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Resumo: 

Este trabalho se insere nas discussões atuais sobre estágio (PIMENTA; LIMA, 2004; 

PICONEZ, 1994), cuja preocupação, entre outros aspectos, dá-se em torno de que tipo de 

profissional se quer formar, qual a relação entre os saberes científicos e a atividade prática de 

docência, como se caracteriza o cotidiano da escola, espaço de atuação profissional. O foco da 

comunicação é apresentar resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi analisar o estágio como 

pesquisa na formação do aluno do curso de pedagogia e sua relação com o professor da escola 

básica. O interesse por este tema se deve a nossa experiência como professores de estágio e 
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estudante do Curso de Pedagogia, contexto em que observamos que a relação que os professores 

da educação básica estabelecem, com os alunos estagiários, oriundos do curso de Pedagogia, é 

de “orientação pedagógica”, auxiliando-os na condução da regência, reafirmando este professor, 

da escola básica, como produtor de saberes, saberes estes entendidos pela literatura 

especializada como saber necessário a formação do professor (TARDIF, 2002) por se 

constituírem em conhecimentos, construídos ao longo da trajetória profissional do professor da 

escola, no e sobre o  cotidiano escolar, ao mesmo tempo em que, estes conhecimentos se 

apresentam como problemáticas para a pesquisa, no campo do estágio e da formação de 

professores. Imbuídos dessa preocupação, desenvolveu-se uma prática de estágio compartilhada 

entre universidade e escola básica, durante o ano de 2011, no Curso de Pedagogia da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista, Bahia, 

Brasil, caracterizando-se como uma modalidade de pesquisa no estágio, como possibilidade de 

desenvolver uma atitude investigativa no licenciando estagiário, na tentativa de superação da 

prática como imitação de modelos de professores “bem sucedidos”.  Para produzir os dados 

utilizamos a entrevista semiestruturada com seis professoras de uma escola da Rede Municipal 

de Ensino de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, que participaram da experiência de estágio. 

Para analisar os dados, usamos a técnica de análise de conteúdo defendida por Bardin (1977) e 

Amado (2000). Os resultados apontaram para o desenvolvimento de um trabalho em parceria 

entre universidade e escola, em que o professor da escola básica se reconhece e é reconhecido 

como “orientador” no conhecimento da realidade das crianças da escola, campo de estágio, e na 

condução de proposições interventivas nesta realidade. Entendemos que este estudo será de 

relevância para outros trabalhos desenvolvidos no âmbito do curso de Pedagogia, bem como 

para avaliações e reestruturações curriculares e de políticas de formação de professores. 

Palavras-chave: 

Docência no ensino superior. Estágio. Pesquisa. 

 

 

Introdução 

Este trabalho se insere nas discussões atuais sobre a função do estágio supervisionado no curso 

de pedagogia, cuja preocupação, entre outros aspectos, dá-se em torno de que tipo de 

profissional se quer formar, qual a relação entre os saberes científicos e a atividade prática de 

docência, como se caracteriza o cotidiano da escola, espaço de atuação profissional. O foco da 

comunicação é apresentar resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi analisar o estágio como 

pesquisa na formação do aluno do curso de pedagogia e sua relação com o professor da escola 

básica. O interesse por este tema se deve a nossa experiência como professores de estágio e 
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estudante do Curso de Pedagogia, contexto em que observamos que a relação entre  professores 

da educação básica e alunos estagiários, oriundos do curso de Pedagogia, é de “orientação 

pedagógica”, auxiliando-os na condução da regência, reafirmando este professor, da escola 

básica, como produtor de saberes, saberes estes entendidos pela literatura especializada como 

saberes necessários a formação do professor por se constituírem em conhecimentos, construídos 

ao longo da trajetória profissional do professor da escola, no e sobre o cotidiano escolar, ao 

mesmo tempo em que, estes conhecimentos se apresentam como problemáticas para a pesquisa, 

no campo do estágio e da formação de professores.  

