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RESUMO 
 

A presente pesquisa tem como cunho investigativo as reflexões das experiências do estágio 
não obrigatório vinculado a contratos do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Este 
programa é uma parceria da Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga e o CIEE, que 
permite que acadêmicos e acadêmicas participem de processos seletivos para que atuem 
em regime de estágio remunerado, em escolas de Educação Infantil do Município, nas 
funções de auxiliares de sala; e em escolas de Ensino Fundamental como monitoras de 
alunos/as com deficiências.  Nesta perspectiva a pesquisa teve como objetivo geral 
compreender como o estágio não obrigatório realizado através do Centro de Integração 
Empresa Escola (CIEE) pode contribuir na formação docente das acadêmicas e acadêmicos 
do Curso de Pedagogia. Com a intenção de alcançar nosso objetivo geral, elencamos os 
seguintes objetivos específicos: conhecer as experiências vivenciadas pelas estagiárias do 
CIEE que atuam no espaço escolar e estabelecer as relações entre o curso de formação de 
professores e a escola de estágio; entender que conceitos teóricos as estagiárias mobilizam 

para agir no seu espaço de atuação enquanto estagiárias. A presente pesquisa foi 
desenvolvida sob uma abordagem qualitativa, compreendendo que esta nos traz o recurso 
da pesquisa exploratória, descritiva e interpretativa. Através dela é possível descobrir a 
relação entre as variáveis e abrir espaço para que ferramentas como as rodas de conversas 
nos possibilitem a escuta dos significados das experiências dos estágios não obrigatórios 
para estas estudantes do curso de Pedagogia. Ao concluir a pesquisa consideramos que o 
estágio não obrigatório oportuniza às acadêmicas da graduação, a reflexão de que é 
necessário dialogar sobre a escola e refletir sobre a formação docente, tornando esse 
exercício parte de seu cotidiano; pois, ao dialogar, reflete-se sobre as práticas de 
professores e professoras e assim é possível trazer à tona os questionamentos sobre os 
fazeres próprios da docência.  

 
 

Palavras-chave: Formação Docente. Práticas Pedagógicas. Estágio não obrigatório.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

RESUMEN 
 

Esta investigación tiene como carácter investigativo los reflejos de las experiencias de las 
prácticas no obligatorias vinculadas a contratos del Centro de Integración Escuela 
Empresarial (CIEE). Este programa es una alianza entre el Municipio de São Luiz Gonzaga 
y el CIEE, que permite a académicos y académicas participar en procesos de selección para 
que puedan trabajar en prácticas remuneradas, en las escuelas de jardín de infantes del 
municipio, como asistentes de aula; y en las escuelas primarias como monitores de 
estudiantes con discapacidades. En esta perspectiva, la investigación tuvo como objetivo 
general comprender cómo las prácticas no obligatorias realizadas a través del Centro de 
Integración Empresarial Escuela (CIEE) pueden contribuir a la formación docente de 
académicos y académicas del Curso de Pedagogía. Con la intención de alcanzar nuestro 
objetivo general, enumeramos los siguientes objetivos específicos: conocer las experiencias 
vividas por los pasantes del CIEE que laboran en el ámbito escolar y establecer las 
relaciones entre el curso de formación del profesorado y la escuela de prácticas; 
comprender qué conceptos teóricos movilizan los pasantes para actuar en su espacio de 
trabajo como pasantes. Esta investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, 
entendiendo que nos aporta el recurso de la investigación exploratoria, descriptiva e 
interpretativa. A través de él, es posible descubrir la relación entre las variables y dar cabida 
a herramientas como ruedas de conversación que nos permitan escuchar los significados de 
las experiencias de prácticas no obligatorias para estas estudiantes del curso de Pedagogía. 
Al concluir la investigación, consideramos que la pasantía no obligatoria brinda a los 
estudiantes del graduado universitario la reflexión de que es necesario hablar de la escuela 
y reflexionar sobre la formación del profesorado, haciendo de este ejercicio parte de su vida 
cotidiana; porque, al dialogar, se reflexiona sobre las prácticas de los docentes y así es 
posible sacar a la luz las preguntas sobre el hacer de la docencia. 
 

 
 

Palabras-llave: Formación del profesorado. Prácticas pedagógicas. Práctica no obligatoria. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 04 de abril de 2017, pela primeira vez entrei em uma escola de 
Educação Infantil para trabalhar como estagiária do programa CIEE 
(Centro de Integração Escola Empresa). Fui selecionada através do 
processo seletivo ofertado pelo Centro em parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Luiz Gonzaga. Este programa seleciona 
graduandos dos cursos universitários para trabalhar em regime de 6 
horas, em modalidade de estágio não obrigatório remunerado. Essa 
experiência me trouxe muitas reflexões sobre a construção da minha 
identidade docente, e muitas vivências no cotidiano da realidade da 
sala de aula, o que me mostrou que a caminhada deve ser crítica e 
reflexiva para nos tornamos professores e professoras.  
Quando iniciei o estágio eram muitas as expectativas; estava 
cursando o terceiro semestre do curso de Pedagogia na UERGS, e já 
havia participado de alguns programas de pesquisa ofertados pela 
universidade, mas não havia ainda trabalhado em sala de aula. Este 
início foi bem difícil e novo, e através dele compreendi que para 
aprender precisamos nos livrar de alguns padrões. Não encontrei a 
escola que havia imaginado, de fato tudo era muito diferente das 
minhas expectativas. Mas com o passar dos dias, percebi que meus 
pensamentos e convicções começaram a há se desconstruir e 
comecei a me questionar: onde estão as teorias no contexto escolar? 
Onde estão as práticas que havíamos estudado com tamanha 
atenção na universidade? Questionei alguns professores e 
professoras da escola onde estava inserida, e a resposta era sempre 
a mesma: “Não se iluda, a prática nada tem a ver com a teoria!”, e 
neste momento comecei a questionar qual era o papel da 
Universidade neste contexto?  

 
 

Apresento na abertura deste estudo uma experiência vivida por mim como 

estagiária do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). Embora este trabalho 

não seja autobiográfico, as memórias que apresento em formato de recortes de que 

lanço mão têm o propósito de mostrar aos leitores como fui construindo a pesquisa 

que, ao final, configurou-se neste Trabalho de Conclusão de Curso. Essas vivências 

me levaram a refletir sobre quais as contribuições do estágio não obrigatório 

remunerado para a formação docente. 

Inicialmente, gostaria de destacar que este programa é uma parceria entre a  

Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga  e o Centro de Integração Empresa 

Escola (CIEE), que permite a acadêmicos e acadêmicas participarem de processo 

seletivo para que atuem em regime de estágio remunerado, em escolas Educação 

Infantil do Município, nas funções de auxiliares de sala; e em escolas de Ensino 

Fundamental como monitoras de alunos/as com deficiências. 
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A experiência de estar no espaço escolar da Educação Infantil durante a 

minha caminhada acadêmica do Curso de Pedagogia foi importante para meu 

amadurecimento e crescimento, pois nesse espaço fui me questionando sobre quais 

saberes e práticas constituem a docência.  

