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RESUMO 

Essa pesquisa tem como objetivo discutir sobre a profissão docente, bem como a 
relação teoria e prática no estágio supervisionado, mantendo o propósito de estudar 
o campo da formação de professores. Buscou refletir sobre o estágio supervisionado 
na formação de professores ao mesmo tempo em que procurou entender como se dá 
a relação entre teoria e prática pedagógica durante o desenvolvimento do estágio 
supervisionado. A pesquisa foi desenvolvida no curso de Pedagogia, na unidade da 
UERGS em São Luiz Gonzaga. A metodologia utilizada para a realização desse 
estudo, está pautada na pesquisa qualitativa de cunho exploratório, bibliográfico e 
descritivo. Fizeram parte da amostra os professores do Curso de Pedagogia da 
UERGS - Unidade em São Luiz Gonzaga dos componentes curriculares de Estágio I 
Educação Infantil, Estágio II: Anos Iniciais e Estágio III: EJA e os acadêmicos 
estagiários. Os professores e acadêmicos estagiários responderam a um questionário 
do google forms com perguntas semiabertas. A análise ocorreu de forma descritiva 
com triangulação dos dados, referenciais teórico e impressões da pesquisadora. Os 
resultados mostraram que o estágio supervisionado do Curso de Pedagogia da 
UERGS, incentiva a relação teoria e prática em todos os seus momentos, primeiros 
contatos, observação, planejamento e docência. O estágio supervisionado em sua 
relação teoria e prática está cumprindo a sua importância na qualificação de futuros 
profissionais da educação.  
 
Palavras – chave: Estágio. Supervisionado. Teoria e Prática. Curso de Pedagogia. 
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ABSTRACT 
 

This research aims to objective discuss about the teaching profession, as well as the 
theory and practice relationship in the supervised internship, maintaining the purpose 
of studying the field of teacher education. Sought to reflect on the supervised internship 
in teacher training while trying to understand how is the relationship between theory 
and pedagogical practice takes place during the development of supervised internship. 
The research was developed in the Pedagogy course, in the unit UERGS in São Luiz 
Gonzaga. The methodology used to carry out this study, is ruled in qualitative research, 
exploratory, bibliographic and descriptive. Where part of the sample the teachers of 
the Pedagogy Course from UERGS – Unit in São Luiz Gonzaga of curriculum 
components in stage I: Childhood Education, stage II: Early Years and stage III: EJA 
and trainee academics. Trainee teachers and academics answered a questionnaire 
from the Google Forms with semi-open questions. The analysis occurred descriptively 
with data triangulation, theoretical references and impressions of the researcher. The 
results showed that the supervised internship of the Pedagogy course at UERGS 
encourages the relationship between theory and practice in all your moments, first 
contacts, observation, planning and teaching. The supervised internship in their 
relationship theory and practice is fulfilling its importance in qualifying of future 
education professionals. 
 
Keywords: Academics. Phase. Teachers. Supervised. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
Essa pesquisa faz parte do trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia da 

UERGS, Unidade em São Luiz Gonzaga, considerado o momento que culmina na 

caminhada final da formação inicial escolhida como profissão. Traz como problema “o 

estágio supervisionado em cursos de formação de professores contempla o 

coroamento de saberes necessários à formação docente”. 

O Estágio supervisionado no curso de Pedagogia da UERGS, ocorre durante 

três semestre do curso. No sexto semestre o estágio supervisionado realizado tem 

como objetivo experiências e vivências docentes na Educação Infantil, no sétimo 

semestre nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e no oitavo semestre na Educação 

de Jovens e Adultos. Compõem o estágio momentos de aproximação com a escola a 

fim de obter informações que colaborem com o projeto de estágio, estudo dos 

documentos legais, observação da escola e sala de aula, docência, socialização do 

estágio e entrega de relatório final. 

De acordo com essa organização metodológica e didática dos estágios 

supervisionados o objetivo geral dessa pesquisa versou sobre entender-se a essência 

do estágio supervisionado, frente aos seus saberes e a sua relação teoria e prática e 

com uma ação formativa que dê conta das demandas do contexto da sala de aula. E 

como objetivos específicos - estudar o campo da formação de professores - refletir 

sobre o estágio supervisionado na formação de professores - entender como se dá a 

relação entre teoria e prática pedagógica durante o desenvolvimento do estágio 

supervisionado. 

Durante a formação inicial muitos são os saberes científicos estudados, 

aprofundados e consequentemente vislumbrados na prática da docência, trazê-los 

para discussão frente a relação teoria e prática pode ser um caminho de qualificação 

do currículo de formação de professores. Pesquisas sobre a formação de professores 

crescem nos últimos anos, com olhar para a formação inicial e continuada. Ambas 

com papéis importantíssimos na qualificação da docência e aprimoramento dos 

saberes frente aos desafios da educação.  

  

Nesse cenário a relação teoria e prática durante a realização do estágio 

supervisionado para os professores formadores e os estudantes estagiários torna-se 
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um desafio na constituição da docência. Visto desse modo, o estágio apresenta uma 

singularidade por se situar no mundo acadêmico e se estender para o mundo do 

trabalho (Reichmann,2015), dando suporte para o estabelecimento da relação entre 

teoria e prática. Tratar o estágio como o espaço para essa relação é compreendê-lo 

como momento de reflexão sobre as aprendizagens no contexto institucional, tendo 

como base as disciplinas vivenciadas durante o curso de formação. 

Concordo com Pimenta e Lima (2008), quando os autores afirmam “que o 

estágio oferta novas possibilidades de ensinar e aprender a profissão docente, até 

mesmo no caso dos professores formadores, já que torna-se convidativo, fazendo 

com que os mesmos revejam as suas concepções sobre o ensinar e o aprender”. 

Saliento também a relevância da realização do estágio supervisionado, pois todas as 

disciplinas que envolvem o currículo são fundamentais, por trabalharem 

conhecimentos e metodologias os quais são desenvolvidos durante a prática e no 

decorrer de toda a carreira profissional. 

Durante a nossa trajetória como estudantes, seja no nível de ensino no qual 

estivermos, passamos por muitas dificuldades e muitas delas nos fazem parar para 

refletir se é isso mesmo que queremos para nós ou não e, então, nesse momento, 

cabe somente a nós mesmos decidir o que faremos e como faremos dali em diante. 

Se decidirmos encará-las de frente, teremos que trabalhar duro para que possamos 

provar a nossa capacidade perante os desafios que aparecerem e precisamos ter a 

clareza de que muitos outros maiores ou menores virão.  

Essa pesquisa será dividida em capítulos, o primeiro capitulo consta da 

introdução, o segundo capítulo a Formação de Professores: constituição e tendência; 

o terceiro compreende o estágio supervisionado na formação de professores; o quarto 

capítulo a relação teoria e prática no estágio curricular supervisionado; o quinto 

capítulo a formação do professor na atualidade; o sexto capítulo a metodologia da 

pesquisa; o sétimo capítulo os resultados e discussões e o oitavo capítulo as 

considerações finais. 
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2. FORMAÇÂO DE PROFESSORES: constituição e tendências  

 

 A formação dos professores vem sendo objeto de debate e de profundas 

reformulações no Brasil e no mundo, “o fato é que a grande maioria dos países ainda 

não logrou atingir os padrões mínimos necessários para colocar a profissão docente 

à altura de sua responsabilidade pública para com os milhões de estudantes”. (GATTI, 

BARRETO, 2009, p. 8). Ultimamente no Brasil a formação de professores vem 

passando por inúmeras transformações, num cenário claramente marcado por 

permanências neoliberais, competição, crescimento desenfreado das licenciaturas à 

distância, presença de novas tecnologias educacionais e a dissociabilidade entre 

formação específica e docente (TARDIFF e LESSARD, 2005).  

Frente a esses novos desafios, faz-se necessário discutir, pesquisar a 

formação docente no Brasil, de forma que atenda as demandas da sociedade, afinal, 

o magistério, longe de ser uma ocupação secundária, constitui um setor nevrálgico 

nas sociedades contemporâneas, uma das chaves para entender as suas 

transformações (TARDIFF e LESSARD, 2005). Nesse contexto torna-se 

imprescindível visitar a história da formação de professores afim de compreender o 

seu percurso até os dias de hoje. 

Como forma de entender essa profissão e os seus desafios, será abordado a 

linha histórica da formação de professores de acordo com três períodos, influenciados 

por diferentes ideários da educação brasileira, que são: O primeiro que corresponde 

à criação das escolas normais e a presença das concepções iluminista e positivista 

na educação, se estende de 1890 a 1930. O segundo período influenciado pelas ideias 

escolanovistas, que vai até 1961, e, finalmente, o terceiro período que se estende de 

1961 até 2001, sob a influência da concepção pedagógica produtivista 

(PERRENOUD, 2002, p. 17). 

O primeiro período é marcado pela criação do Curso Normal, que teve sua 

origem nas transformações ocorridas na Europa a partir do século XVIII, quando, 

então, emerge a revolução industrial surgindo também a necessidade de levar a 

educação, que até então estava restrita às classes mais ricas, a classe mais pobre 

(PORFÍRIO, 2019). Eram diversos os movimentos que pressionavam para que isso  

ocorresse, porém, apenas no século seguinte que a educação começou a se 

concretizar, tendo como base as ideais de alguns pensadores como Jean-Jacques 

Rousseau, Pestalozzi e o Marquês de Condorcet (PORFÍRIO, 2019). 
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No século XVIII, na França, ocorre a experiência de Jean-Baptiste de La Salle, 

o qual criou um seminário para que os leigos pudessem ser educados, tendo como 

exemplo os jesuítas que ministravam aos pobres (PORFÍRIO, 2019). 

La Salle fundou em várias cidades escolas as quais denominou como: 

"seminários de professores", seguindo com uma formação improvisada do 

magistério que então ocorria, defendendo que o magistério deveria possuir 

uma cultura enciclopédica, dominando a leitura, gramática, sistema de pesos 

e medidas, aritmética e canto, além de formar os alunos para dar-lhes bons 

hábitos morais e intelectuais, além de outros conhecimentos (PORFÍRIO, 

2019). 

A partir das ideais da Revolução Francesa foi transferido ao estado o papel de 

ministrar o ensino público, que até então ficava ao cargo de instituições religiosas. A 

pressão que a Igreja acabava exercendo, limitava a habilitação dos professores para 

trabalhar nessas escolas, temendo represálias católicas. Com a diminuição de poder 

do clero, com a Revolução e a necessidade de formação de professores laicos que o 

movimento necessitava, levou à instalação em janeiro de 1795 da Escola Normal de 

Paris, criada no ano anterior (PORFÍRIO, 2019).  

A primeira escola normal no Brasil foi criada na cidade de Niterói no ano de 

1835 e várias outras foram sendo criadas nas demais províncias do Império, sendo 

que o Curso Normal criado em 1835 tinha como finalidade formar professores para 

atuarem no magistério de ensino primário, sendo oferecido em cursos públicos de 

nível secundário (hoje Ensino Médio). A partir da criação da escola no Município da 

Corte, várias províncias criaram escolas normais com o objetivo de formar o quadro 

docente. A criação de escolas normais no Brasil foi marcada por vários movimentos 

de afirmação e de reformulações (TANURI, 1979, p. 22). 