Imbuídos dessa preocupação, desenvolveu-se uma prática de estágio compartilhada entre 

universidade e escola básica, durante o ano de 2011, no Curso de Pedagogia da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), campus de Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, 

caracterizando-se como uma modalidade de pesquisa no estágio, como possibilidade de 

desenvolver uma atitude investigativa no licenciando estagiário, na tentativa de superação da 

prática como imitação de modelos de professores “bem sucedidos”. O estágio, nessa instituição, 

é realizado em 3(três) etapas: Observação, co-participação, regência e construção do relato de 

experiência e no último semestre do curso. Na etapa de observação, foi realizada uma entrevista 

semiestruturada com  6 (seis) professoras de uma escola da Rede Municipal de Ensino de 

Vitória da Conquista, Bahia, Brasil, que acolheram os estagiários em sua sala de aula, com o 

objetivo de analisar suas contribuições para a formação do licenciando. . Para analisar os dados, 

usamos a técnica de análise de conteúdo defendida por Amado (2010), os nomes das 

entrevistadas são fictícios para salvaguardar o anonimato. 

 

 

 

Contribuições do professor da escola básica na formação do aluno licenciando, no período 

de estágio supervisionado  

A professora Lucia declara que o licenciando estagiário é como um colega seu, um parceiro, e 

deixa-o bem à vontade, pois assim ele terá confiança no professor e nas orientações:  “Vejo o 

estagiário como um colega, recebo como um parceiro passei pra ele a maneira como poderiam 

trabalhar”.  Concordando com a professora Lúcia, a professora Simone diz que ao receber o 

licenciando estagiário o faz de boa vontade, dando a eles total abertura, se diz disposta a 

orientar: “tenho dado total abertura para eles, sabe, a gente quer orientar e ajudar a colocar em 

prática aquilo que ele viu na sala de aula, aquilo que estudou”.  

Simone relata que nos dias em que se reúnem para o planejamento fazem sempre no coletivo “se 

a gente vai planejar , chama pra fazer tudo com a gente e não quebrar o que a gente está 
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fazendo”. Lucia diz:“Os estagiários são convidados para participarem de nosso planejamento, e 

podem dar sugestões de atividades” e devem, segundo Maria Janete, seguir “ o planejamento 

que nós já tínhamos desde o início, com sugestões de músicas, brincadeiras, histórias”. 

Segundo Piconez  (1994, p.29) “o conjunto de relações devem ser construídas a partir de ação 

coletiva (alunos, professores, coordenadores, etc.) com objetivos imediatos, fundamentadas na 

concepção de homem e de sociedade”. Essas falas sugerem a importância do acolhimento do 

estagiário no contexto da escola e do desenvolvimento de uma prática, durante o estágio, que dê 

continuidade ao trabalho pensado e desenvolvido nas classes.   

O estágio representa uma oportunidade que o estudante tem para se apropriar dos saberes 

relativos à dinâmica de funcionamento de uma escola de forma prática, concreta. De acordo 

com Nunes (2011, p.101 ), 

a experiência da prática pedagógica desenvolvida nos estágios curriculares 

supervisionados,  podem ajudá-los a vencer os medos e as incertezas em relação à  

atividade docente. Tem o sentido de teste, por meio do qual experimentam a docência e 

descobrem se realmente querem ser professores, isso não representa uma definição por 

parte do estudante em relação a sua permanência ou não no curso, mas sim uma 

relação acerca da escolha profissional.    

        

Elza diz que “a partir do momento que ele pisa aqui e começa a me observar por eu ter 

experiência, ele aprende mais e leva muitas contribuições” A fala dessa professora revela sua 

crença de que seja um modelo, e que o modo de aprender a profissão docente passa pela  

imitação, reprodução de modelos.  Durante o período de observação, alguns licenciandos 

estagiários, “separam” o que considera adequado e somam novas maneiras de execução. Muitos 

recorrem as suas experiências e saberes adquiridos na universidade. 

De acordo com Pimenta ( 2004,p.35) a prática como imitação de modelos tem sido denominada 

de artesanal caracterizando o modo tradicional da atuação docente.  A hipótese que se tem é que 

o ensino não muda assim como os alunos, e seguindo uma tradição, há de se valorizar as 

práticas de imitação de modelos considerados eficientes.  