No início do processo de estágio não obrigatório, a realidade do cotidiano da 

escola me trouxe indagações que aumentaram no contato com os demais 

profissionais ali presentes. Em função das falas recorrentes das professoras e das 

experiências que vivi, minhas indagações foram se afunilando em um pensamento 

central: “Por que as teorias, de alguma maneira, se distanciavam tanto das práticas 

no cotidiano da escola onde realizei meu estágio?”  

 

Nesse contexto me deparei diversas vezes com práticas 
pedagógicas inadequadas para as idades dos educandos, não 
levando em conta a faixa etária, tornando as aulas muitas vezes 
improdutivas e cansativas já que as crianças não conseguiam 
alcançar os resultados esperados. Além disso, muitas professoras 
não tinham o conhecimento do Projeto Político Pedagógico - PPP da 
escola e nem demonstravam curiosidade em conhecê-lo. Da mesma 
forma percebi que o manejo e trato com as crianças não 
demonstrava fundamentação nas teorias da infância, fazendo o uso 
muitas vezes de linguagem violenta, além de um visível 
distanciamento entre escola e famílias. Estas reflexões muitas vezes 
me distanciavam das práticas feitas na escola; práticas estas que 
algumas vezes, mesmo de forma precária, alcançavam seus 
objetivos. Entretanto, um dos fatos que constantemente me chamava 
a atenção era a falta de reflexão por parte do corpo docente com 
relação a estas práticas. Faço aqui uma ressalva para o fato de que 
algumas professoras divergiam desta realidade trabalhando de forma 
diferenciada da citada acima. (Meus registros de memórias). 

 

A falta de compreensão acerca dessa realidade, fez com que, durante um 

tempo, me sentisse frustrada e decepcionada. Mas com o passar dos meses, 

paciência, leituras e ajuda de minha orientadora, comecei a perceber que quando 

trabalhamos com seres humanos não temos uma receita pronta, e que para 

repensar as realidades precisamos colocá-las em xeque. Após algumas reflexões, 

percebi que eu só poderia fazer isso se voltasse meu olhar inquieto para a formação 

de professores. Josso (2007, p. 413) me auxilia neste entendimento ao afirmar que  

 

As práticas de reflexão sobre si que oferecem as histórias de vida 
escritas, centradas sobre a formação, comumente se apresentam 
como laboratórios de compreensão de nossa aprendizagem do ofício 
de viver num mundo móvel, globalmente não-dominado e, no entanto 
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parcialmente dominável na medida das individualidades, que se faz e 
se desfaz sem cessar e  que põem em cheque a crença em uma 
‘identidade adquirida ‘ em beneficio de existencialidade sempre em 
obra, sempre em construção. 
 
 

Na direção apontada pela autora, compreendi que a docência não está ‘dada’; 

pronta e entregue em livros didáticos ou receituários. Compreendi que a docência se 

faz na ação-reflexão-ação, num movimento dialético que deve se fazer permanente, 

e onde se torna imprescindível uma análise profunda da realidade de cada contexto 

onde nos encontremos em nossa vida profissional. Josso (2007, p. 414) também 

demonstra que  

 

O trabalho da pesquisa a partir da narração das histórias de vida ou, 
melhor dizendo, de histórias centradas na formação, efetuado na 
perspectiva de evidenciar e questionar as heranças, a continuidade e 
a ruptura, os projetos de vida, os múltiplos recursos ligados às 
aquisições de experiência, etc., esse trabalho de reflexão a partir da 
narrativa da formação de si (pensando, sensibilizando-se, 
imaginando, emocionando-se, apreciando, amando) permite 
estabelecer a medida das mutações sociais e culturais nas vidas 
singulares e relacioná-las com a evolução dos contextos de vida 
profissional e social. 

 

Deste modo, ao iniciar meu estágio não obrigatório percebi que a formação 

docente é um desafio e pude reconhecer algumas das dificuldades que muitos 

alunos e alunas da graduação em Pedagogia enfrentam na busca de conciliar suas 

práticas pedagógicas e a realidade escolar, durante a construção de suas 

identidades profissionais.  

Ancorada nas palavras de Arroyo (2001) que considera que a escola é um 

espaço vivo, é mais que um amontoado de tijolos, ela tem voz e sujeitos que 

respondem seus próprios questionamentos; ela é feita pelo coração e pelas 

vivências daqueles que a habitam, e cada uma destas, dando sua contribuição para 

história coletiva, cria uma identidade específica e coletiva a partir da história 

individual de cada um dos envolvidos.  

Nesta perspectiva a pesquisa teve como objetivo geral: 

 Compreender como o estágio não obrigatório realizado através do Centro de 

Integração Empresa Escola (CIEE) pode contribuir na formação docente das 

acadêmicas do Curso de Pedagogia. 
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  A reflexão que permeou e constituiu o problema de pesquisa foi: quais são 

os saberes que estas acadêmicas/os mobilizam durante os estágios não obrigatórios 

para sua constituição docente?  

Com a intenção de alcançar o objetivo geral destaco os objetivos específicos 

da pesquisa, que foram: 

 Conhecer as experiências vivenciadas pelas estagiárias do CIEE que atuam no 

espaço escolar e relacionar as relações entre o curso de formação de 

professores e a escola de estágio; 

 Entender que conceitos teóricos as estagiárias mobilizam para agir no seu 

espaço de atuação como estagiária;  

. 

Baseada nas experiências vividas por mim e na escuta de muitas colegas, 

percebi a pertinência de pesquisar esse processo de formação docente que se 

encontra para além dos muros da Universidade, e que, apesar de não ser 

obrigatório, é a realidade de muitas acadêmicas da graduação, devido à experiência 

profissional e a remuneração ofertada. É preciso entender que tornar-se professor e 

professora vai além dos aprendizados acadêmicos que nos são ofertados na 

Universidade. É necessário compreender que a prática docente; a vivência do 

cotidiano da escola; a convivência com os alunos e alunas, colegas, equipe diretiva 

e demais funcionários, pais e mães, comunidade, especificidades culturais e sociais 

do local onde a escola está inserida; dentre outros, oferecem aspectos importantes 

para a construção da identidade docente de cada professor e professora. Através 

desta compreensão se torna mais nítida a percepção de que cada realidade escolar 

nos trará novos desafios e exigirá novos olhares, novas análises e novas 

perspectivas, objetivando construir juntamente com os alunos e alunas o 

conhecimento necessário para uma vivência cidadã e humanizadora.  

A construção desta pesquisa está organizada da seguinte forma: na 

introdução deste Trabalho de Conclusão faço um relato de como cheguei à temática 

a qual me propus pesquisar, através de minha experiência como estagiária do CIEE; 

no primeiro capítulo apresento o referencial teórico que embasou esta pesquisa, 

abordando a formação de professores, as práticas na docência e os estágios como 

itinerário formativo - apresentando os autores que me guiaram nesta construção, 

sendo eles: Larrosa (2002), Pimenta (2009), Pimenta e Lima (2005; 2006) Nóvoa 

(1992; 2017) Tardif (2002) Freire (1996) e Josso (2004); no segundo capítulo 
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descrevo as abordagens metodológicas que guiaram a construção desta pesquisa; 

no terceiro capítulo apresento os sujeitos da pesquisa e o formato com que conduzi 

a análise apresentando as análises que efetuamos; e, por fim, apresento as 

considerações finais e uma sugestão de ação efetiva nas escolas.   
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1 CRIANDO COSTURAS: ENTRE AS TEORIAS, OS SABERES E OS FAZERES 

DA DOCÊNCIA – APORTES TEÓRICOS. 

