
 

 

748 
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CURRICULAR NA MODALIDADE EAD 
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Introducción 
Nos cursos de formação de professores, as praticas de ensino e estágio tem se tornado 

alvo de discussões tendo em vista sua contribuição como principio formativo no 

sentido de articular teoria e pratica. No entanto esses espaços tem se mostrado ainda 

insuficientes para que o professor dê conta da complexidade dos problemas 

enfrentados no espaço escolar. As pesquisas tem demostrado que o estágio 

supervisionado na formação de professores ainda se mantem em uma dimensão 

tecnicista, conservando hábitos, ideias, valores, comportamentos pessoais e sociais de 

conformismo legitimados pela cultura dominante.  

Essa concepção, como podemos observar não valoriza a formação intelectual do 

professor, pois restringe-se a observação da realidade escolar, sem envolver uma 

análise critica fundamentada teoricamente e , legitimada na realidade social em que o 

ensino acontece.  

Neste sentido, o estudo pretende relatar o desafio assumido pelos docentes e 

discentes do Curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Itajaí, quando no 

contexto de reforma curricular, teve que repensar a estrutura, a organização e o 

desenvolvimento dos processos que envolvem o estágio supervisionado na 

modalidade a distância.  

 

Metodología 
Objetivo 

Indicar referenciais curriculares de inovação a partir do desenho curricular construído 

por docentes e discentes do estágio supervisionado do Curso de Pedagogia na 

modalidade EaD.  
 

Método 

As pesquisas1 em educação e formação de professores têm apontado que os 

programas de ensino ainda apresentam um modelo curricular técnico linear em se 

tratando do estágio obrigatório. Segundo Pimenta (1999, p. 16) as pesquisas 

desenvolvidas em relação à formação inicial dos docentes: 

[...] tem demonstrado que os cursos de formação ao desenvolverem um currículo 

formal com conteúdos e atividades de estagio distanciadas da realidade das escolas 

numa perspectiva burocrática e cartorial que não dá conta de captar as contradições 

presentes na prática social de educar, pouco tem contribuído para gestar uma nova 

identidade profissional.  

                                                      
1
 Grifo nosso: pesquisas apresentadas por Piconez no  XVII For Grad da Região Sul.  
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Seus componentes curriculares são trabalhados com certo distanciamento das práticas 

havidas nas realidades escolares. Isso implica afirmar que na trajetória histórica da 

formação docente, o estagio constituía-se na matriz curricular em um estudo e prática 

que eram desarticulados das demais disciplinas e áreas do saber, oferecendo 

experiências nas etapas finais de formação. 

Este modelo de formação foi superado pelas novas diretrizes curriculares e 

regulamentações2 que sinalizaram o caminho para formação do professor. 

Implementadas com a intenção de assegurar uma base reflexiva de formação e 

atuação profissional, a espinha dorsal do estagio supervisionado na modalidade EaD se 

desenhava. Nessa mesma direção é importante também ressaltar que as diretrizes e 

suas regulamentações nascem pelo acolhimento das mutações da sociedade, 

necessárias a formação de professores, assumindo novas atribuições que se 

materializam no espaço escolar. 

Com base nesse pressuposto o estágio supervisionado desenvolvido no Curso de 

Pedagogia EaD passa então a ser compreendido como um ato educativo que se inicia 

nos primeiros períodos de formação, por meio da disciplina Prática Docente: Projetos 

Integrados3, que por sua vez implica no exercício teórico prático necessário ao  

processo formativo.  

Isto significa afirmar que tal diálogo no desenvolvimento do o estágio supervisionado, 

assume características inovadoras, conceituais, estruturais, organizacionais e 

pedagógicas. Logo, para que uma nova construção conceitual  acontecesse no curso de 

Pedagogia, objeto de estudo nesse relato, fez-se necessária a mobilização e 

interpretação das diferentes  representações docentes e discentes sobre o significado 

do que é o estagio supervisionado. 

As análises permitiram (re)ssignificar outros elementos,  a articulação teoria e prática 

(práxis) e, o envolvimento da instituição de ensino com outras organizações, ao passo 

que servia de instrumento de qualificação técnica de desenvolvimento de 

competências para o exercício da profissão.  

Esta atividade traduz uma pluralidade de conceitos sobre o estagio supervisionado 

com diversas considerações.  Para tanto, considera que o estagio supervisionado tem 

como objetivo o desenvolvimento de competências (conhecimentos, habilidades e 

atitudes) em situações de ensino aprendizagens, conduzidas articuladamente com 

instituições de ensino em ambiente profissional.  