O Ensino Normal atravessou a república, chegando aos anos 1940-1950 como 

instituição pública fundamental, tendo como foco principal o seu papel de formadora 

dos quadros docentes para o ensino primário em todo o país. Com a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação (LDB) de 1971, as escolas normais foram substituídas pela 

habilitação específica de Magistério. Com a LDB de 1996, a formação de educadores 

passou a ocorrer em nível superior, sendo estes, cursos de graduação plena com o  

surgimento dos Institutos Superiores de Educação e as Escolas Normais Superiores 

(HAMZE, 2019).  

Por outro lado, outro fato importante da história da formação de professores foi 

a implementação da Escola Nova, um movimento de renovação do ensino, 
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especialmente forte na Europa, na América e no Brasil, na primeira metade do século 

XX. Desenvolvendo-se no Brasil sob importantes impactos de transformações 

econômicas, políticas e sociais (HAMZE, 2019). Nesse contexto a formação de 

professores buscava novos rumos para a educação brasileira, com a finalidade de 

tornar a sociedade mais democrática, uma espécie de preparação para a vida, 

tornando as pessoas mais evoluídas, conscientes de seus direitos e deveres, aptos à 

reflexão, entre outros.   

Por meio da ampliação do pensamento liberal no Brasil, propagou-se o ideário 

escolanovista, uma vez que este acreditava que a educação é o único elemento eficaz 

para que se construa uma sociedade democrática. Tais ideais acreditavam ser 

necessário levar em consideração as diversidades, respeitando a individualidade do 

sujeito, aptos a refletir sobre a sociedade e capaz de inserir-se nela (HAMZE, 2019). 

Agora, trazemos nesse espaço, o que diz a resolução do Conselho Nacional de 

Educação/Conselho Pleno sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena. Ela institui que: nas licenciaturas em educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental deverão preponderar os tempos 

dedicados à constituição de conhecimento sobre os objetos de ensino e nas demais 

licenciaturas o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não poderão ser inferior à 

quinta parte da carga horária total. 

Ainda, segundo a (RESOLUÇÃO CNE/CP 1, 2002. P.5), artigo 12, os cursos 

de formação de professores em nível superior terão a sua duração definida pelo 

Conselho Pleno, em parecer e resolução específica sobre sua carga horária. O 

parágrafo 1, nos alerta para a prática, na matriz curricular, que não poderá ficar 

reduzida a um espaço isolado, restringindo-a ao estágio, desarticulado do restante do 

curso. Já no parágrafo 2, diz que a prática deverá estar presente desde o início do 

curso e permear toda a formação do professor.  

No parágrafo 3, vimos que no interior das áreas ou das disciplinas que 

constituírem os componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas 

pedagógicas todas terão a sua dimensão prática. Então, como visto, vamos 

construindo a nossa identidade dia após dia e a prática do estágio é muito importante 

a fim de que possamos aprender mais e passar a ter contato com o nosso futuro local 

de trabalho. Enfim, é no decorrer de toda a nossa trajetória, hoje, como futuros 
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pedagogos, que vamos adquirindo mais conhecimentos, ampliando assim, o nosso 

campo de visão.  

Agora, voltando um pouco para o nosso passado, percebemos que alguns 

educadores acreditavam que a educação escolarizada deveria ser sustentada no 

indivíduo integrado à democracia, um cidadão que deveria ser atuante e democrático 

(HAMZE, 2019). Os cursos de formação de professores foram implantados também 

com esse intuito, de tornar as pessoas como já dito anteriormente, mais reflexivas, 

com um campo de visão mais ampliado, tornando-os mais conscientes e participantes 

da democracia.  

Já o terceiro período foi marcado pela chegada da concepção pedagógica 

produtivista, surgindo uma nova maneira de ensinar, a qual foi inspirada na Teoria do 

Capital Humano colocando a educação como subordinada à economia, que mais 

tarde foi aperfeiçoada para a formação do cidadão, com ênfase nas capacidades e 

competências à empregabilidade do indivíduo (TANURI, 1979, p. 22). 

A partir dessa concepção passam a surgir às pedagogias contra- hegemônicas 

contrapondo-se as ideias da Teoria do capital Humano que defendia a educação como 

mediação no seio da prática social, afirmando que teoria e prática são indissociáveis 

(SAVIANI, 2003 e 2005). A formação de professores nesse cenário inicia um processo 

de um entendimento como mediação no seio da prática social global e, dessa forma, 

se põe, portanto, como o ponto de partida e de chegada da prática educativa 

(SAVIANI, 2003 e 2005). 

Partindo de uma reflexão das influências que cada concepção exerceu e exerce 

no trabalho pedagógico do professor, podemos dizer que a Pedagogia Tradicional 

exerce influência nas práticas pedagógicas de grande parte dos docentes (FOGAÇA, 

2019).  As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas por Saviani 

(1997) e Libâneo (1990). As principais tendências pedagógicas usadas na educação 

brasileira dividem-se em seis grandes linhas de  pensamento pedagógico, tendência 

tecnicista, tendência tradicional, a tendência liberal, a tendência renovada 

progressista, a tendência renovada não diretiva, ambas refletidas na formação dos 

professores e posterior educação básica.  

A Tendência Tecnicista, uma corrente psicológica, tem Skinner como seu 

expoente principal, também conhecida como behaviorista. Neste método de ensino o 

aluno é visto como depositário passivo dos conhecimentos, que devem ser 

acumulados na mente através de associações. Quem deposita os conhecimentos é o 
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professor, por ser visto como um especialista na aplicação de manuais; sendo sua 

prática extremamente controlada. Articula-se diretamente com o sistema produtivo, 

com o objetivo de aperfeiçoar a ordem social vigente, que é o capitalismo, formando 

mão de obra especializada para o mercado de trabalho (SAVIANI,1997 e LIBÂNEO, 

1990)  

A Tendência Tradicional, primeira a ser instituída no Brasil por motivos 

históricos, o professor é a figura central e o aluno é um receptor passivo dos 

conhecimentos considerados como verdades absolutas. Há repetição de exercícios 

com exigência de memorização (SAVIANI, 1997 e LIBÂNEO, 1990). As Tendências 

Liberais se voltaram à instigação da sociedade capitalista, que sustentava a ideia de 

que o aluno deve ser preparado para papéis sociais de acordo com as suas aptidões, 

aprendendo a viver em harmonia com as normas desse tipo de sociedade, tendo uma 

cultura individual (SAVIANI, 1997 e LIBÂNEO, 1990); 

A Renovadora Progressiva, por razões de recomposição da hegemonia da 

burguesia, foi a próxima tendência a aparecer no cenário da educação brasileira. 

Caracteriza-se por centralizar no aluno, e, este, por sua vez é considerado como um 

ser ativo e curioso. Dispõe da ideia que ele “só irá aprender fazendo”, valorizam-se as 

tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural e social. 

Aprender se torna uma atividade de descoberta, é uma autoaprendizagem, sendo o 

professor, seu facilitador (SAVIANI, 1997 e LIBÂNEO, 1990). 

A Escola Nova, também conhecida como tendência renovadora não diretiva 

tem como grande pioneiro no Brasil Anísio Teixeira. Seu método centrado no aluno, 

onde a escola tem o papel de formadora de atitudes, preocupando-se mais com a 

parte psicológica do que com a social ou pedagógica. A aprendizagem, nessa 

tendência, para ser significativa deve estar ligada as percepções, modificando-as 

(SAVIANI, 1997 e LIBÂNEO, 1990). 

As Tendências Progressistas que partem de uma análise crítica das realidades 

sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação e é uma 

tendência que não condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. O 

desenvolvimento e popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o 

desenvolvimento da tendência progressista, que se ramifica em três correntes que 

são: a Libertadora, Libertária e Crítico Social dos Conteúdos. 

De acordo com Saviani (1997) e Libâneo (1990) a corrente libertadora também 

conhecida como a pedagogia de Paulo Freire, “vincula a educação à luta e 
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organização de classe do oprimido”. Onde para Freire (1994), “o saber mais 

importante é o de que ele o oprimido, possa ter uma consciência da realidade em que 

vive”. Além da busca pela transformação social, a condição de se libertar através da 

elaboração da consciência crítica passo a passo com sua organização de classe. 

Centraliza-se na discussão de temas sociais e políticos; o professor coordena 

atividades e atua juntamente com os alunos (SAVIANI, 1997 e LIBÂNEO, 1990). 

A Libertária procura a transformação da personalidade num sentido libertário e 

auto gestionário, partindo do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é 

incorporado e utilizado em situações novas, por isso o saber sistematizado só terá 

relevância se for possível seu uso prático. Enfoca a livre expressão, o contexto 

cultural, a educação estética. Os conteúdos, apesar de disponibilizados, não são 

exigidos pelos alunos e o professor é tido como um conselheiro à disposição do aluno 

(SAVIANI, 1997 e LIBÂNEO, 1990). 

E a Crítico-social dos conteúdos ou Histórico-Crítica, corrente pedagógica que 

apareceu no Brasil nos fins dos anos 70, acentua a prioridade de focar os conteúdos 

no seu confronto com as realidades sociais, sendo necessário enfatizar o 

conhecimento histórico. Prepara o aluno para o mundo adulto, com participação 

organizada e ativa na democratização da sociedade, por meio da aquisição de 

conteúdos e da socialização. O professor é o mediador entre conteúdos e alunos. O 

ensino/aprendizagem tem como centro o aluno, onde os conhecimentos são 

construídos pela experiência pessoal e subjetiva (SAVIANI, 1997 e LIBÂNEO, 1990). 

Todas as tendências pedagógicas fizeram parte da formação dos professores, 

desde a implantação dos Cursos Normais e, posteriormente nas Universidades.   

Lembrando que muitos dos reflexos da educação brasileira, até mesmo nos 

dias de hoje, foram e são marcadas por essas tendências, desde a mais tradicional 

até a mais libertadora. 

De posse das tendências pedagógicas que fizeram parte do cenário da 

educação brasileira com forte influência na formação de professores, outro ponto 

necessário de se trazer para esse percurso histórico é a revolução de 1930 que alterou 

a ordem político-social e a estrutura educacional do país. Nesse sentido, a formação 

dos professores deixou de ser promovida pelas escolas normais, com a instituição de 

cursos superiores para este fim. É necessário considerar que as transformações na 

educação após a década de trinta, compõe um processo que vinha se desenvolvendo 
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desde o surgimento da Associação Brasileira de Educação em 1924 que contribuiu na 

disseminação das ideias da escola nova (SAVIANI, 2011, p. 32). 