 

Os aportes teóricos que embasam essa pesquisa estão ancorados em 

pressupostos e concepções defendidos nas obras de autores como Larrosa (2002) 

que valoriza a constituição do sujeito a partir do devir, gerador de novos significados 

e reconstruindo saberes; Pimenta (2009) que aponta os três saberes docentes: a 

experiência, o conhecimento e os saberes pedagógicos construídos pelo futuro 

docente, que é aprendido com sua ação prática por meio da reflexão e discussão;  

Pimenta e Lima (2004) que indicam que a importância de uma formação teórica 

sólida contribui para a realização dessa atividade, oferecendo possibilidade de 

interpretação e análise para compreensão da realidade escolar onde o estágio está 

inserido; Nóvoa (1992) autor que cita com rigor teórico a conceitualização da 

pesquisa baseada em histórias de vida, correlacionada à profissão docente; Tardif 

(2002) que nos traz a profissão como meio transformador, tanto individual como 

socialmente; além do educador Paulo Freire (1996) que nos explica sobre a ética 

crítica, a competência científica e a amorosidade autêntica como saberes 

necessários à profissão docente, sempre tendo como base o entendimento de que 

educar é um ato político e que a prática docente exige engajamento e luta, análise 

crítica da realidade e consciência da relação opressor-oprimido que envolve nossa 

profissão. 

 Esses autores me ajudaram a compreender os caminhos que deveriam ser 

percorridos para construir esta pesquisa, bem como auxiliaram-me no entendimento 

de como se dá a construção individual de cada professor e professora e nesta 

construção, ao mesmo tempo, vão se desenhando as identidades coletivas da 

profissão docente.   

 

1.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PROFESSORAS: ALGUMAS REFLEXÕES 

 

Para compreender os saberes da docência é necessário também levar em 

conta o contexto histórico da escola e da sociedade. A complexidade da formação 

profissional dos professores é permeada em primeiro lugar pelo ideário que a 

sociedade tem de seus professores e professoras, ideário este inserido também no 

discurso dos docentes sobre sua profissão. Essas representações de algum modo 
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os constituem como professoras e professores. Neste sentido, Tardif (2004, p. 20) 

considera: 

 
Antes mesmo de ensinarem, os futuros professores vivem nas salas 
de aula e nas escolas, e, portanto, em seu local de trabalho [..] ora tal 
imersão é necessariamente formadora, pois leva os futuros 
professores a adquirirem crenças, representações e certezas sobre a 
prática do ofício de professor, bem como o que é ser aluno. Em 
suma, antes mesmo de começarem a ensinar, oficialmente, os 
professores já sabem de muitas maneiras, o que é ensino por causa 
de toda a sua história.  
 

Nessa perspectiva compreender como é construída a identidade profissional 

docente é fundamental para o desenvolvimento das práticas pedagógicas que farão 

parte de nosso cotidiano profissional. Assim, é necessário que entendamos os 

elementos que são mobilizados para a construção dos saberes individuais e 

perceber que estes também são construídos coletivamente nas práticas escolares 

que vivenciadas desde a infância, quando temos nosso primeiro contato com o 

ambiente escolar.  

A partir disso vão se construindo, no decorrer dos anos vividos na escola, 

nossos modelos, estereótipos e conceitos sobre a profissão docente e sobre as 

características que compõem o repertório escolar, desde as tarefas que são comuns 

na prática de cada disciplina escolar até o comportamento adequado e esperado de 

um professor ou professora. A vivência escolar enquanto alunos e alunas forma em 

nossas consciências os exemplos e padrões a serem ou não seguidos quando 

estivermos atuando profissionalmente. Partindo disso, muitas vezes os professores 

e professoras acabam por acessar a memória de suas histórias de vida escolar para 

resolver adversidades enfrentadas em sua atividade profissional.  

É preciso também compreender que os professores e professoras carregam 

em seu ideário os juízos culturalmente difundidos sobre a docência, como a 

feminização da profissão; a desvalorização profissional; e, mais recentemente, a 

crença na ideia de que o professor poderia ser substituído pelas tecnologias. Ao 

refletir esse fenômeno, Nóvoa (1992, p.10) nos convida a pensar: 

 

Esta profissão precisa de dizer e de se contar: é uma maneira de 
compreender em toda a sua complexidade humana cientifica. É que 
ser professor obriga opções constantes, que cruzam a nossa 
maneira de ser com a nossa maneira de ensinar, e que desvendam 
na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser.  
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As salas de aula são lugares híbridos; ali os professores e professoras 

mesclam seus conhecimentos teóricos com suas experiências vividas. Muitas vezes 

o conhecimento teórico se choca com a resistência que estas experiências trazem, 

fazendo-os repensar, através da teoria, momentos e atitudes que até então 

pareciam imutáveis.  A própria escola é um produto social e histórico e por mais que 

sofra alterações de quando em quando, segue alguns dispositivos que atravessam o 

tempo. Segundo Tardif e Lessard (2009, p. 57)  

 
Ela repousa antes de tudo sobre um certo número de dispositivos 
institucionais ao mesmo tempo espaciais e temporais que delimitam 
e estruturam um espaço social autônomo, fechado e separado do 
ambiente comunitário e dentro do qual as crianças são submetidas a 
um longo processo de aprendizagem (socialização e instrução) 
estendido em vários anos [...] essas relações repousam num novo 
sistema de práticas que se chamará a pedagogia escolar: exercícios, 
memorização, repetição, correções e recompensas, exames, 
deveres, etc. [...] Esse novo sistema de práticas prescreve diversas 
atitudes e impõe vários comportamentos sociais que se tornarão, em 
seguida, tipicamente escolares: posturas e atividades corporais 
regulamentadas, controle da presença e dos movimentos, controle 
do tempo, vigilância dos alunos pelos mestres, obediência, etc. [...] 
[...] Finalmente, como toda construção humana, ela persegue um 
projeto comum através do qual as ações e os objetivos dos agentes 
adquirem sentido: agir em profundidade sobre os alunos para 
socializá-los, moralizá-los e instruí-los segundo as regras próprias da 
organização.  

 

E, mesmo que o ensino venha sendo praticado há séculos, é ainda difícil 

definir quais saberes são essenciais à docência, talvez por serem adquiridos através 

do olhar que cada um em sua individualidade traz. Porém, esse olhar individualizado 

é ao mesmo tempo coletivo, posto que é motivado pela história de vida e pelo 

contexto social. Nóvoa (1995, p. 28) destaca que: 

 

É preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos e das 
práticas de formação, instituindo novas relações dos professores 
com o saber pedagógico e científico. A formação passa pela 
experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de 
trabalho pedagógico. E por uma reflexão crítica sobre a sua 
utilização. A formação passa por um processo de investigação 
diretamente com as práticas educativas. 
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Como percebemos nesse excerto, a formação de professores, além dos 

estudos teóricos, compõe-se de desafios diários, da construção e desconstrução do 

que somos para que possamos enfrentar a diversidade das infâncias e das 

juventudes que habitam o contexto da escola.  