Diante deste cenário constata-se que a atuação do professor, as questões curriculares, 

a influência das políticas públicas na carreira docente e a possiblidade de oferta do 

curso de Pedagogia na modalidade EaD demandavam um  novo modelo de 

organização da profissão.  

                                                      
2
 Grifo nosso: As atividades do Estágio Obrigatório, do Estágio Não Obrigatório e da Prática Docente do 

Curso de Pedagogia – Modalidade a Distância, estão regulamentadas de acordo com a Lei nº 

11.788/08, Lei 9.394/96, Resolução CNE/CP nº 01, de 15 de maio de 2006, Parecer CNE/CES nº 

66/2008, homologado em 20/02/2009, Portaria Normativa MEC nº 2, de 10/01/2007, Resolução 

CEE/SC nº 6, de 22/08/2008 e, na Instituição, pela Resolução nº 188/CONSUN-CaEn/2008, de 

12/12/2008. 
3
 Disciplina como componente curricular que dialoga com as demais disciplinas do período. 
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O novo desenho curricular proposto parte da necessidade de duas grandes mudanças 

no currículo do curso de Pedagogia. A primeira delas, a adequação do estagio 

supervisionado mediante uma nova concepção e prática contida nas diretrizes e a 

segunda, a necessidade de manutenção da oferta do curso de Pedagogia, na 

modalidade  EaD.   

Neste contexto, ter como foco de estudo e aprofundamento, a revisão da matriz 

curricular do curso de Pedagogia EaD, tendo como prioridade, um conhecimento da 

realidade, da situação de trabalho e das necessidades do ambiente escolar. Ou seja, a 

preocupação era oferecer uma organização curricular e pedagógica, integrada e 

articulada, na qual a teoria organiza as percepções para prática e esta, reorganiza a 

prática e ressignifica a teoria. Assim, era necessário que o estágio obrigatório e as 

práticas se organizassem em unidades de sentido constituindo  uma identidade 

profissional para atuar na escola contemporânea.  

Para Novoa (2007) o distanciamento da formação inicial em relação à pratica 

profissional docente, acentuando a supervalorização da experiência pelos professores 

iniciantes ao considerarem, que ela, por si mesma, é fonte  de formação, vinculada a 

ideia de que é por meio da experiência que se faz o professor, ou seja, só se aprende a 

ser  professor trabalhando.  

Assim, a estrutura e organização curricular pensada diante das novas diretrizes 

curriculares articulou-se mediante o desenvolvimento de uma formação pedagógica, 

inicialmente, por meio de um conjunto de disciplinas articuladas entre si, que 

deveriam se desdobrar em ações investigativas da prática docente em ambientes 

formais e não formais de educação.  

Este conjunto de disciplinas denominadas âncoras (fundamentos) destinavam-se ao 

estudo e a problematização de questões referentes ao contexto histórico, sociopolítico 

e cultural da educação, teorias e processos de desenvolvimento e aprendizagem. Já as 

disciplinas do campo dos saberes pedagógicos, denominadas de Prática Docente: 

Projetos Integrados foram  responsáveis pela discussão e reflexão de conceitos e 

procedimentos necessários ao exercício da docência. 

Para fundamentar o exercício do docente e garantir o olhar investigativo e 

problematizador, inicialmente a matriz contempla, do 1º ao 5º período, a disciplina 

Prática Docente: Projetos Integrados, que consiste no desenvolvimento de atividades 

teórico-práticas de caráter investigativo que perpassam a dinâmica curricular do curso, 

no sentido de proporcionar aos acadêmicos espaços de reflexão, discussão, análise e 

compreensão da docência em suas diferentes dimensões.  

Repensar a formação de professores para além da dimensão tecnicista, partindo do 

contexto de seu trabalho, implica analisar elementos e processos da prática docente 

que visem ao inter-relacionamento de conceitos e aprendizagens das diferentes áreas 

que compõem a matriz curricular do curso. 

No caso da disciplina Prática Docente: Projetos Integrados objetiva-se a compreensão 

de dois conceitos fundamentais: identidade e profissionalidade docente. Segundo 

Nóvoa (2007), a identidade: 
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[...] é um espaço de construção de maneiras de ser e de estar na profissão razão pela 

qual é mais adequado falar em processo identidário, realçando a mescla que 

caracteriza a maneira com que cada um se sente e se diz professor. 

A disciplina Prática Docente: Projetos Integrados alinha-se às demais disciplinas de 

forma interdisciplinar e ao princípio da pesquisa-ação. O movimento principal dessa 

disciplina é a possibilidade do contato direto, já no primeiro período do curso, com o 

campo de atuação. A investigação pautada na análise e problematizarão de 

experiências, possibilita a reflexão e o envolvimento imediato com os contextos 

educativos para estabelecer a relação teoria e prática, produzindo saberes para a ação. 