Em 1996, a Lei e Diretrizes da Educação Brasileira (LDB), em seu capítulo: 

TÍTULO VI: DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, traz a formação de professores 

de modo que atenda aos objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino, 

bem como as características de cada fase do desenvolvimento do educando, tendo 

os seguintes fundamentos: “A associação entre teorias e práticas, inclusive mediante 

a capacitação em serviço e o aproveitamento da formação e experiências anteriores 

em instituições de ensino e outras atividades” (LDB, 1996). 

Já no artigo 62, da Lei e Diretrizes da Educação Brasileira (LDB, 1996), nos diz 

que: A formação de profissionais para atuar na educação básica deverá ser realizada 

em cursos de licenciatura, de graduação plena, em universidades ou em institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício na 

educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, ou a oferecida 

em nível médio na modalidade Normal. 

  No que refere-se à formação de docentes, após o seu advento surge a 

resolução CNE/CEB Nº 1 de 18 de fevereiro de 2002, que versava sobre a formação 

de professores. Essa resolução enfatiza que: Os professores atuarão nas diferentes 

etapas e modalidades da educação básica, observando os princípios norteadores 

desse preparo para o exercício profissional específico, considerando: a competência 

como concepção nuclear na orientação do curso, a coerência entre a formação   

oferecida e a prática esperada do futuro professor. De acordo com a 

RESOLUÇÃO CNE/CP1 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002, deve-se considerar: 

a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em lugar 
similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o que faz na 
formação e o que dele se espera; 
b) a aprendizagem como processo de construção de conhecimentos, 
habilidades e valores em interação com a realidade e com os demais 
indivíduos, no qual são colocadas em uso capacidades pessoais; 
c) os conteúdos, como meio e suporte para a constituição das competências; 
d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita 
o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, 
consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das 
mudanças de percurso eventualmente necessárias. 
III - a pesquisa, com foco no processo de ensino e de aprendizagem, uma 
vez que ensinar requer, tanto dispor de conhecimentos e mobilizá-los para a 
ação, como compreender o processo de construção do conhecimento 
 

De acordo com Carvalho (2015), a Resolução de 2002 (BRASIL, 2002a) e a 

Resolução de 2015 convergem muito em relação ao estágio supervisionado e a 
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Proposta Pedagógica do Curso (PPC). A matriz curricular deve contemplar as 

dimensões tanto teóricas como as práticas e a PPC deve ser vivenciada ao longo de 

toda a formação, não podendo ser reduzida a um espaço isolado, restringindo-a ao 

estágio, desarticulado do resto do curso;  

Segundo a autora, o estágio é um componente obrigatório, sendo uma 

atividade específica articulada com a prática e com as outras atividades de trabalho 

acadêmico e, portanto, deve ser realizado em escola de Educação Básica respeitando 

sempre o regime colaborativo entre os sistemas de ensino, sendo desenvolvido a 

partir do início da segunda metade do curso, mediante um processo avaliativo de 

forma conjunta pela instituição formadora e pela escola onde realiza o estágio.  

Para Carvalho (2015), ainda assim, a Resolução de 2015 amplia a de 2002 

destacando em seu Art. 3 §5º a importância da articulação entre a teoria e a prática 

durante todo o processo que envolve a formação docente, contemplando assim, a 

indissociabilidade existente entre ensino, pesquisa e extensão além do 

reconhecimento das instituições de Educação Básica como também os espaços 

necessários à formação dos profissionais do magistério.  

Segundo a autora, a prática pedagógica permite aos alunos de licenciatura, a 

construção e ampliação de saberes, além de ajudar na formação da sua identidade 

profissional, que trabalha de forma conjunta com o estágio, constituindo assim, fatores 

essenciais para motivarem o processo reflexivo do futuro professor (PELOZO, 2007 

apud CARVALHO, 2015, p. 10). 

Ainda para Carvalho (2015), fica evidente por meio da análise dos documentos 

que tanto a Resolução de 2002, como a de 2015, mais convergem no que tange às 

Diretrizes Curriculares Nacionais para formação docente do que divergem. 

Percebemos então, que a Resolução de 2015 transcende a de 2002, por ser mais 

minuciosa em suas informações, abrangendo assim, outras modalidades de formação 

inicial em nível superior, seja para os cursos de licenciatura, de formação pedagógica 

para os alunos já graduados e cursos de segunda licenciatura, e ainda, incluindo as 

DCN para a formação continuada. 

Em 2015, o Conselho Nacional de Educação aprova a Resolução CNE/CEB Nº 

2, 1º de julho de 2015, que pontua a formação de professores como a formação para 

o exercício da docência na educação básica, no ensino e a gestão educacional. 

Também enfatiza os processos educativos escolares e daqueles que não são 

escolares, da produção e difusão dos conhecimentos científicos, tecnológicos e 
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educacionais, estruturando-se e tendo como garantia a base comum nacional das 

orientações curriculares. De acordo com a Resolução nº 2, (2015, p.3): 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial e 

Continuada em Nível Superior de Profissionais do Magistério para a 

Educação Básica aplicam-se à formação de professores para o exercício da 

docência na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e nas 

respectivas modalidades de educação (Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Especial, Educação Profissional e Tecnológica, Educação do 

Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância e Educação 

Escolar Quilombola), nas diferentes áreas do conhecimento e com integração 

entre elas, podendo abranger um campo específico e/ou interdisciplinar. 

Após o artigo 2º, a Resolução nº 2, (2015, p.3) pontua que: 

§ 1º Compreende-se a docência como ação educativa e como 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/aprender, à socialização e 
construção de conhecimentos e sua inovação, em diálogo constante entre 
diferentes visões de mundo. 
 

A Resolução nº2 (2015, p.3), destaca que: 

§ 2º No exercício da docência, a ação do profissional do magistério da 
educação básica é permeada por dimensões técnicas, políticas, éticas e 
estéticas por meio de sólida formação, envolvendo o domínio e manejo de 
conteúdos e metodologias, diversas linguagens, tecnologias e inovações, 
contribuindo para ampliar a visão e a atuação desse profissional. 
 

No artigo 3º, a Resolução nº2 (2015), pontua que: 

Art. 3º A formação inicial e a formação continuada destinam-se, 

respectivamente, à preparação e ao desenvolvimento de profissionais para 

funções de magistério na educação básica em suas etapas – educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio – e modalidades – educação de 

jovens e adultos, educação especial, educação profissional e técnica de nível 

médio, educação escolar indígena, educação do campo, educação escolar 

quilombola e educação a distância – a partir de compreensão ampla e 

contextualizada de educação e educação escolar, visando assegurar a 

produção e difusão de conhecimentos de determinada área e a participação 

na elaboração e implementação do projeto político-pedagógico da instituição, 

na perspectiva de garantir, com qualidade, os direitos e objetivos de 

aprendizagem e o seu desenvolvimento, a gestão democrática e a avaliação 

institucional. 

Ainda de acordo com a Resolução nº2 (2015, p. 6), 

§ 5º São princípios da Formação de Profissionais do Magistério da Educação 
Básica: 
V - a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação docente, 
fundada no domínio dos conhecimentos científicos e didáticos, contemplando 
a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; 
 

Fazendo uma análise das duas resoluções Carvalho (2015, p.152), pontua que 

ambas as resoluções, acabam convergindo muito mais no que se refere às Diretrizes 
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Curriculares Nacionais para formação docente do que divergindo. Percebe-se, então, 

que a Resolução de 2015 transcende a de 2002, por ser mais minuciosa em suas 

informações, abrangendo assim, outras modalidades de formação inicial em nível 

superior, seja nos cursos de licenciatura, de formação pedagógica para graduados ou 

cursos de segunda licenciatura e ainda, incluindo ainda, as DCNS para a formação 

continuada de professores. 

Vale destacar que no ano de 2019 foi aprovada pelo Conselho Nacional de 

Educação uma nova resolução Nº1 de dezembro de 2019 sobre a formação de 

professores. Essa resolução está em fase de estudo e/ou implantação pelas 

Universidades Brasileiras.  

Portanto, tanto as tendências pedagógicas como a constituição da formação de 

professores enquanto área de formação e atuação, bem como o avento da LDB (1996) 

e das resoluções do CNE/CEB (2002, 2015) foram importantes na composição desse 

campo de estudos. Nesse viés o processo de formação de professores no século XXI, 

“deve antecipar as transformações, assumindo dessa forma o relevante papel que o 

magistério deve exercer na sociedade (PERRENEOUD, 2002, p.17)”. 
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3. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

 Historicamente, tanto no Brasil quanto no contexto internacional, a formação 

inicial à docência passou e continua passando por diversas mudanças, priorizando 

sempre os aspectos ligados ao nível de ensino, onde o professor deveria ser formado 

e isso ocorreu no início do século XIX até a primeira metade do século XX (TARDIF, 

2013; VILLELA, 2004).  

O estágio supervisionado é um dos componentes curriculares obrigatórios nos 

cursos de formação para professores, podendo estabelecer assim, uma relação entre 

a teoria explicada em sala de aula e a prática que será desenvolvida nesse período. 

Incluem-se no estágio várias etapas, como por exemplo: apresentação do futuro 

estagiário (a) à direção da escola e professor (a) regente da turma em que se pretende 

fazer o estágio, observações da escola e de suas estruturas físicas e organizacionais; 

(SILVA E GASPAR, 2018).  

Também cabe aos estagiários fazer a leitura e estudo do Projeto Político 

Pedagógico, do regime escolar, observação da rotina da turma e finalmente, a prática 

da docência. Nesse período de estágio se considera experiências, aprendizados e 

trocas com a turma e também com toda a comunidade escolar, sendo também este, 

o momento no qual teremos a oportunidade de ver se essa profissão é realmente a 

que queremos para o nosso futuro, ou não (SILVA E GASPAR, 2018).  

De acordo com Pimenta e Lima (2008), o estágio proporciona novas 

possibilidades de ensinar e aprender a profissão docente, até mesmo para aqueles 

professores que já se formaram, já que esse é um momento no qual poderão parar 

para rever as suas práticas em sala de aula, refletindo assim, a sua forma de ensinar. 

É indiscutível a relevância desse componente para a formação docente, pois através 

do estágio, temos a oportunidade de fazermos um contato inicial com os alunos e toda 

comunidade escolar.  

Tanto é que existem diretrizes e regulamentações para os cursos de formação 

de professores acerca dos estágios supervisionados. Nesse sentido, destaco as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação 

Básica (Brasil. CNE, 2002a), as quais foram aprovadas no ano de 2001 e 

regulamentadas em 2002 pelas Resoluções nº: 1 e nº: 2 do Conselho Nacional de  
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Educação (CNE). Essa Resolução trata das diretrizes para os cursos de 

formação de professores da educação básica, em nível superior, curso de licenciatura, 

de graduação plena (Brasil. CNE, 2002a).  

Já a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008 (Brasil, 2008), estabelece a 

normatização do estágio dos estudantes, discursando sobre o estágio obrigatório e o 

não obrigatório (Art. 2º). Conforme essa lei, o estágio é um “ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 

trabalho produtivo do estudante” (BRASIL, 2008).  