Abordar os saberes profissionais e como estes devem ser absorvidos durante 

a formação é um processo que ajuda na reflexão e desconstrução de muitas crenças 

adquiridas durante nossa história de vida.  Porque o trabalho é muito mais que o 

saber fazer, é também um agente transformador; transforma o ambiente e seu meio. 

Para Tardif (2000) o trabalho modifica a identidade do trabalhador, pois trabalhar 

não é somente fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa de si mesmo.  

Logo entende-se que em educação o saber fazer é mais profundo devido às 

características que perpassam a profissão, posto que, na docência, isso significa a 

necessidade de buscar entender todas as questões que perpassam a profissão, os 

atores sociais envolvidos nesse processo e as realidades e contextos sociais e 

culturais em que se realiza a atividade profissional.  

A percepção critica e reflexiva da formação é vivida na academia e na escola, 

e a inserção no trabalho durante a formação, oportunizada pelos estágios não 

obrigatórios, permite experienciar e refletir essas questões durante a graduação, 

proporcionando a reflexão das características nas quais a profissão está pautada.  

 Sabemos que as representações docentes permeiam a cultura, e trazemos 

essas representações que compõem nossas memórias discentes. Sem dúvidas 

temos como referências nossos professores e professoras que desde a infância 

tivemos contato, primeiro como alunos em bancos escolares, e depois, na fase 

adulta, durante a graduação; elegendo, através deles, nossas preferências e 

interferências. O que este estudo propõe é a relação entre o trajeto percorrido do 

“aprendiz” ao profissional, pois é nesse caminho que estabelecemos a relação com 

a profissão docente. Como declara Tardif (2004, p.58-59) 

 

Essa relação de companheirismo não se limita a uma transmissão de 
informações, mas desencadeia um verdadeiro processo de formação em 
que o aprendiz aprende, durante um período mais ou menos longo, a 
assimilar as rotinas e práticas do trabalho, ao mesmo tempo em que 
recebe a formação referente às regras, valores  de sua organização e ao 
seu significado para as pessoas que praticam o mesmo oficio, por 
exemplo, no âmbito dos estabelecimentos escolares. 
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Não existe receita ou caminho delimitado para que o professor desenvolva os 

saberes necessários à sua prática profissional, é preciso caminhar, ou seja, é 

preciso querer agir. É possível compreender o saber docente como “um saber plural, 

formado pela amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais.” (TARDIF, 2002, 

p. 36) 

   

1.2 A EXPERIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES – A PRÁTICA 

DOCENTE COMO CONSTITUIDORA DOS SABERES DA DOCÊNCIA 

 

 Sabemos que os estudantes adentram a Universidade, no curso de 

Pedagogia- Licenciatura, com representações docentes pré-estabelecidas, trazendo 

consigo algumas definições sobre o que é ser professor/a, crenças resultantes de 

sua trajetória escolar como estudantes, e pelas representações que circulam na 

sociedade sobre a docência. Cursar Pedagogia proporciona refletir sobre essas 

experiências vividas, através da possibilidade de circular em espaços formativos e 

espaços escolares, trazendo a possibilidade de pensar a identidade docente 

enquanto construção mediada pela Universidade e pela escola. Assim como adquirir 

experiências sobre o cotidiano da profissão, conhecer seus desafios e suas 

possibilidades e reconhecer a importância destes para a formação humana, social e 

profissional.  

Transitar da posição de acadêmica/o para a posição de professor/a, muitas 

vezes é um processo que os/as estudantes de Pedagogia só iniciam em seus 

estágios obrigatórios, quando então se deparam com a escola como um ambiente 

vivo. Sendo assim, tanto no estágio obrigatório como no não obrigatório, esses 

estudantes, então, se encontram em situações que auxiliam na desconstrução de 

algumas de suas crenças e vivências escolares, e pensá-las guiados por suas 

ferramentas teóricas. Nessa direção os estágios obrigatórios e os não obrigatórios, 

como é o caso do estágio do CIEE, possibilitam um ensaio à docência, auxiliando 

os/as estudantes a construírem suas experiências como professores/as ainda 

durante o curso de formação.  

No que se refere à reflexão das práticas pedagógicas, precisamos 

compreender que o professor precisa acessar mais que as ferramentas teóricas para 
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executar seu trabalho, ele precisa acessar também outras aprendizagens que muitas 

vezes se construíram fora do ambiente universitário, pois a profissão docente, 

trabalha com sujeitos e individualidades forjadas pelo ambiente familiar, contexto 

social, cultural, econômico, espiritual, político, etc. Desse modo nos ancoramos na 

colocação de Larrosa (2002) que explica que precisamos mais do que discutir teoria 

e prática; precisamos pensar em ações que sejam reflexivas, emancipadoras para a 

educação. Cremos assim que esse espaço de atuação como estagiária, durante a 

graduação, possa ser o caminho para essas reflexões e experiências, que precisam 

ser feitas para o avanço dessas discussões, para que a nova geração de 

professores tenha consciência de sua identidade e de sua trajetória. 

 Como evidencia Larrosa (2002, p.21) ao afirmar que  

                                                                                                                                                                      

Nomear o que fazemos, em educação ou em qualquer outro lugar, 
como técnica aplicada, como práxis reflexiva ou como experiência 
dotada de sentido, não é somente uma questão terminológica. As 
palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que 
pensamos, o que percebemos ou o que sentimos são mais do que 
simplesmente palavras. E, por isso, as lutas pelas palavras, pelo 
significado e pelo controle das palavras, pela imposição de certas 
palavras e pelo silenciamento ou desativação de outras palavras são 
lutas em que se joga algo mais palavras.  
 

De modo que as práticas pedagógicas estão intimamente ligadas à 

experiência e ao olhar individual necessário para a atuação em cada prática distinta. 

Quando graduandas e graduandos estão inseridos na escola, durante seu processo 

de formação, mesmo que na posição de aprendiz como se dá nos estágios não 

obrigatórios, eles têm a oportunidade de refletir sobre seus conhecimentos teóricos e 

o cotidiano das escolas, o que ajuda no processo de formação da identidade 

docente. Pimenta e Lima (2005/2006 pg.5-24) 

 
As atividades materiais que articulam as ações pedagógicas são as 
interações entre os professores, os alunos e os conteúdos 
educativos em geral para a formação do humano; as interações que 
estruturam os processos de ensino e aprendizagem; as interações 
nas quais se atualizam os diversos saberes pedagógicos do 
professor, e nas quais ocorrem os processos de reorganização e 
ressignificação de tais saberes. Considerando que nem sempre os 
professores têm clareza sobre os objetivos que orientam suas ações 
no contexto escolar e no meio social onde se inserem, os meios 
existentes para realizá-los, os caminhos e procedimentos a seguir, 
ou seja, os saberes de referência de sua ação pedagógica, faz 
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sentido investir nos processos de reflexão na e das ações 
pedagógicas realizadas nos contextos escolares. 