A Prática Docente: Projetos Integrados reúne do 1º ao 4ª período a inserção dos 

acadêmicos nos contextos educativos para fazerem o registro e a análise de 

observações, com base nos estudos realizados na própria disciplina e nas demais 

disciplinas do período, estabelecendo estreita relação com as  disciplinas, ancoras, 

respectivamente:  Realidade Sócio-Educacional Brasileira; Processos de Ensino e 

Aprendizagem; Currículo e Politicas Públicas. 

A integração e articulação entre as disciplinas mencionadas permitem realizar práticas 

mais significativas e romper com as formas que reproduzem modelos predeterminados 

construindo competências e o perfil profissional docente esperado para o licenciado.  

A disciplina permitiu a inserção dos docentes e discentes ao exercício de uma docência 

sustentada no princípio formativo do estágio supervisionado, a reflexão na ação e 

sobre a ação. Nesta perspectiva a concepção teorico foi desenhada a partir de três 

grandes dimensões. A primeira é a compreensão do exercício da docência, a segunda 

os processos de construção da identidade docente e a terceira, a valorização e o 

desenvolvimento dos saberes dos professores.  

Diante deste desenho que se construía no processo, as disciplinas de Estágio 

Supervisionado: Pesquisa e Prática Pedagógica no curso, pois na formação acadêmica 

os licenciandos iniciam-se em investigações orientadas para desvelarem os elementos 

do processo da prática docente em ambientes escolares e não-escolares,  objetivando 

o desenvolvimento de uma postura investigativa em núcleos temáticos.   

Oferecidas do 5º ao 8º períodos os licenciando desenvolvem a ação pedagógica junto 

aos gestores na instituição com foco em de Educação Infantil;  Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental;  Organizações Não-Governamentais, orfanatos, hospitais, instituições 

que oferecem atendimento especializado para pessoas com deficiência, entre outras, 

nas quais seja necessária a atuação do pedagogo para o atendimento de crianças, 

jovens e adultos. Por fim no último período, a ação pedagógica é voltada para a 

Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar.  

As atividades são planejadas e executadas sob critérios rigorosos, de tal modo que, 

além de serem específicas para cada um dos períodos do curso perpassam diferentes 

áreas de formação, sendo organizadas em cinco etapas formativas.  

As disciplinas Estágio Supervisionado: Pesquisa e Prática Pedagógica são distribuídas 

ao longo de todo o curso tendo seu nascedouro na disciplina Prática Docente: Projetos 

Integrados. Estas disciplinas dialogam entre si e se articulam com outras denominadas 

de âncoras.  Logo, desfaz-se a crença de que o estágio curricular supervisionado é o 

momento de aplicar o que foi aprendido na teoria, permitindo um trabalho 
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pedagógico sustentado no princípio educativo que aplica o conceito de 

indissociabilidade, superando a visão dicotômica de que no espaço da universidade se 

aprende a teoria e no campo de estágio se aprende a prática.  

 

Resultados  
Como resultados dessa caminhada apontamos alguns referenciais curriculares de 

inovação do estágio supervisionado como contribuição de uma nova organização 

curricular que busca maior liberdade e flexibilidade no Projeto Pedagógico do Curso de 

Pedagogia. São eles: Princípio formativo que requer a reflexão na ação sobre a ação; 

Indissociabilidade sobre teoria e prática, considerando-se que a investigação é a 

gênese da pesquisa e o ponto de partida para um processo de aprendizagem 

significativa; Reorganização da profissão  ao assumir a prática docente como forte 

componente curricular centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos 

concreto, tendo como referência o trabalho escolar; e, Responsabilidade social 

concedendo ao professor um papel central na formação no sentido de compreender o 

exercício da docência, os processos de construção da identidade e a valorização dos 

saberes dos professores.  

 

Conclusiones 
No caminho percorrido nesta vivencia, um conhecimento foi construído pela 

participação de todos os envolvidos, seja na discussão ou numa interação minuciosa, 

na qual se cruzaram subjetividades e intencionalidades na construção de um desenho 

curricular cujos referenciais curriculares de inovação, sinalizam ações em diferentes 

espaços da formação inicial. Assim, é possível afirmar que este percurso favoreceu a 

reflexão e o conhecimento da comunidade acadêmica acerca da pratica docente e do 

estagio supervisionado como dimensões relevantes para que o professor questione a 

sua prática assim com o contexto politico e social na qual a mesma se desenvolve. Os 

referenciais sinalizados abrem novas possibilidades para se repensar o currículo do 

Curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Itajaí. 
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