No que se refere aos envolvidos nesse processo, a lei destaca a articulação 

entre o ensino e o campo de trabalho para a realização do estágio. Destacando a 

participação das instituições concedentes de estágio, pois este é um compromisso 

formalizado entre o estagiário, a instituição de ensino e a empresa. Tais instituições 

de ensino ou empresas, possuem como base um plano de várias atividades que vai 

materializando a extensão ao ambiente de trabalho do projeto pedagógico que será 

desenvolvido nas disciplinas do currículo escolar com os alunos, e no caso das 

empresas, o trabalho que será desenvolvido durante o período de estágio (Cyrino, 

2016; Sarti & Araújo, 2016).  

Reconhecida como estágio supervisionado, a prática contempla o processo de 

acolhimento e de acompanhamento (Cyrino, 2016; Sarti & Araújo, 2016), envolvendo 

tanto Escola como Universidade. 

Essa formação pelo acompanhamento rompe com o modelo mais tradicional 
de formação docente, representado pelo antigo mestre de aplicação das 
Escolas Normais (professor ‘exemplar’ a ser imitado pelos futuros 
professores). Não se trata mais de observar o modelo para aplicá-lo às 
situações de ensino, mas de experimentar o trabalho docente sob a 
orientação de um formador capaz de empregar dispositivos formativos que 
ofereçam suporte, face a face, a um iniciante ou a um profissional menos 
experiente, a fim de que ele descubra suas próprias possibilidades de 
atuação. (SARTI, 2013a, p. 219). 

 
 

Trago aqui as definições da Resolução CNE/CP nº 2/2015 e da Resolução 

CNE/CP nº 1/2006, no que se refere à compatibilidade da carga horária do estágio 

supervisionado, das atividades teórico-práticas e da prática como componente 

curricular, levando em consideração a vigência dessas duas Resoluções aqui 

mencionadas.  

 Ambas estão vigentes e para os cursos de Pedagogia, portanto, continua em 

vigor a Resolução CNE/CP nº 1/2006 que instituiu Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Graduação nestes cursos e que se constituiu em referência para a 
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Resolução CNE/CP nº 2/2015 (Resolução CNE/CP nº 2/2015). Dessa forma, as IES 

terão que ajustar a carga horária do estágio supervisionado de 300 (trezentas) para 

400 (quatrocentas) horas, bem como a carga horária das atividades teórico-práticas 

de 100 (cem) para 200 (duzentas) horas. As IES poderão fazer esse ajuste mantendo 

a carga horária mínima de 3.200 horas, podendo assim, reduzir 200 horas das 2.800 

horas dedicadas às atividades formativas como assistência ás aulas, realização de 

seminários (RESOLUÇÃO CNE/CP nº 2/2015). 

Nessa Resolução, destaca-se ainda, que o estágio supervisionado deverá ser 

efetivado a partir da segunda metade do curso direcionando-se à compreensão, 

reflexão e ação na/sobre a educação básica, suas etapas e modalidades. A prática 

enquanto componente curricular a ser efetivada ao longo do processo formativo não 

se confunde com o estágio supervisionado. O Parecer CNE/CES nº 15/2005 ratifica 

essa compreensão (Resolução CNE/CP nº 2/2015). 

O estágio supervisionado está previsto no Art. 8º, inciso IV, da Resolução 

CNE/CP nº 1/2006, que institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Pedagogia, Licenciatura, ao definir que o 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, tais como: 

a) Na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
prioritariamente; b) nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, 
na modalidade Normal; c) na Educação Profissional na área de serviços e de 
apoio escolar; d) na Educação de Jovens e Adultos; e) na participação em 
atividades da gestão de processos educativos, no planejamento, 
implementação, coordenação, acompanhamento e avaliação de atividades e 
projetos educativos; f) em reuniões de formação pedagógica (RESOLUÇÃO 
CNE/CP Nº 1/2006). 
b)  

Pela definição pedagógica dada ao estágio supervisionado, neste inciso, 

verifica-se que há compatibilidade com a definição e abrangência dada pela 

Resolução CNE/CP nº 2/2015 ao contemplar as atividades de ensino, bem como as 

atividades de coordenação e gestão educacional e escolar (Resolução CNE/CP nº 

2/2015). Concluindo, existe sim, uma nova resolução que agora traz os currículos de 

estágios tendo como foco a BNCC, para que estes, estejam de acordo com a mesma. 

Em dezembro de 2019 saiu no diário oficial da União, a nova Resolução 02 de 20 de 

dezembro de 2019 referente as Diretrizes Curriculares para a Formação Inicial de 

Professores/BNCC - Formação, onde fixa que os estágios supervisionados seguem 
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as suas 400 (quatrocentas) horas, assim como a resolução 02 de 2015 

(RESOLUÇÃO, CNE/CP nº 2/2019).  

Com ênfase na relação teoria e prática, onde os componentes como 

componente curricular estando presentes nas dimensões conhecimento profissional, 

prática profissional e engajamento profissional, sendo mais intensa na prática 

profissional. 
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4. A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO 

 

Desde a década de 1990, a formação docente passa por transformações 

relacionadas ao lugar, às modalidades e à duração dos estágios curriculares ao longo 

da formação inicial (BORGES et al. 2013). Estas transformações na 

profissionalização, também poderão assumir formatos específicos por causa das 

características de cada país e de cada contexto universitário, uma vez que o ponto 

para o qual elas convergem é o da consideração da prática profissional como um lócus 

de produção e também de formação nos saberes (TARDIF, LESSARD, & GAUTHIER, 

1998).  

Processo esse que não para no movimento pela profissionalização do ensino, 

porém, assume destaque também um outro movimento colocando a experiência 

prática no centro da formação dos professores (SARTI, 2012), pautada na ideia de 

racionalidade prática. Esse movimento também influenciou a formulação de novos 

currículos de formação, assim como trouxe uma revisão da prática pedagógica e da 

experiência prática, impactando na prática de ensino do estágio supervisionado. A 

prática se torna lugar de formação e produção de saberes, bem como de 

desenvolvimento de competências profissionais (BORGES, 2008).  

Nessa direção, de um lado, os docentes são tomados como “profissionais 

reflexivos, capazes de deliberar sobre suas práticas, de objetivá-las, de inová-las, de 

torná-las mais eficazes e acessíveis aos pares” (BORGES et al., 2013, p. 1); de outro, 

“a prática passa a ser considerada como um espaço original e autônomo de 

aprendizagem e de formação dos futuros docentes” (BORGES et al., 2013, p. 1).  

Concretamente, isso deu origem, em alguns países, à adoção de um modelo 

dual e de alternância na formação inicial com uma base em dispositivos formativos 

(roteiros de acompanhamento da formação), buscando alternar teoria e prática, num 

vai-e-vem entre a universidade e o meio escolar (CHOCHARD & MAZALON, 2016).  

Visando favorecer vínculos mais estreitos entre a experiência de campo e a teoria 

oriunda da pesquisa, os docentes e os estagiários. 

Ao ponderar tais aspectos, consideramos a ideia de projetar o estágio na 

perspectiva de uma pedagogia da formação, como propõe Nóvoa (2012) quando se 
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refere à formação docente na universidade. Para Nóvoa (2012), há quatro iluminações 

que podem auxiliar a desenvolver uma pedagogia universitária que culmine no estágio 

supervisionado: Investigação - Grupos de Pesquisa; Colaboração; Pedagogia 

Situacional e Cultura Profissional; Experiência.  

A primeira possibilidade aponta para uma pedagogia que se baseia em práticas 

de colaboração, trabalho em equipe, ou seja, que se faz junto por meio do diálogo, 

constituindo redes sociais (NÓVOA, 2012). No caso do estágio, as relações de diálogo 

são baseadas na perspectiva da parceria entre universidade e escola como 

conformadoras. A segunda possibilidade vem marcada por uma pedagogia que 

valorize a situação (pedagogia da imprevisibilidade) e a cultura profissional.  

O estágio curricular supervisionado é uma importante ferramenta que auxilia na 

construção da identidade profissional, a qual constitui-se no desenvolvimento com a 

ação, onde teoria e prática se encontram. Nesse viés existe a necessidade de termos 

uma pedagogia que consiga ir muito além da sua tradição, não se fechando no 

conhecimento. Uma pedagogia que seja capaz de valorizar a experiência, que inclua 

a reflexão social (NÓVOA, 2012).  

Nesse caminho a formação de professores pode ser pensada a partir de um 

modelo híbrido (ZEICHNE, 2010) que envolva os conhecimentos acadêmicos, 

empíricos e sociais, pois é necessário considerar a escola e suas contribuições. Caso 

contrário, o futuro professor continuará a ser lançado em sua prática de forma isolada, 

exercendo a sua profissão no âmbito de uma privatização de sua prática. 
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5. METODOLOGIA 

 

Esse trabalho de conclusão de curso está pautado na pesquisa qualitativa de 

cunho exploratório, bibliográfico e descritivo. A pesquisa qualitativa traz em seus 

estudos a interpretação do mundo real, tendo a preocupação com o caráter 

hermenêutico na tarefa de pesquisar sobre a experiência vivida dos seres humanos. 

Para Prus (apud MOREIRA, 2002, p. 50-1), a tarefa de “dupla hermenêutica” justifica-

se pelo fato de os investigadores lidarem com a interpretação de entidades que, por 

sua vez, interpretam o mundo que as rodeiam. 

A exploratória, por sua vez é o tipo de pesquisa que tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o 

problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 

2007).  

Já a pesquisa bibliográfica para Gil (2007, p. 44), os exemplos mais 

característicos desse tipo de pesquisa são sobre investigações sobre ideologias ou 

aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema. 

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém, pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, procurando 
referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou 
conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a 
resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 
 

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o 

que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos 

de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987). A coleta de dados foi realizada a partir 

de questionário online criado no Google Formulários, com 3 questões abertas 

(APÊNDICE A). Foram 3 questões destinadas aos professores formadores 

orientadores do componente de Estágio Supervisionado e 2 questões destinadas aos 

estudantes estagiários, ambos do Curso de Pedagogia da UERGS, Unidade em São 

Luiz Gonzaga. O questionário segundo Gil (1999, p.128),  compreende “como a 

técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado de 

questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 
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opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, entre 

outras.” 

O Curso de Pedagogia da Uergs - Unidade em São Luiz Gonzaga possui 8 

professores que orientam os estágios supervisionados, desse total 5 responderam o 

questionário, ou seja, 5 professores formadores compuseram a amostra dessa 

pesquisa (identificação dos professores formadores – P1, P2, P3, P4 e P5). Em 

relação aos estudantes estagiários, o questionário foi enviado para as duas turmas do 

Curso de Pedagogia (7º e 8º semestres), um total de 50 alunos. Desses, somente 10 

responderam ao questionário (identificação dos estudantes estagiários - A1, A2, A3, 

A4, A5, A6, A7, A8, A9,).  