 

 Nessa perspectiva, a experiência, mesmo que muitas vezes não se 

caracterize a ideal, já que muitas vezes os estagiários, do estágio não obrigatório, 

exercem a função de atendimento mais voltado aos cuidados e higiene das crianças, 

é uma prática essencial. Conforme Larrosa (2002, p.3): 

  

A primeira coisa que gostaria de dizer sobre a experiência é que é 
necessário separá-la da informação. E o que gostaria de dizer sobre 
o saber de experiência é que é necessário separá-lo de saber coisas, 
tal como se sabe quando se tem informação sobre as coisas, quando 
se está informado. É a língua mesma que nos dá essa possibilidade. 
Depois de assistir a uma aula ou a uma conferência, depois de ter 
lido um livro ou uma informação, depois de ter feito uma viagem ou 
de ter visitado uma escola, podemos dizer que sabemos coisas que 
antes não sabíamos, que temos mais informação sobre alguma 
coisa; mas, ao mesmo tempo, podemos dizer também que nada nos 
aconteceu, que nada nos tocou, que com tudo o que aprendemos 
nada nos sucedeu ou nos aconteceu.  
 

 

Sendo assim, é preciso entender as práticas pedagógicas compreendendo 

que estas são mais que o saber fazer do professor e que trazem consigo a 

necessidade de reflexão entre teoria e prática. Freire (2002, p. 58) corrobora esta 

ideia quando afirma a impossibilidade de dissociar “o ensino dos conteúdos da 

formação ética dos educandos. De separar prática de teoria, autoridade de 

liberdade, ignorância de saber, respeito ao professor de respeito aos alunos, ensinar 

de aprender”. 

Assim é importante pensar que a formação dos saberes docentes se pauta 

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. 

Como salienta Freire (1996, p.42-43) 

 

[.. .] A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o 
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 
fazer. O saber que a prática docente espontânea ou quase 
espontânea, "desarmada", indiscutivelmente produz é um saber 
ingênuo, um saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade 
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metódica que caracteriza a curiosidade epistemológica do sujeito. 
Este não é o saber que a rigorosidade do pensar certo procura. 

  

Reforçando essa perspectiva de formação, Pimenta e Lima (2005/2006) 

consideram que  

 

Para desenvolver essa perspectiva, é necessário explicitar-se os 
conceitos de prática e de teoria e como compreendemos a 
superação da fragmentação entre elas a partir do conceito de práxis, 
o que aponta para o desenvolvimento do estágio como uma atitude 
investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da 
escola, dos professores, dos alunos e da sociedade. O estágio como 
pesquisa já se encontra presente em práticas de grupos isolados. 

 

Desse modo compreendemos que existe a possibilidade da superação do 

discurso, muito propagado entre alguns professores, onde prática e teoria estão 

separadas. Essa dissociação contribui para o empobrecimento das práticas 

pedagógicas que são ferramentas essenciais de trabalho das professoras/es. E fazer 

essa reflexão durante o processo de formação nos convida a repensar essa crença de 

que as práticas e as teorias seriam antagônicas, e não complementos da mesma 

reflexão.  Como retrata Nóvoa (2007, p.197)  

 

Como lhe disse, iniciei a minha atividade na formação de professores 
há cerca de 25 anos. Quando comparo aquela época com os dias de 
hoje, verifico que houve mudanças muito significativas no modo de 
pensar as questões da formação de professores. Há três tendências 
que merecem ser assinaladas. A primeira é a substituição de uma 
concepção técnica do trabalho docente, que ainda prevalecia na 
década de oitenta, pelas perspectivas do “professor reflexivo”. A 
segunda consiste no abandono de um princípio de separação entre 
os “lugares da prática” e os “lugares da teoria” (ligados, de algum 
modo, pelos “estágios”) e na adoção de programas concebidos 
através de uma articulação entre o “espaço escolar” e o “espaço 
universitário”. A terceira diz respeito à transição de uma lógica que 
separava os diferentes “tempos da formação”, privilegiando 
claramente a formação inicial, para uma lógica integrada de 
desenvolvimento profissional. Estas tendências permitem aproximar 
a questão do status, não só a partir dos critérios tradicionais 
(prestígio, autoridade, remuneração,...), mas também a partir de um 
novo entendimento da profissional idade docente.  

 

Entender a prática do estágio enquanto momento de reflexão da construção 

da identidade docente é imprescindível para a construção de um novo modelo 
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educacional, possibilitar essa reflexão durante a formação nos traz o exercício de 

nos construirmos enquanto professores/as e pesquisadores/as. 

 

1.3 ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS E NÃO OBRIGATÓRIOS NO ITINERÁRIO 

FORMATIVO DOCENTE 

 

Partimos do pressuposto de que tanto os estágios da modalidade obrigatória 

como os não obrigatórios não são meramente práticas instrumentais, mas imersões 

reflexivas sobre o vivenciar a docência na experimentação da realidade do trabalho - 

no caso da Pedagogia, o ambiente escolar. Ao adentrar no âmbito escolar esses/as 

estudantes podem se permitir a vivência da rotina da escola, seu funcionamento e 

seus muitos desafios, se permitindo, assim, um “ensaio” de sua futura profissão. O 

processo de formação torna-se mais rico ao possibilitar os estágios, pois a formação 

não se dá apenas pelas ferramentas de aprendizagens, mas também pelas 

experiências e seus aprendizados. Como explica Pimenta (2002, p. 13) ao escrever 

sobre a prática no processo de formação: 

 

A prática educativa (institucional) é um traço cultural compartilhado e 
que tem relações com o que acontece em outros âmbitos da 
sociedade e de suas instituições. Portanto, no estágio dos cursos de 
formação de professores, compete possibilitar que os futuros 
professores se apropriem da compreensão dessa complexidade das 
práticas institucionais e das ações aí praticadas por seus 
profissionais, como possibilidade de se prepararem para sua 
inserção profissional. É, pois, uma atividade de conhecimento das 
práticas institucionais e das ações nelas praticadas. 

 

O saber construído durante a trajetória escolar ou universitária pode ser 

compreendido por meio da execução das ferramentas de práticas para realizar a 

tarefa a qual a graduanda ou graduando se preparou teoricamente durante a 

formação acadêmica, e estas requerem ajustes e adequação na construção da sua 

identidade profissional. O saber e o fazer na formação se completam, como 

descreve Pimenta (2005, p. 5-24) ao enfatizar que 

 

O exercício de qualquer profissão é prático, no sentido de que se 
trata de aprender a fazer “algo” ou “ação”. A profissão de professor 
também é pratica. E o modo de aprender a profissão, conforme a 
perspectiva da imitação, será a partir da observação, imitação, 
reprodução e, às vezes, da re-elaboração dos modelos existentes na 
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pratica, consagrados como bons. Muitas vezes nossos alunos 
aprendem conosco, observando-nos, imitando, mas também 
elaborando seu próprio modo de ser a partir da analise critica do 
nosso modo de ser. Nesse processo escolhem, separam aquilo que 
considera adequado, acrescentam novos modos, adaptando-se aos 
contextos nos quais se encontram. 

 
Desde seu nascimento, no latim, o termo “estágio” sempre esteve vinculado à 

aprendizagem posta em prática num adequado local sob supervisão. No Brasil é no 

século XX e XXI, que o estágio é implementado e legislado como extensão de 

aprendizado, mesmo que ele só contemplasse algumas profissões específicas em 

seu início. Entretanto, gostaria de ressaltar que a lei que normatiza os estágios nos 

cursos de licenciaturas e bacharelados, 9.464/82, tratava o estágio como mão de 

obra barata e sem direitos, assim, realizado em ambientes precários e pouco 

salubres para o aprendizado, não cumprindo seu papel pedagógico de preparação 

para trabalho. Esta lei vigorou até 2007, quando foi retificada e substituída pela lei 

11.788/2008 devido a suas muitas inconsistências. 