Porém, se os licenciandos estagiários aceitarem que a formação do professor se dará pela 

observação e tentativa da reprodução dessa prática modelo, substituindo os seus saberes e sua 

formação intelectual, estará reproduzindo atividades docentes sem análise do contexto escolar, 

valorizando o conformismo e conservando assim hábitos, ideias, valores e comportamentos 

pessoais. A autora Pimenta (2004, p.15) assegura que “ser professor requer saberes e 

conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, sensibilidade, indagação teórica e 

criatividade para enfrentar os desafios das situações de ensino”.  
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O estágio supervisionado propõe uma relação que poderá favorecer aos licenciandos estagiários 

uma oportunidade de rever e aprimorar sua escolha pelo magistério. A forma de estágio 

pesquisa atua no conhecimento acerca do que pensam os docentes sobre a sua ação junto ao 

estagiário e proporciona reflexões sobre prática profissional, pois quem ainda não é docente 

acredita que o estágio é um espaço de aprendizagem da profissão, e para quem já atua no 

magistério é uma formação contínua.  

A entrevistada Marta acredita que se os licenciandos estagiários não ficassem observando sua 

prática estariam perdidos, pois precisam casar prática e teoria, “porque os estagiários chegam 

aqui com teoria e quando vão ver a prática é diferente, aí onde a gente fala nos estamos fazendo 

certo, eles é que vão aprender com a gente a realidade”. 

Analisando a questão de teoria e prática, Nunes (2011, p.126) declara que há necessidade de o 

curso de Pedagogia melhor se estruturar “ no intuito de proporcionar ou de fomentar junto aos 

professores e estudantes as possibilidades de estabelecer esse  movimento dialético em que o 

teórico e o prático caminhem um para com o outro” 

Quando Nunes (2011, p. 123) sobre a separação entre teoria e prática que: 

Os currículos dos cursos de formação de professores, especialmente os dos cursos de 

Licenciatura de Pedagogia, legitimam essa separação entre teoria e prática  quando se 

organizam de forma a proporcionar aos futuros professores uma formação com 

momentos muito bem distintos no que se refere  á teoria e á prática. 

 

Ao perguntamos à professora Gilda sobre sua contribuição para a formação dos licenciandos 

estagiários, e sobre o estágio supervisionado, ela diz acreditar que realmente seja necessário o 

estágio para a formação inicial do pedagogo, mesmo que este já tenha experiência na educação, 

mas faz uma ressalva: “a gente acredita que aquilo que a gente faz ali na sala em muitas das 

vezes é o certo e a gente faz com segurança, diz que a prática acaba falando mais alto que a 

teoria”. É possível identificar nas falas das professoras Marta e Gilda, que a prática pedagógica 

é fundamental para a formação.  

Contudo, segundo Silva (1996, p.99)  

Essa experiência da ação cotidiana não devem reduzir a repetição mecânica, e manter 

o senso comum de que o educador se forma na prática. O educador deve aprender 

densamente a realidade no plano do conhecimento e promover uma ação no plano 

histórico social, ou seja, crítico-prática. 

  

Observamos, pelas falas das professoras, que elas se reconhecem como orientadoras da prática 

pedagógica exercida pelos licenciados no período de estágio e que, esse fato, pode se constituir 
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ponto de partida e de chegada para o trabalho de pareceria entre escola e universidade, na 

formação inicial e continuada de professores. 

  

Considerações finais 

As primeiras aproximações com o objeto de estudo apresentado aqui deixam claro que o 

desenvolvimento de um trabalho em parceria entre universidade e escola, em que o professor da 

escola básica se reconhece e é reconhecido como “orientador” no conhecimento da realidade 

das crianças da escola, campo de estágio, e na condução de proposições interventivas nesta 

realidade. Entendemos que este estudo será de relevância para outros trabalhos desenvolvidos 

no âmbito do curso de Pedagogia, bem como para avaliações e reestruturações curriculares e de 

políticas de formação de professores. 
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