Para a análise optou-se pela triangulação dos dados. A triangulação buscou 

reunir as informações obtidas no questionário, na fundamentação teórica e na análise 

da pesquisadora a fim de contemplar os objetivos dessa pesquisa. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Esse capítulo tem como intenção dar destaque as informações coletadas nos 

questionários destinados aos professores formadores orientadores do componente de 

estágio supervisionado e aos estudantes estagiários do Curso de Pedagogia da 

Uergs, bem como construir discussões a partir dos referenciais elucidados e a 

percepção da pesquisadora. 

O questionário destinado aos professores compreendeu 4 perguntas abertas 

que foram: - Em sua experiência como formador (a) e orientador do estágio 

supervisionado no Curso Pedagogia, que saberes docentes, você acredita, que são 

imprescindíveis no planejamento, desenvolvimento e avaliação do estágio 

supervisionado? - Em sua experiência como formador (a) e orientador do estágio 

supervisionado no Curso Pedagogia, como se dá à relação entre teoria e prática 

durante o planejamento, desenvolvimento e avaliação do estágio supervisionado? - 

Em sua experiência como formador (a) e orientador do estágio supervisionado no 

Curso Pedagogia os estudantes estagiários conseguem relacionar a teoria e a prática 

quando da observação, planejamento, docência e reflexão da docência? 

E para os estudantes estagiários foram: - A relação teoria e prática, construída 

durante a sua formação inicial, deu conta das competências exigidas pelo estágio 

supervisionado, que são a observação, planejamento, docência e reflexão da 

docência? - Que saberes docentes fazem parte do estágio supervisionado, no que diz 

respeito ao planejamento e docência? 

6.1 O QUE DIZEM OS PROFESSORES FORMADORES ORIENTADORES DO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

A primeira pergunta buscou coletar informações acerca dos saberes docentes 

necessários no que diz respeito ao planejamento, desenvolvimento e avaliação do 

estágio supervisionado. O P1 respondeu que os saberes da docência no estágio 

supervisionado estão relacionados a realidade de cada escola e alunos/as; no 

gerenciamento das emoções; nos saberes da profissão docente; sindicatos, 

associações e envolvimentos em movimentos sociais e na gratuidade e engajamento 

nas ações da escola. 
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Segundo Tardif (2002, p.7), os professores no exercício das suas funções e na 

prática da sua profissão, desenvolvem esses saberes específicos, baseados em seu 

trabalho cotidiano, brotando da sua experiência e por ela são validados, incorporando-

se à experiência individual e coletiva sob a forma de habitus e de habilidades de saber 

fazer e de saber ser. Por isso são chamados de saberes experienciais.  

Para o P2 depende se o Estágio é em Educação Infantil ou nos Anos Iniciais. 

Nos dois casos é importante ter conhecimentos atualizados de Psicologia Evolutiva, 

indo além dos trabalhos de Piaget e de Vygotsky que são do século passado.  Para o 

Estágio em primeiro e segundo ano de Ensino Fundamental é imprescindível ter 

conhecimentos sobre o processo de alfabetização. Para os Estágios em terceiro, 

quarto e quinto ano de Ensino Fundamental se faz necessário dominar o conteúdo. 

Isso se torna ainda mais importante em EJA. Para os Estágios em EJA é importante 

ter conhecimentos sobre o mundo do trabalho, não só da Sociologia do Trabalho, mas 

também da Legislação trabalhista.   

 De acordo com Tardif (2002, p.6), os professores ao longo de suas carreiras 

devem também apropriar-se de saberes que podemos chamar de curriculares e eles 

correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a 

instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais, por ela definidos e 

selecionados como modelos da cultura erudita e de formação para a mesma. 

Apresentam-se concretamente sob a forma de programas escolares (objetivos, 

conteúdos, métodos) que os professores devem aprender a aplicar. 

O P3 respondeu que acredita que os docentes devem ter um conjunto de 

saberes que foram sendo constituídos no processo de formação no decorrer do curso. 

Destaco aqui os saberes da formação profissional sobre a educação, pedagogia, 

concepções de educação, desenvolvimento humano, os conhecimentos didáticos, 

pedagógicos relacionados a aprendizagem, metodologias, planejamento entre outros 

que embasam o saber- fazer pedagógico.  

Tão importante também são os saberes disciplinares e curriculares, saberes 

reconhecidos e identificados como pertencentes aos diferentes campos do 

conhecimento (linguagem, matemática, ciências sociais, ciências humanas, etc.), 

atualmente normatizados pela BNCC. Conhecer as competências, habilidades do 

objeto do conhecimento a serem desenvolvidas nos alunos nas diferentes etapas da 

educação básica. Esses saberes, produzidos e acumulados pela sociedade ao longo 

da história da humanidade.  
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Destaco ainda conhecimentos dos saberes de gestão e organização 

educacional: leis, regimento escolar, PPP, currículo, projetos educacionais que fazem 

parte do cotidiano de nossas instituições. A partir desses saberes o docente vai 

desenvolver as interações e aprendizagens necessárias a prática da docência e 

assim, incorporar novos saberes através de suas experiências individuais e coletivas, 

de suas reflexões e práticas pedagógicas que vão sendo validados nessas vivências 

do saber fazer e do saber ser professor. 

Segundo Tardif (2002, p. 4), os saberes docentes se compõe, na verdade, de 

vários saberes, provenientes de diferentes fontes, com grupos variados de saberes, 

como por exemplo, os saberes docentes, os disciplinares, os curriculares e os 

experienciais.  

E o P4 trouxe Tardif (2002) para contextualizar o questionamento feito, dando 

destaque que parta o autor o saber docente deve ser a partir de seis fios condutores: 

“saber e trabalho, diversidade, temporalidade, experiência de trabalho, saberes 

humanos, e por último saberes e formação profissional, este decorrente dos 

anteriores”. Concordo com ele, tudo isto forma o docente que somos. 

De acordo com as respostas dos professores, podemos reafirmar que os 

nossos saberes são constituídos desde o início da nossa escolarização, já que 

durante a mesma, vamos passando por diferentes fases e evoluindo cada vez mais 

com as novas descobertas e aprendizagens que vamos tendo ao longo da nossa 

trajetória de vida. E enquanto professores, não é diferente, já que vamos acumulando 

conhecimentos e aprimorando as nossas práticas a cada dia que passa. De acordo 

com Tardif (2002), o saber docente se compõe, de vários saberes provenientes de 

diferentes fontes e eles podem ser disciplinares, curriculares, profissionais (incluindo 

os das ciências da educação e da pedagogia) e experienciais.  

A segunda pergunta teve como objetivo buscar informações acerca da relação 

teoria e prática durante o estágio supervisionado. O P1 escreveu que acredita e milita 

com o pensamento e escritas sobre ´práxis´ de Paulo Freire. Uma ação intencional, 

baseada nas teorias estudadas, refazendo estas mesmas teorias, na prática realizada. 

De acordo com Silva e Gaspar (2018, p. 217), o estágio curricular supervisionado se 

apresenta como uma importante ferramenta para a construção da nossa identidade 

profissional que é constituída em desenvolvimento com a ação. Lugar este, de 

interlocução entre o espaço de formação institucional no caso do Ensino Superior e o 
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campo de atuação profissional, sendo assim, o estágio é experienciado como um 

espaço onde podemos entrecruzar a teoria e a prática. 

Para o P2 tanto os supervisores como os próprios alunos buscam integrar teoria 

e prática.  Em geral, ao meu ver, essa integração se dá na maioria dos casos. Já o P3 

sustenta que a interação entre teoria e prática nas ações da docência é uma 

competência de grande importância neste momento do estágio. Em lócus é que 

nossos acadêmicos vão vivenciar os conhecimentos adquiridos durante sua formação 

profissional. O professor escreve: 

“sei que isso não é fácil, porque depende muito de cada um, de sua identidade 

profissional; de sua postura critico- dialética, suas crenças e valores, suas 

interações, mas podemos constatar através dos seus planejamentos e 

produções (plano de aulas, projetos, relatórios e de avaliações), das 

intervenções nas aprendizagens dos alunos, na resolução de problemas que 

surgem no cotidiano da sala de aula, nas buscas constantes de novos 

saberes e as metodologias usadas, enfim como desenvolve à docência, o ato 

de ensinar e aprender.” (p.4) 

De acordo com IMBERNÓN (2006 apud Barros, Silva e Vásquez, 2011), a 

prática de ensino acaba envolvendo diversos fatores e para elucida-los o professor 

necessita ter uma formação inicial sólida e abrangente, além de uma efetiva formação 

continuada, de tal forma que os docentes precisam conhecer bem qual será a sua 

área de atuação, tomando conhecimento de metodologias adequadas para uma 

transposição didática eficaz, tendo conhecimento das transformações que ocorrem 

tanto na parte científica como na tecnológica, ser consciente da diversidade sócio-

econômico-cultural, estando comprometido com a equidade social, para que assim,  

possibilite aos alunos a construção de uma aprendizagem efetiva dos conhecimentos 

científicos, além do desenvolvimento de habilidades que são indispensáveis para uma 

atuação social.   

Segundo Barros, Silva e Vásquez (2011), A prática de ensino mediada pelo 

estágio supervisionado acaba promovendo a unidade entre a teoria e a prática, assim 

como o contexto relacional entre prática-teoria-prática apresenta relevância na 

formação do professor, por promover a compreensão do conceito de unidade, ou seja, 

a relação necessária entre teoria e prática.  

O conhecimento da realidade escolar favorece reflexões sobre a prática do 

estagiário nas instituições de ensino, possibilitando o desenvolvimento de prática 

criativa e transformadora pela aplicação de teorias que sustenta o trabalho do 

docente. 
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A relação entre teoria e prática para o P4 deve ser feita em todas as etapas, 

desde o planejamento até a avaliação. O estágio é um rico espaço de reflexões e 

descobertas, em que teoria e prática são instrumentos inseparáveis e indispensáveis 

à prática docente. Na realização do estágio todas as disciplinas que envolvem o 

currículo são fundamentais, uma vez que nos dão subsídios e trabalham os 

conhecimentos e metodologias a serem desenvolvidos durante a prática e ao longo 

da carreira profissional. 

Concordo plenamente com as respostas dos professores, pois vamos 

ampliando o nosso conhecimento como passar do tempo e das práticas que vamos 

desenvolvendo na atuação como professores e em relação a teoria e a prática, estas, 

por sua vez, devem ser realizadas em todas as etapas, desde o início da nossa 

formação, por meio das aulas e no estágio, a fim de nos colocar de frente com as 

situações que iremos enfrentar durante o exercício da nossa profissão.   

Segundo SOUZA e BONELA (2007, apud Barros, Silva e Vásquez 2011), o 

estágio supervisionado torna-se o eixo central na formação acadêmica dos discentes, 

já que é por meio dele que o educando tem acesso aos conhecimentos que são 

indispensáveis para a construção da identidade e dos saberes do cotidiano. Torna-se, 

então, um momento muito relevante na formação inicial do universitário, pois o 

estagiário tem contato com a instituição de ensino, colocando em prática a observação 

e identificação de problemas, construindo assim o seu conhecimento através da 

reflexão e ainda troca experiências com os professores mais experientes. 