Diante desses muitos desacordos a lei foi modificada trazendo em sua base 

mais fiscalização e funções pedagógicas para o estágio como é descrito logo na 

primeira seção da lei 11.788/2008, que define estágio como um ato educativo 

escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, visando a 

preparação para o trabalho produtivo do estudante. Além disso, o possibilita 

inscrevê-lo no itinerário formativo do estudante e faz menção à necessidade de fazer 

parte do projeto pedagógico do curso nas instituições educacionais. Aqui destaco as 

principais mudanças apresentadas pela nova legislação (11.788/2008) 

 

a) Define melhor estágio obrigatório e não obrigatório, contudo, 
ambos observam aos mesmos formalismos;  
b) A obrigatoriedade está definida no plano de cada curso, seja 
profissionalizante ou não. Portanto, a escola, ao prever estágio em 
seu projeto de curso, tem mais força nesta definição: o quanto e o 
que é obrigatório, já que está amparada em lei;  
c) Extensão, monitoria e iniciação científica só podem ser 
consideradas estágio se for previsto no projeto pedagógico do curso, 
e apenas para o estudante da educação superior;  
d) O Termo de Compromisso passa a ser firmado tripartite: 
estudante, escola e empresa; 
 e) Estagiários passam a ter direito a férias remuneradas de trinta 
dias, após doze meses de estágio na mesma empresa; se for inferior 
deve ser proporcional, preferencialmente, durante suas férias 
escolares 
 f) O tempo máximo de estágio na mesma empresa é de dois anos, 
exceto quando se tratar de estudante portador de deficiência; 
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g) Profissionais liberais com registros nos seus respectivos órgãos de 
classe podem contratar estagiários;  
h) É obrigatória a contratação de seguro de acidentes pessoais, no 
caso do estágio obrigatório, pela escola, e no caso do não 
obrigatório, pela empresa concedente; 
 i) Tanto a escola como a empresa devem ter um responsável para 
acompanhar as atividades do estagiário 
 j) A definição da jornada é uma novidade em relação à lei anterior: a 
carga horária fica limitada a seis horas diárias, em casos especiais a 
8 horas, sendo sempre no máximo trinta horas semanais, ficando em 
meia jornada nos períodos de provas; 
 k) Concessão de bolsa ou outra forma de contraprestação, bem 
como de auxílio-transporte, no caso de estágio não obrigatório. No 
caso de estágio obrigatório, a bolsa é opcional;  
l) Previsão de estágio também para os estudantes do Ensino Médio 
regular, para estudante estrangeiro e para estudante em cursos 
profissionalizantes de Educação de Jovens e Adultos (nesta 
modalidade abre exceção para participação de estudante das séries 
finais no Ensino Fundamental); m) Previsão legal para a interposição 
dos agentes de integração entre as instituições de ensino e a parte 
concedente do estágio, sendo que não pode representar nenhuma 
das três partes no Termo de Compromisso. O agente de integração 
pode ser licitado pela escola;  
n) Estabelece relação entre o número de funcionários e de 
estagiários, sendo que nas empresas com mais de 25 empregados 
não pode passar de 20% o número de estagiários; o descumprimento 
das regras rende punições tanto às empresas quanto às escolas; 
o) Exclui o vínculo empregatício somente se for observado 
cumulativamente: matrícula, frequência regular do estudante, Termo 
de Compromisso e atividades desenvolvidas conforme anunciadas 
no Termo; 
p) Os estudantes com deficiência têm 10% das vagas de estágio, 
sendo que a jornada diária não pode ultrapassar 4 horas. Podem 
ainda, renovar o estágio por mais de dois anos; 
q) Altera o artigo 428 da CLT, em que a lei geral que regula o 
trabalho é harmonizada com o novo conceito de estágio, controlando 
a precarização e as variações entre os estados;  
r) Altera o artigo 82 da LDB, definindo que cada ente federado só 
pode legislar sobre estágio observando esta lei, agora de caráter 
nacional. O projeto prevê mais rigor no controle dos estágios pelos 
estabelecimentos de ensino, além da exigência de apresentação, 
pelos estagiários, de relatórios semestrais sobre suas atividades, 
bem como o relatório final. As empresas que contratarem estagiários 
que não se efetivaram como empregados formais, também estão 
obrigadas a um relatório de avaliação, ao final do estágio.  

 

Com base nessa perspectiva de formação profissional, entendo que nossas 

expectativas e desafios estão para além dos muros da Universidade, e, mesmo com 

todos os avanços na legislação, ainda temos uma grande caminhada para que os 

estágios não obrigatórios sejam de fato ambientes que promovam uma preparação 

para o trabalho como professor. É importante ressaltar que o estágio é uma imersão 
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no cotidiano escolar, que aliada a nossa caminhada na Universidade traz 

aprendizados que não teríamos acesso apenas na academia; mas, ainda existem 

questões dentro das escolas que precisam ser refletidas, já que o trabalho do 

estagiário nas escolas se dá de acordo com a forma delimitada pela gestão da 

escola.  

Nos estágios obrigatórios somos regentes das turmas, acompanhadas pelas 

professoras titulares, e orientadas pelas professoras do curso de Graduação. Já nos 

estágios não obrigatórios adentramos na escola, com anuência da Universidade, 

porém, estamos sob orientação das professoras titulares e gestores das escolas, 

nos integramos ao grupo de trabalho e seguimos o planejamento da escola. 

 Nas experiências relatadas pelas estagiárias que participaram desta 

pesquisa e pela minha experiência pessoal, os estágios não obrigatórios que 

acontecem no espaço da Educação Infantil, na maioria das vezes, se restringem à 

higiene e cuidados das crianças. Mesmo que este saber fazer faça parte das nossas 

atribuições de educadora, não é apenas essa nossa função, nos impossibilitando 

muitas vezes de termos aprendizado em outras áreas, como na construção de 

projetos para sala de aula, por exemplo.  

Ao me comprometer a pesquisar as vivências das estagiárias do CIEE, 

percebi a importância desta reflexão para a construção de professoras mais críticas.  

E novamente ressalto que os estágios não obrigatórios podem e devem ser 

melhorados, para que cada vez mais tenhamos professores que se sintam à vontade 

para questionar seu saber fazer, a instigar as reflexões de sua formação, e a ter 

mais autonomia para compreender quais modelos reproduzir, em quais inovar, e 

assim amadurecer as possibilidades entre eles. 

Como nos faz refletir Pimenta (2006, p.8) sobre o estágio e a docência:  

 

 A formação do professor, por sua vez, dar-se-á pela observação e 
tentativa de reprodução dessa prática modelar; como um aprendiz 
que aprende o saber acumulado. Essa perspectiva está ligada a uma 
concepção de professor que não valoriza sua formação intelectual, 
reduzindo a atividade docente apenas a um fazer, que será bem-
sucedido quanto mais se aproximar dos modelos que observou. Por 
isso, gera o conformismo, é conservadora de hábitos, ideias, valores, 
comportamentos pessoais e sociais legitimados pela cultura 
institucional dominante.  
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 Desse modo, a autora descreve que a formação profissional se dá pela imitação 

dos modelos já existentes, e a proposta de refletir esses modelos durante o 

processo de formação pode ajudar na construção de novos modelos, quebrando o 

ciclo desse formato de ensino que vem desde o século passado, refletindo sobre o 

contexto contemporâneo.  

