagiários/acadêmicos do curso de Pedagogia, atuantes em escolas municipais de Santo 

Antônio da Patrulha/RS. 

A pesquisa revelou que foram muitos desafios encontrados durante o estágio 

curricular, como por exemplo, articular a teoria à prática; aprender a resolver situações 

inesperadas; lidar com a falta de apoio dos familiares dos alunos; planejar de maneira 

sequencial e interligada, levando em consideração à faixa etária, as especificidades, as 

necessidades dos educandos, de modo a despertar o interesse dos mesmos; trabalhar em 

equipe.  

Todos estes desafios demonstram que exercer a profissão docente não é tarefa fácil. 

Sendo que, em uma única turma existe uma diversidade de alunos, e o educador tem o 

compromisso de que todos sejam incluídos no processo de ensino e aprendizagem, visando o 

avanço de suas aprendizagens.  

Em vista disso, entende-se que se torna um momento delicado para o estagiário que 

recentemente começa a atuar, conforme destacado por alguns participantes da pesquisa, 

quando se deparam com a realidade de que alguns professores não colaboram conforme o 

esperado pelos mesmos. Isto faz com que os desafios sejam cada vez mais difíceis de serem 

enfrentados no cotidiano. Desse modo, torna-se evidente que o licenciando em Pedagogia não 

pode vivenciar o estágio de maneira isolada, é preciso o apoio de professores experientes para 

orientar e auxiliar neste processo. 

Embora, os estagiários terem mencionado a respeito do enfrentamento de algumas 

situações difíceis que encontraram no contexto escolar, eles consideraram que o período de 

estágio estava contribuindo para seus processos formativos, bem como, para conhecer melhor  

realidade do ambiente escolar, experienciar a profissão e, também, perceber que é 

indispensável que o professor busque mais conhecimentos para exercer a prática profissional. 

Diante das constatações apresentadas, considera-se que estágio deve ser um período 

em que a formação inicial docente se consolide com qualidade. Para tanto, é necessário dar 

condições ao acadêmico conhecer os ambientes em que irá estagiar e se sinta acolhido e 

incluído neste universo. 

Pensar o estágio nesta dimensão é permitir que o estagiário interaja com a complexa 

realidade do espaço escolar, reflita sobre o processo de ensino e aprendizagem, o que pode 

contribuir de maneira significativa para a configuração das suas ações pedagógicas. Não se 



 

pode esquecer que, além disso, a participação ativa das duas instituições no processo de 

estágio é primordial.  

Pois, não basta que a escola autorize o acadêmico a realizar o estágio por meio da 

assinatura da carta de apresentação, termo o qual é disponibilizado pela universidade. É 

preciso discutir com os envolvidos (diretores, coordenadores, professores das escolas, 

professores orientadores do Ensino Superior e os acadêmicos) neste processo sobre a proposta 

de estágio que norteará tal período, assim as contribuições desta etapa poderão ser mais 

enriquecidas. 

Caso contrário, o estágio não passará de um espaço destinado para cumprir carga 

horária exigida pela universidade, sem gerar aprendizagem significativa aos futuros 

profissionais da educação e, ainda, o resultado pode ser de frustração e de fracasso para o 

mesmo. 

Portanto, é de suma importância à articulação entre a universidade e a escola de 

educação básica, sendo imprescindível a definição de uma proposta contextualizada para a 

unidade escolar, realizada com o apoio da universidade, e definir também, o que a escola pode 

propor para favorecer a formação do estagiário. Afinal, é preciso que o processo estágio 

contribua significativamente para o exercício da iniciação da docência, bem como, para a 

formação docente. 
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