A terceira pergunta teve como intenção conhecer se para os professores 

formadores os estudantes estágios conseguem relacionar a teoria e prática no 

momento do estágio supervisionado. O P1 e P2 responderam que em geral 

conseguem fazer, e muito bem.  

Já para o P3 essa relação ocorre em parte. Temos acadêmicos criativos, 

críticos, como uma boa formação profissional que conseguem na gestão da sala de 

aula desenvolver um excelente trabalho e nas suas produções internalizar práxis 

pedagógica (ação-reflexão- ação). Mas, muitos de nossos acadêmicos enfrentam 

dificuldades no ato de planejar de forma criativa, desafiadora e interdisciplinar, com 

metodologias adequadas, apresentam dificuldades de fazer a interligação (rede) dos 

conhecimentos, isto é explorar em sala de aula todas as possibilidades de interação 

com as áreas do conhecimento. 
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 Percebo também a dificuldade de nossos acadêmicos de implantar novas 

ideias, práticas inovadoras no contexto das escolas (relato nos seminários), chegam 

com muitas ideias, propostas de atividades e na prática muitas vezes são 

desestimulados e por insegurança, medo não as defende. Quanto as observações 

sinto que falta uma problematização maior do cotidiano da gestão da escola, do PPP 

e principalmente da docência do professor titular, fica uma análise não consistente, 

mais superficial, não entram nas problemáticas vivenciadas na instituição educacional 

e na gestão de sala de aula. Dizia Paulo Freire que a prática de pensar a prática é a 

única maneira de pensar certo. Então, me pergunto: estamos formando profissionais 

reflexivos, críticos, autônomos e participativos? 

Ainda de acordo com Fazenda (1991, apud Barros, Silva e Vásquez, 2011), a 

interação existente entre teoria e prática é muito importante na formação do professor, 

pois essa interação possibilitará que o professor tenha uma melhor interpretação dos 

conceitos, isto é, a aula teórica e a aula prática facilitarão um melhor entendimento 

dos conteúdos aplicados na sala de aula das instituições de ensino. Acredito que o 

ato de refletir num viés crítico, autônomo e participativo pode ser desenvolvido no 

decorrer da prática docente, na relação direta com a escola e com a sala de aula, 

basta querermos fazer a diferença. 

O P4 respondeu que cada etapa vivenciada no estágio curricular, desde a 

escolha da turma, até a elaboração do projeto didático não é somente o cumprimento 

de atividades do componente, pelo contrário, é um processo reflexivo, crítico e 

formador, em que pouco a pouco moldamos nossas ideias, baseadas nas 

necessidades de aprendizagens apresentadas pelos alunos e no conhecimento 

adquirido durante o curso. Tudo isto leva os acadêmicos a estabelecer uma boa 

relação entre a teoria e a prática, formando sua própria identidade profissional. 

Conforme as respostas obtidas pelos professores orientadores de estágio do 

Curso de Pedagogia da Unidade em São Luiz Gonzaga, percebo a dedicação dos 

professores docentes na orientação do estágio, bem como a importância dada na 

formação inicial de futuros professores. No que se refere a relação teoria e prática, 

fica evidente o esforço dos professores em proporcionar essa relação através de um 

diálogo reflexivo, crítico e problematizador. Acredito que é por meio da teoria que 

iniciamos o nosso campo de conhecimento, e com a prática o efetivamos construindo 

novos saberes e ou afirmando os que já existem na prática docente.  
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Aprendemos muito durante esses quatro anos de formação acadêmica e por 

meio da teoria, vamos conhecendo novas metodologias utilizadas pelos nossos 

professores formadores e que algumas delas poderão ser usadas por nós acadêmicos 

nos estágios, os quais são importantíssimos na nossa formação inicial e na construção 

da nossa identidade profissional. 

Para que tenhamos sucesso na relação teoria e prática, saliento novamente a 

necessidade de enquanto alunos estagiários e futuros pedagogos, procurarmos, estar 

mais atentos ás questões da atualidade, sermos mais reflexivos, participativos, 

criativos, pesquisadores, bem como, sermos bem sucedidos nas nossa práticas 

cotidianas, pensantes, entre outros. São pontos importantes a serem desenvolvidos 

por nós acadêmicos e também necessários para que tenhamos uma boa gestão em 

sala de aula, seja enquanto estagiários ou como futuros profissionais da educação.  

Finalizamos totalmente de acordo com Barros, Silva e Vásquez (2011, p. 8), 

quando dizem que a prática educativa tem que estar voltada para a formação do aluno 

cidadão a fim de que o mesmo, torne-se comprometido com a transformação social 

do meio em que vive. O educador como mediador do processo de ensino-

aprendizagem, precisa promover a contextualização dos conteúdos trabalhados em 

sala de aula, para que assim, o conhecimento construído torne-se significativo para o 

aluno. Portanto, o projeto de ensino deve ter como centro a interdisciplinaridade, visto 

que o trabalho coletivo proporciona uma melhor atuação pedagógica, devido às trocas 

de experiências através de uma formação contínua que preenche as lacunas da 

formação inicial. 

6.2 O QUE DIZEM OS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS SOBRE O ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO DO CURSO DE PEDAGOGIA  

 

A primeira pergunta destinada aos estudantes estagiários do Curso de 

Pedagogia da UERGS Unidade em São Luiz Gonzaga buscou compreender a relação 

entre teoria e prática durante a formação inicial dá conta das competências exigidas 

durante o estágio supervisionado 

. Os estudantes estagiários A1, A3, A4 e A8 responderam que a formação inicial 

está dando conta de mostrar a relação da teoria com a prática, principalmente as 

experiências do Pibid, CIEE e Pesquisas que antecederam o momento do estágio 

supervisionado. 
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 Todas as experiências proporcionaram a construção de saberes dando suporte 

para o planejamento e desenvolvimento do estágio, mesmo com algumas dificuldades 

de pôr em prática alguns planejamentos. As experiências como bolsista CIEE e Pibid 

foram determinantes para que a relação da teoria com a prática se efetivasse. 

De acordo com Christina Vargas Miranda Carvalho (2015), a Resolução de 

2015 amplia a de 2002 destacando em seu Art. 3 §5º a importância da articulação 

entre a teoria e a prática durante todo o processo que envolve a formação docente, 

contemplando assim, a indissociabilidade existente entre ensino, pesquisa e extensão 

além do reconhecimento das instituições de Educação Básica como também os 

espaços necessários à formação dos profissionais do magistério.  

Já os estudantes estagiários A2 e A6, responderam que a teoria foi essencial 

para a prática dos estágios, mas por outro lado, algumas vezes a teoria ficava longe 

da prática. Em suma, é o momento de colocar em prática todos os conhecimentos 

aprendidos na formação inicial. Os estudantes estagiários A5 e A9 sustentam que a 

teoria e a pratica na formação inicial conseguem atender de forma a englobar todas 

as competências que o estágio inicial supervisionado nos coloca, contribuindo para o 

desenvolvimento do estágio. O que percebo é que com o passar dos semestres 

ocorrem choques de metodologias, o que acaba muitas vezes fazendo com que o 

acadêmico acabe criando ou “inventando” sua própria forma de observar, planejar e 

refletir sua atuação. 

De acordo com Pimenta e Lima (2008), até mesmo no momento do estágio 

podemos refletir sobre a teoria que tivemos até o presente momento, já que o mesmo, 

proporciona novas possibilidades de ensinar e aprender a profissão docente, até 

mesmo para aqueles professores já formados, haja visto que esse é um momento no 

qual poderão parar e analisar as suas práticas em sala de aula, refletindo assim, a 

sua forma de ensinar. É indiscutível a relevância desse componente para a formação 

docente, pois através do estágio, temos a oportunidade de fazermos um contato inicial 

com os alunos e toda comunidade escolar.  

Somente o estudante estagiário A7 respondeu que não, exatamente. Devido 

aos atrasos de algumas disciplinas que precisaríamos ter tido antes do estágio. Por 

meio da análise das respostas dos estudantes estagiários, posso dizer que concordo 

com grande parte do que relataram das suas experiências, haja visto, que é um 

momento único e muito importante na vida de cada acadêmico.  



36 
 

De acordo com as respostas, reafirmo que a formação inicial deu conta de 

mostrar a relação da teoria com a prática, por meio de experiências como é o caso do 

Programa Institucional de Iniciação à docência, o PIBID, além do PIBID, tivemos a 

experiência de trabalharmos em escolas do município pelo CIEE, aprendendo a 

ensinar com os professores mais velhos, que nos auxiliaram muito nessa nossa 

trajetória, enquanto estagiários. 

Acredito que não importa qual foi o estágio realizado, se foi pelo CIEE como é 

o caso dos estágios remunerados ou o estágio obrigatório, pois são ambos 

importantes e necessários para um maior aprendizado da nossa parte para com os 

nossos educandos durante a prática dos estágios e para a construção da nossa 

identidade como profissionais da educação. 

A teoria com certeza, é essencial para a nossa prática no estágio, uma vez que 

colocamos em prática todos os conhecimentos que foram adquiridos durante a 

formação inicial na Universidade pelos professores formadores. Por meio desses 

conhecimentos adquiridos é que vamos ampliando o nosso campo de visão, 

pesquisando e estudando novas metodologias a fim de melhorarmos dia após dia no 

decorrer do nosso exercício. 

A segunda pergunta buscou conhecer que saberes docentes fazem parte do 

estágio supervisionado no que diz respeito ao planejamento e docência. Os 

estudantes estagiários A1, A3 e A5 relacionaram os saberes docentes durante o 

estágio supervisionado as experiências, teoria e prática, a pesquisa e observação,   

diálogo, conhecer os alunos. Também o olhar atento, paciência, desenvoltura, 

postura, saber lidar com contratempos, tendo sempre um “plano B”, várias atividades 

para um determinado conteúdo. 

De acordo com Silva e Gaspar (2018), o momento da prática nas escolas é 

quando cabe aos estagiários fazer a leitura e estudo do Projeto Político Pedagógico e 

do regime escolar, observação da rotina da turma e finalmente, a prática na docência. 

Nesse período de estágio e de muitas experiências, aprendizados e trocas com a 

turma e também como toda a comunidade escolar, sendo também este, o momento 

no qual teremos a oportunidade de ver se essa profissão é realmente a que queremos 

para o nosso futuro ou não. É necessário manter a observação constante e diálogo 

com a turma, além de pesquisar novas metodologias de ensino, mantendo sempre a 

calma e estar preparados para lidar com qualquer situação.  
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Já os estudantes estagiários A4, A7 e A8 responderam que os saberes 

experienciais, pedagógicos, disciplinares, de conteúdo e curriculares, de acordo com 

Tardif (2010) estão presentes nos estágios supervisionados. Ênfase nos saberes 

curriculares alicerçados, ressignificados em decorrência dos saberes experienciais. 

 De acordo com Tardif (2002, p.15), o nosso saber é formado por diversos 

saberes provenientes das instituições de formação inicial, da formação profissional, 

dos currículos e da prática que é realizada no dia a dia, haja visto que todos os saberes 

são vitais para o saber docente.  