 

1. 4 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – (CIEE)  

 

Tendo em vista que meu objetivo geral foi compreender como o estágio não 

obrigatório realizado através do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) pode 

contribuir na formação docente das acadêmicas do 8º e do 9º semestres do Curso 

de Pedagogia, se faz necessário que eu mencione uma breve história do CIEE e, 

desse modo, entender as propostas que servem como base para os espaços de 

atuação dos estágios. 

 Este Centro foi criado em 28 de abril de 1969, por educadores, profissionais 

liberais, entidades de classe e especialistas em treinamentos, com a missão de 

aproximar os estudantes do mercado trabalho. Sua criação está amparada na lei 

11.788/2008, que define o estágio curricular não obrigatório como uma preparação para 

o trabalho, este não pode acarretar nenhum prejuízo à jornada acadêmica do estudante. 

A carga horária do estágio é de, no máximo, 30 horas semanais. As atividades previstas 

para o estágio curricular não obrigatório devem estar relacionadas às especificidades do 

Curso do estudante. 

O Centro de Integração Empresa Escola - CIEE é uma instituição não 

governamental, sem fins lucrativos e filantrópica, que exerce o papel de agente de 

integração, previsto na Constituição Federal, por meio da integração dos jovens 

estudantes ao mercado de trabalho, ajudando a aperfeiçoar sua qualificação 

profissional. Este objetivo é viabilizado por meio dos programas de estágio e 

treinamento de estudantes nas empresas conveniadas à instituição. O CIEE é 

mantido pelo empresariado nacional. É importante mencionar que existe uma 

legislação específica para o estágio: a Lei 6.494/77, e seu decreto de 

regulamentação 8.7497/82.  

 Diante da impressionante liquidez do mundo moderno, e a forma competitiva 

com que o capitalismo nos insere no trabalho, mesmo os alunos tendo acesso na 

graduação a estágios obrigatórios, esses não são suficientes para uma inserção 
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profunda no mercado de trabalho.  A economia nos impõe a experiência como item a 

ser buscado mesmo antes da graduação, e é esse o objetivo do CIEE, que tem 

oportunizado em todo o Brasil parcerias e apoio para esses estágios sejam eles em 

empresas privadas ou públicas. Tendo sido criado há quase 40 anos por 

empresários e educadores, o CIEE vem promovendo, ao longo de sua existência, a 

integração entre empresas e escolas, procurando aprimorar a formação prática das 

futuras gerações de profissionais. Desde a sua fundação, milhares de empresas 

receberam estagiários indicados pelo CIEE e muitos estudantes foram colocados em 

estágios, com a concessão de bolsa-auxílio. Essa bolsa tem por finalidade ajudar 

nas despesas escolares, e as empresas poderão conceder facultativamente outros 

benefícios. 

 Esses estágios trazem oportunidades de aprendizagem, objetivando o 

desenvolvimento de atividades relacionadas à área de formação profissional dos 

estudantes, proporcionadas em empresas, órgãos da administração pública e 

instituições de ensino, sempre sob a coordenação da escola. Para estagiar, o 

estudante deve estar regularmente matriculado e frequentando cursos vinculados à 

estrutura do ensino público e particular, nos níveis superior, técnico ou Educação de 

Jovens e Adultos, ou escolas de Educação Especial. O trabalho desenvolvido pelo 

CIEE vai além da busca de estagiários para as vagas oferecidas pelas empresas. A 

instituição promove também o desenvolvimento Estudantil gratuito, orientando 

jovens estudantes ou recém-formados, para melhor prepará-los ao ingresso no 

mercado de trabalho. Além de integrar o estudante à empresa, o CIEE tem uma 

importante missão na área social. Propostas filantrópicas como o Programa 

Adolescência & Cidadania no CIEE. Promovem ainda o Programa de Atendimento 

às Pessoas Portadoras de Deficiência, colocando estudantes em estágios ou 

profissionais em postos de trabalho. 
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2 CAMINHOS METODOLÓGICOS PERCORRIDOS NA PESQUISA 

 

Para elucidar os trajetos que percorri para construção desta pesquisa e a fim 

de salientar a pertinência de se realizar um estudo que se proponha observar quais 

as contribuições que os estágios não obrigatórios têm na formação docente 

apresento aqui os caminhos metodológicos percorridos. Esta pesquisa foi realizada 

com as estagiárias do CIEE, do curso de Pedagogia da Universidade Estadual do 

Rio Grande Sul (UERGS) - Unidade do município de São Luiz Gonzaga. 

A escolha pela metodologia qualitativa se deu por ser uma pesquisa que visa 

a compreensão de saberes entendidos pelo olhar de um grupo, suas vivências e 

desafios, e o cunho qualitativo exploratório nos traz essa característica, 

demonstrando possuir uma natureza abrangente. 

Desta maneira a abordagem qualitativa nos traz o recurso da pesquisa 

descritiva, onde procura-se descobrir a relação entre variáveis da pesquisa, e abre 

espaço para que possamos trabalhar com ferramentas, como as rodas de 

conversas. Estas nos possibilitam a escuta dos significados das experiências dos 

estágios não obrigatórios para estas estudantes do curso de Pedagogia, e para que 

se construa uma técnica de observação participante, onde o investigador também 

está inserido na pesquisa, como é a situação a qual proponho, possibilitando um 

olhar para as transformações vividas pelas estagiárias do CIEE, durante a sua 

atuação. 

 Pesquisadores do campo de educação precisam de um formato de pesquisa 

que seja aberto e flexível para que possam absorver desses grupos um olhar amplo. 

Nessa perspectiva, a intenção da pesquisa foi discutir, em rodas de conversa, a 

compreensão de como o estágio não obrigatório realizado através do Centro de 
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Integração Empresa Escola (CIEE) pode contribuir na formação docente das 

acadêmicas do Curso de Pedagogia. 

Conhecendo as experiências vivenciadas pelas estagiárias do CIEE que 

atuam, ou atuaram, no espaço escolar e relacionando as relações entre o curso de 

formação de professores e escola onde foi ou é realizado o estágio, observando 

quais conceitos teóricos são utilizados pelas estagiárias em sua atuação.  

 

2.1 FERRAMENTAS DE PESQUISA: AS RODAS DE CONVERSA 

 

Como a pesquisa é de cunho qualitativo e voltada à formação de professores, 

optei por utilizar como ferramenta de pesquisa as rodas de conversas, as quais 

trazem mais liberdade para que seus participantes se expressem. Essa ferramenta é 

um instrumento metodológico que abre espaço para que os sujeitos pesquisados 

estabeleçam diálogos onde identificam na fala de seus colegas semelhanças ou 

diferenças da sua trajetória, em movimento de alteridade e compreensão na voz do 

outro em seu espaço e tempo.  