Os estudantes estagiários A5, A6, A9 e A10 responderam que os saberes 

docentes que fazem parte do estágio supervisionado são: Inserção na Escola, 

Observação de aulas, planejamento da regência e regência de classe, além da escrita 

do projeto e relatório final. Estes saberes são de suma importância para o estágio e a 

formação acadêmica. Estar atento às normas da BNCC e LDB. E o estudante 

estagiário A2 não soube responder. 

De acordo com Silva e Gaspar (2018, p.4), no estágio, são realizadas 

observações e participação que auxiliam a pensar sobre a futura atuação dos alunos 

como docentes, planejamento de trabalho, como é o caso do projeto e dos planos de 

aula, momentos de contato e aproximação com a turma e a professora regente de 

sala.  

Sabemos da relevância de cada um desses momentos citados anteriormente, 

já que o estágio começa não somente no momento da prática com a turma, mas desde 

a escolha do tema e a metodologia a serem trabalhados com os alunos. Também 

visita o projeto de estágio, a observação da escola e da turma, o diálogo com os 

professores formadores, com os regentes das turmas, equipe diretiva, assim como 

com toda a comunidade escolar, além do relatório final das atividades desenvolvidas 

nesse período. 

No que se refere à escolha do tema, precisamos ter um cuidado minucioso, 

pois na maioria das vezes, a escola é quem decide que tema será trabalhado, de 

acordo com as necessidades da turma, necessidades essas, que muitas das vezes, 

os professores regentes, acabam não dando conta de passar todo o conteúdo haja 

visto que o número de alunos é muito grande. Então, nesse caso, precisamos estar 

abertos a novas ideias, refletindo sempre no que é melhor para todos os envolvidos 

nesse processo.  
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Conclui-se que existe a necessidade de muita pesquisa, estudo e reflexão por 

parte do acadêmico para que o nosso trabalho enquanto estagiários e futuros 

pedagogos seja desenvolvido da melhor maneira possível, fazendo de tal forma, 

abriremos mais espaços nas escolas para outros estagiários, que sejam assíduos, 

abertos para o diálogo, reflexivos, com novas práticas que estimulem as turmas, 

responsáveis, entre outros. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio supervisionado é essencial, pois é por meio dele que desenvolvemos 

a nossa prática, prática essa que só é possível ser desenvolvida por conta da teoria 

que nos foi ofertada nas instituições superiores, e, é por meio dessa teoria que 

daremos conta das situações envolvendo a docência, a sala de aula. Acredito que o 

estágio contempla boa parte dos saberes que são fundamentais para a nossa 

formação, porém, sempre aprenderemos coisas novas, ampliando assim, os nossos 

saberes.  

O estágio supervisionado na formação inicial de professores faz parte do 

Currículo, segue leis, normas, carga horária e versa como um momento decisivo na 

formação de professores.  

Dito isso, essa pesquisa procurou estudar o estágio supervisionado, bem como 

a relação entre teoria e prática. Trouxe para discussão como se reflete a sua essência, 

frente aos seus saberes. Também a sua relação teoria e prática que versam em uma 

ação formativa que de conta das demandas do contexto da sala de aula. Frente a 

esses saberes se faz necessário, que o estudante estagiário consiga fazer um bom 

trabalho no que se refere as turmas, na administração das emoções, nos saberes da 

profissão docente, associações e envolvimentos em movimentos e engajamento nas 

ações da escola.  

Sob o meu ponto de vista, não importa o nível onde está sendo realizado o 

estágio, se é na Educação infantil ou Anos Iniciais do Ensino fundamental, para tais 

são imprescindíveis ações nas escolas, e que os acadêmicos tenham conhecimentos 

e procurem estar constantemente atualizados em tudo que se refere a criança. Para 

estes estágios é necessário ter conhecimentos sobre todo o processo que evolve a 

alfabetização, letramento, conhecimento de mundo, sociedade, da psicologia, das 

didáticas, metodologias, dentre outros, além de precisar dominar o conteúdo. 

No que envolve a Educação de Jovens e Adultos na EJA, é preciso ter 

conhecimentos sobre o mundo do trabalho, já que esses estudantes emergem dessa 

realidade. É necessário que se tenha um conhecimento mais avançado sobre a 

Legislação trabalhista para que de tal forma, consigamos contribuir de forma 

significativa para uma ampliação maior do campo de visão dos nossos alunos. 

Sabemos o quão imprescindível é que os acadêmicos possuam um conjunto de 

saberes os quais são adquiridos durante toda a sua formação. 
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Destaco aqui, os saberes da formação profissional no que se refere a 

educação, por isso vemos a Pedagogia como um conjunto de conhecimentos que 

trabalham para assegurar a adaptação recíproca do conteúdo que é passado a todos 

aqueles alunos que desejamos formar. Acredita-se que a partir de todos os saberes 

que são adquiridos no decorrer dos anos, o docente, por sua vez, vai desenvolver as 

interações e aprendizagens necessárias a prática do seu trabalho acrescentando 

novos saberes por meio de todas as suas experiências, além de suas reflexões e 

práticas educativas. 

Todos esses saberes qualificam o docente que seremos, afirmando-nos nas 

experiências práticas quando entrarmos na sala de aula e, por isso, precisamos ter 

uma ação que esteja totalmente voltada as teorias estudadas, para que possamos 

refletir e problematizar perante as mesmas. Se pararmos para analisar as práticas 

pedagógicas, iremos perceber a dicotomia existente entre a teoria e a prática, 

portanto, constata-se, que a formação do docente é constituída antes e durante a 

trajetória profissional do docente, além de se fazer também no social, criando então, 

uma formação docente que depende basicamente, tanto das teorias, como das 

práticas que foram e estão sendo desenvolvidas na vida escolar.  

É importante frisar que para tal ação, depende muito de cada estudante 

estagiário, de sua caminhada na formação inicial, de sua postura, da sua criticidade, 

de suas crenças e valores, das suas interações. Reflexos dos planos de aulas, 

projetos, relatórios e avaliações, das intervenções que fazem nas aprendizagens dos 

alunos, na resolução dos conflitos que surgem no cotidiano da sala de aula, nas 

buscas constante por meio de pesquisas a fim de adquirirem novos saberes, bem 

como das metodologias utilizadas.  

Acredito que uma vez que o docente se apropria de algum conhecimento, 

acaba se beneficiando de todas as suas contribuições teóricas. Sendo assim, pode-

se escolher quais são as melhores maneiras para se trabalhar em sala de aula, 

vencendo as dificuldades que surgirem e vendo com muita clareza as novas   

possibilidades de um trabalho com qualidade, de tal forma que as probabilidades de 

reflexão e criticidade sobre as práticas docentes surgem com maior nexo.  

Ao meu ver, vamos ampliando o nosso conhecimento com o passar do tempo 

e das práticas que vamos desenvolvendo na atuação como professores, e, em relação 

a teoria e a prática, estas, por sua vez devem ser realizadas em todas as etapas, 

desde o início da nossa formação, por meio das aulas ou no estágio, a fim de nos 



41 
 

colocar de frente com as situações que iremos enfrentar durante o exercício da nossa 

profissão.  Acredito que assumir uma nova identidade, uma nova postura e relação 

com o espaço escolar é apenas um dos desafios que enfrentamos enquanto 

estudantes estagiários.   

Os saberes docentes são aprendizados importantes que vamos adquirindo 

desde o início da nossa formação inicial e que vamos ampliando devido as novas 

experiências as quais vamos tendo ao decorrer da nossa trajetória, hoje, como 

estudantes estagiários e futuramente como pedagogos.  

Em relação as respostas obtidas por parte dos colegas, concordo parcialmente 

com os mesmos, pois também acredito que o acadêmico acaba criando a sua própria 

forma de fazer pedagógico. O atraso que houve em relação a alguns componentes, 

nos deixaram de certa forma com uma lacuna não preenchida, e, dessa forma, faltou 

um pouco mais de teoria para nos aprofundarmos na nossa prática.  

O estágio supervisionado no Curso de Pedagogia da UERGS, na Unidade em 

São Luiz Gonzaga, tem como um dos principais objetivos a inserção do acadêmico 

nos espaços escolares a fim de que o mesmo passe a conhecer e interagir com o seu 

futuro local de trabalho. A relação teoria e prática na formação inicial de professores 

compõe todos aqueles saberes que os professores formadores obtiveram durante 

toda a sua trajetória e que agora, a universidade, podem dividir as suas experiências 

e as aflições que tiveram com os acadêmicos, para que estes, continuem aprendendo 

e crescendo.   

A constituição do estágio supervisionado a partir dos saberes é essencial para 

que os alunos adquiram cada vez mais conhecimentos nos espaços de ensino  

superior conhecimento esse que será passado para as turmas que serão formadas. 

Portanto, reafirmo que para que tenhamos sucesso na relação teoria e prática, existe 

a necessidade de enquanto alunos estagiários e futuros pedagogos, procurarmos, 

estar mais atentos ás questões da atualidade, sermos mais reflexivos, participativos, 

criativos, pesquisadores, pensantes, a fim de que sejamos bem-sucedidos nas nossas 

práticas cotidianas, pensantes, para que tenhamos uma boa gestão em sala de aula, 

seja enquanto estagiários ou como futuros profissionais da educação.  

 

  



42 
 

REFERÊNCIAS 

 

BARROS, José Deomar de Souza. SILVA, Maria de Fátima Pereira da. VÁSQUEZ, 

Silvestre Fernández. A prática docente mediada pelo estágio supervisionado. 

2011. 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução CNE/CP nº 1, de 18 de 

fevereiro de 2002. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

professores da Educação Básica, em nível superior. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 4 mar. 2002. Seção 1, p. 8.  

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação (CNE). Resolução CNE/CP nº 2, de 19 de 

fevereiro de 2002. Duração e carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores para Educação Básica, em nível 

superior. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 4 mar. 2002. Seção 1, p. 9.  

 

BRASIL. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Dispõe sobre o estágio de 

estudantes. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26 set. 2008. Seção 1, p.3. 

«Escola Normal no Brasil. Glossário. História, Sociedade e Educação no Brasil - 

HISTEDBR - Faculdade de Educação - UNICAMP». www.histedbr.fe.unicamp.br.  

Consultado em 3 de maio de 2018 

 

FAZENDA, I. C. A. et al. A Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado. 

Campinas, SP: Papirus, 1991.  

file:///C:/Users/Angela%20Gomes2018/Downloads/3122-11555-1-PB%20(1).pdf > 

Acesso em: 12/12/2019 

 

GATTI, Bernadete Angelina (Coord.) e BARRETO, Elba Siqueira de Sá. Professores 

do Brasil: impasses e desafios. Brasília/DF: UNESCO, 2009. PERRENOUD, P. et 

alli – As competências para ensinar no século XXI: a formação 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/o-que-e-ser-pedagogo-

atualmente-quais-as-suas-areas-de-atuacao/56537 > Acesso em: 15/08/2019 

 

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/
file:///C:/Users/Angela%20Gomes2018/Downloads/3122-11555-1-PB%20(1).pdf
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/o-que-e-ser-pedagogo-atualmente-quais-as-suas-areas-de-atuacao/56537
https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/direito/o-que-e-ser-pedagogo-atualmente-quais-as-suas-areas-de-atuacao/56537


43 
 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/abordagem-da-teoria-a-

pratica.htm  > Acesso em: 25/10/2020  

 

https://educere.bruc.com.br/CD2013/pdf/8746_5986.pdf  Acesso em: 15/08/2019 

  

http://www.vidasraras.org.br/site/politicas-publicas/424-qual-e-a-importancia-da-

educacao > Acesso em: 22/09/2019 

 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao-educacional/escola-nova.htm  

>Acesso em: 03/11/2019 

 

http://pedagogiadidatica.blogspot.com/2008/11/tendncias-pedaggicas-na-prtica-

escolar.html > Acesso em: 03/11/2019  

 

http://www.scielo.br/pdf/rbeped/v99n251/2176-6681-rbeped-99-251-205.pdf  > 

Acesso em: 22/11/2019 

 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/politica-educacional/o-direito-educacional-

direito-educacao.htm > Acesso em: 11/12//2019 

 

http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_org

ao_acesso_externo=0 , informando o código verificador 0489761 e o código CRC 

A9D32B93  >Acesso em: 25/03/2020 

 

 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-pedagogicas-

brasileiras.htm > Acesso em: 31/03/2020 

 

http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/99/Slide%20%202%20M%C3

%B3dulo%201%20(1).pdf  > Acesso em: 31/03/2020 

 

HAMZE, Amélia. A Escola Nova e o Movimento de renovação do ensino. Site Brasil 

Escola 

 

https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/abordagem-da-teoria-a-pratica.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/abordagem-da-teoria-a-pratica.htm
https://educere.bruc.com.br/CD2013/pdf/8746_5986.pdf
https://educador.brasilescola.uol.com.br/gestao-educacional/escola-nova.htm
http://pedagogiadidatica.blogspot.com/2008/11/tendncias-pedaggicas-na-prtica-escolar.html
http://pedagogiadidatica.blogspot.com/2008/11/tendncias-pedaggicas-na-prtica-escolar.html
http://www.scielo.br/pdf/rbeped/v99n251/2176-6681-rbeped-99-251-205.pdf
https://educador.brasilescola.uol.com.br/politica-educacional/o-direito-educacional-direito-educacao.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/politica-educacional/o-direito-educacional-direito-educacao.htm
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
http://sei.mec.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-pedagogicas-brasileiras.htm
https://educador.brasilescola.uol.com.br/trabalho-docente/tendencias-pedagogicas-brasileiras.htm
http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/99/Slide%20%202%20M%C3%B3dulo%201%20(1).pdf
http://ead.bauru.sp.gov.br/efront/www/content/lessons/99/Slide%20%202%20M%C3%B3dulo%201%20(1).pdf


44 
 

IMBERNÓN, F. Formação Docente e Profissional: formar-se para a mudança e a 

incerteza. São Paulo: Cortez, 2006. 

 

JUSTINO, Guilherme. Menos alunos, professores e escolas no RS. Zero Hora, 

Porto Alegre, p.28, 01 fev.2019. 

 

LEI Nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 

  

LIMA, Clodoaldo José. As concepções Pedagógicas na História da Educação 

Brasileira, Síntese do Texto. 29 de abril de 2010. Pesquisa no Google. 

 

Marlete dos Anjos Silva Schaffrath. «Escola Normal: o projeto das elites brasileiras 

para a formação de professores» (PDF). FAP/PR. Consultado em 23 de março de 

2017. Arquivado do original (PDF) em 23 de março de 2017 

 

Nóvoa, A. (2012, junho). Pedagogia universitária: Já estamos no século XXI ou 

ainda não? Conferência de abertura do VII Congresso Iberoamericano de 

DocênciaUniversitária: Ensino Superior – Inovação e Qualidade na Docência, 

Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, 

Porto, Portugal. 

 

PIMENTA, S. G.; LIMA, M. S. L. Estágio e docência. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2008. 

 

PIMENTA, S. G; O estágio na formação de professores: Unidade entre Teoria e 

Prática? São Paulo. Cortez, 1995. 

 

REICHMANN, C. L. Letras e letramentos: a escrita situada, identidade e trabalho 

docente no estágio supervisionado. Campinas: Mercado de Letras, 2015. 

 

SAVIANI, Dermeval. Educação e colonização: as ideias pedagógicas no Brasil. 

In: STEPHANOU, Maria e BASTOS, Maria H. (Orgs.) Histórias e memórias da 

educação no Brasil, vol. I: séculos XVI-XVIII. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. p. 121-130. 

SILVA, Maria Abádia da. 

 



45 
 

Saviani, Dermeval. História da formação docente no Brasil: três momentos 

decisivos. Educação, Santa Maria - RS, v.30, n.2, p.1126, 2005. Disponível em: link: 

https://www.suapesquisa.com/historia/iluminismo/iluminismobrasil.htm  > Acesso em: 

03/11/2019 

 

SAVIANI, Dermeval. Formação de professores: aspectos históricos e teóricos do 

problema no contexto brasileiro. Rev. Bras. Educ., Rio de Janeiro, v. 14, n. 40, p. 

143-155, abr. 2009, link https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/positivismo.htm > 

Acesso em: 02/11/2019 

 

SAVIANI, Dermeval. As concepções pedagógicas na história da educação 

brasileira. Texto elaborado no âmbito do projeto de pesquisa “O espaço 

acadêmico da pedagogia no Brasil”, financiado pelo CNPq, para o “Projeto 20 anos 

do Histedbr”. Campinas, 25 de agosto de 2005.  

 

 

TARDIF, M.; LESSARD, C. O trabalho docente: elementos para uma teoria da 

docência como profissão de interações humanas. Petropólis: Vozes, 2005. 

 

TRIVIÑOS, A. N. S. Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 

qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 1987.  

 

ULLMANN, Reinholdo; BOHNEM, Aloysio. A Universidade: das origens à 

renascença. São Leopoldo: Unisinos, 1994. 

 

  

https://www.suapesquisa.com/historia/iluminismo/iluminismobrasil.htm
https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/positivismo.htm


46 
 

APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Questionário para os professores formadores 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

CURSO DE PEDAGOGIA 

UNIDADE EM SÃO LUIZ GONZAGA 

 

Essa pesquisa faz parte da conclusão do Curso de Pedagogia da Unidade em 

São Luiz Gonzaga, tem como objetivo verificar se na essência do estágio 

supervisionado, dos seus saberes, a relação teoria e prática emerge em uma prática 

formativa. Sua participação, enquanto professor formador e orientador de estágio, é 

imprescindível para que se possa compreender a relação teoria e prática durante o 

estágio supervisionado, outrossim contribuindo com a formação inicial de professores 

de Pedagogia. 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS PROFESSORES 

 

1- Em sua experiência como formador (a) e orientador do estágio 

supervisionado no Curso Pedagogia, que saberes docentes, você acredita, que 

são imprescindíveis no planejamento, desenvolvimento e avaliação do estágio 

supervisionado? 

 

2- Em sua experiência como formador (a) e orientador do estágio 

supervisionado no Curso Pedagogia, como se dá à relação entre teoria e 

prática durante o planejamento, desenvolvimento e avaliação do estágio 

supervisionado? 

 

 

3- Em sua experiência como formador (a) e orientador do estágio 

supervisionado no Curso Pedagogia os estudantes estagiários conseguem 

relacionar a teoria e a prática quando da observação, planejamento, docência 

e reflexão da docência? 
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APÊNDICE B – Questionário destinado aos estudantes estagiários 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

CURSO DE PEDAGOGIA 

UNIDADE EM SÃO LUIZ GONZAGA 

 

Essa pesquisa faz parte da conclusão do Curso de Pedagogia da Unidade em 

São Luiz Gonzaga, tem como objetivo verificar se na essência do estágio 

supervisionado, dos seus saberes, a relação teoria e prática emerge em uma prática 

formativa. Sua participação, enquanto estudante estagiário, é imprescindível para que 

se possa compreender a relação teoria e prática durante o estágio supervisionado, 

outrossim contribuindo com a formação inicial de professores de Pedagogia 

 

QUESTIONÁRIO PARA OS ESTUDANTES ESTAGIÁRIOS 

 

1- A relação teoria e prática, construída durante a sua formação inicial, deu conta 

das competências exigidas pelo estágio supervisionado, que são a observação, 

planejamento, docência e reflexão da docência? 

 

2- Que saberes docentes fazem parte do estágio supervisionado, no que diz 

respeito ao planejamento e docência? 
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ANEXOS 

ANEXO 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UERGS SÃO LUIZ GONZAGA 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

Prezado (a): 

Esta pesquisa intitulada, “FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A COMPLEXA 

RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO” será desenvolvida por 

meio da aplicação de questionário semiestruturado. A sua participação é voluntária e as 

informações fornecidas, neste estudo, visa ser auxiliar na conclusão do Trabalho de 

Conclusão do Curso de Pedagogia – Licenciatura da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul e contribuir com o crescimento da área da Educação. Em qualquer etapa do estudo, 

você terá acesso ao investigador para esclarecimento de eventuais dúvidas pelo Contato: 

telefone: (55) 996641712, endereço eletrônico: angela-gomes@uergs.edu.br. 

É garantida aos sujeitos de pesquisa a liberdade da retirada de consentimento e o 

abandono do estudo a qualquer momento. As informações obtidas serão analisadas em 

conjunto com outros sujeitos da pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum 

participante. Fica assegurado, também, o direito de ser mantido atualizado sobre os 

resultados parciais da pesquisa, assim que esses resultados chegarem ao conhecimento do 

pesquisador. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo. Também 

não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa 

adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. Comprometo-me, como 

pesquisador principal, a utilizar os dados e o material coletado somente para esta pesquisa. 

 

Angela Eloni Gomes   Viviane Machado Maurente 

Aluna do 8º semestre    Professora da UERGS- 

do Curso de Pedagogia    Orientadora 
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ANEXO 2 – Carta de Apresentação 
 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL 

UERGS SÃO LUIZ GONZAGA 

CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA 

Prezado (a): 

Esta pesquisa intitulada, “FORMAÇÃO DE PROFESSORES: A COMPLEXA 

RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO ESTÁGIO SUPERVISIONADO” faz parte do 

trabalho de conclusão do Curso de Pedagogia da UERGS, Unidade em São Luiz 

Gonzaga. Tem como objetivo verificar se na essência do estágio supervisionado, dos 

seus saberes, a relação teoria e prática emerge em uma prática formativa. Sua 

participação é imprescindível para sua conclusão.  

Espera-se que essa pesquisa contribua com a área da Educação, mais 

especificamente com o Curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande 

do Sul, Unidade em São Luiz Gonzaga. 

 

Angela Eloni Gomes   Viviane Machado Maurente 

 