A utilização dessa metodologia como ferramenta de pesquisa nos trouxe 

algumas reflexões sobre a problematização das aprendizagens que acessamos nos 

estágios não obrigatórios, nessa perspectiva a metodologia visa objetivar e socializar 

as experiências vividas pelas estagiárias do CIEE.  

A utilização desta metodologia nos proporcionou a reflexão referente à 

seguinte pergunta: Quais as contribuições do estágio não obrigatório na formação 

dos futuros professores? E partindo dessa pergunta tivemos dados para direcionar 

quais foram esses saberes e seus desafios. 

As rodas de conversa em um primeiro momento foram pensadas de maneira 

presencial, onde seriam convidadas alunas do curso de Pedagogia do 8º e 9º 

semestre da UERGS, mas devido à pandemia ocasionada pelo vírus Covid-19, 

alterei o formato das rodas de conversa, usando a ferramenta Google Meet, para 

que estas rodas acontecessem de maneira virtual, não tendo nenhum prejuízo para 

o desenrolar da pesquisa. 

Assim, nas rodas de conversa me propus a analisar as narrativas que 

emergiam das relações de trocas e discussões. Larrosa (1994) destaca que ao 

narrar-se, o sujeito diz o que conserva na sua vivência e percebe a sua permanência 

no tempo, presta contas a si mesma, num reconhecimento de seu próprio valor.   
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Na direção do que propõe Larrosa (1994) compreendemos que os sujeitos se 

constroem através das falas de suas experiências, de como vivenciaram e como 

esses momentos farão sentidos e perpassarão suas vidas. Essas falas auxiliam em 

suas construções enquanto sujeitos e a forma como constroem a sua identidade 

profissional está também vinculada a isso. 

 Como afirma Larrosa (1994, p. 89) 

 

O sujeito se constitui para si mesmo em seu próprio transcorrer 

temporal.  Mas o tempo da vida, o tempo que articula a subjetividade 

não é apenas um tempo linear e abstrato, uma sucessão na qual as 

coisas se sucedem umas depois das outras. O tempo de consciência 

de si é articulação em uma dimensão temporal daquilo que o 

individuo é para si mesmo. E essa articulação temporal é de natureza 

essencialmente narrativa. O tempo se converte em tempo humano 

ao organizar-se narrativamente. O eu se constitui temporalmente 

para si mesmo na unidade de uma história. Por isso, o tempo no qual 

se constitui a subjetividade é tempo narrado. É contando histórias, 

nossas próprias histórias, o que nos acontece e o sentido que damos 

ao que nos acontece, que nos damos a nós próprios uma identidade 

no tempo. 

 

 Desta maneira a reflexão de Larrosa (1994) me permite dizer que a narrativa 

como ferramenta de pesquisa nos traz a riqueza de nomear experiências que muitas 

vezes a escrita não traz, pois ao narrar sua história surgem mais que palavras, 

surgem gestos, entonação de voz, emoção, etc.   

 

2.2 OS SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 Os sujeitos da pesquisa foram três graduandas do 8º e 9º semestres do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, que estão, ou 

estiveram, ativas no programa CIEE, estagiando na rede municipal de Educação de 

São Luiz Gonzaga. Essas foram convidadas a participar de dois encontros virtuais 

através do Google Meet com duração de 50 minutos cada, que aconteceram 

quinzenalmente. A seguir descrevo as rodas de conversa e seu roteiro. Apesar de 

saber que numa roda de conversa não são seguidos roteiros rígidos, escolhi eixos 

temáticos para sensibilizar as discussões. 

 

1ª roda de conversa: 
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Iniciei a roda de conversa com as devidas apresentações, propus as rodas de 

conversa para que pudessem relatar as experiências de estagiárias remuneradas 

durante a formação docente. Antes de começar a conversa achei importante 

refletirmos sobre esse trecho de Josso (2005/2006), pois ele tenciona justamente a 

relação entre ser aluna do curso de Pedagogia e ser profissional docente. 

 

Ao colocar em destaque o protagonismo do sujeito professor nos processos de 
mudanças e inovações, a perspectiva do professor reflexivo e pesquisador pode gerar 
a supervalorização do professor como indivíduo. Diversos autores têm apontado os 
riscos de um possível ‘praticismo’ daí decorrente, para o qual bastaria a prática para a 
construção do saber docente; de um possível ‘individualismo’, fruto de uma reflexão 
em torno de si própria; de uma possível hegemonia autoritária, se se considera que a 
perspectiva da reflexão é suficiente para a resolução dos problemas da prática; além 
de um possível modismo, com uma apropriação indiscriminada e sem críticas, sem 
compreensão das origens e dos contextos que a gerou, o que pode levar à 
banalização da perspectiva da reflexão e da pesquisa.  

 

Logo após a reflexão fiz a seguinte pergunta: “Qual foram os desafios 

enfrentados enquanto estagiária remunerada do CIEE durante o curso de 

Pedagogia?” 

 

2ª roda de conversa: 

 

Iniciamos o encontro com um vídeo de Rubens Alves com a temática “O 

Ensinar”. 

Seguindo então com a pergunta norteadora: “Quais as contribuições do estágio 

não obrigatório para a formação dos saberes docentes?” 
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3 CONSTRUINDO, A PARTIR DAS RODAS DE CONVERSA, AS ANÁLISES 

POSSÍVEIS. 

 

Os questionamentos que impulsionaram a pesquisa foram quais os desafios 

que as estagiárias do CIEE, enfrentaram durante o seu estágio não obrigatório? E 

quais conhecimentos acessaram durante seu período de estágio? Assim, nesta 

direção, nossas rodas de conversa foram permeadas por estas discussões, e em 

todos os momentos tive a intenção de que através da fala livre as acadêmicas 

contassem suas trajetórias baseadas nas suas experiências individuais e coletivas.  

Quando me propus a pesquisar as experiências das estagiárias do CIEE, 

diversas vezes me questionei se conseguiria responder as perguntas que tanto me 

angustiaram durante meu estágio, e se a experiência delas viria ao encontro de 

meus questionamentos. 

Como descreve Pimenta (2006) 

 

Para desenvolver essa perspectiva, é necessário explicitar-se os conceitos de 
prática e de teoria e como compreendemos a superação da fragmentação 
entre elas a partir do conceito de práxis, o que aponta para o 
desenvolvimento do estágio como uma atitude investigativa, que envolve a 
reflexão e a intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da 
sociedade. O estágio como pesquisa já se encontra presente em práticas de 
grupos isolados. No entanto, entendemos que precisa ser assumido como 
horizonte ou utopia a ser conquistada no projeto dos cursos de formação. 

 

Na sequência do proposto pela autora, apresento as narrativas que 

emergiram nas rodas de conversa. Construí as análises a partir das recorrências das 

temáticas discutidas nas rodas e organizei as narrativas em alguns eixos de análises 

que são: Eixo 1: o planejamento como base para o trabalho docente; Eixo 2: as 
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contribuições do estágio não obrigatório como atividade complementar para a 

formação docente. 

 

3.1: EIXO 1: O PLANEJAMENTO COMO BASE PARA O TRABALHO DOCENTE 

 

Uma das temáticas recorrentes nas falas das acadêmicas, em todas as rodas 

de conversa, foi a do Planejamento, ou a falta dele, para pensar as atividades 

pedagógicas. As estagiárias relataram em vários momentos a falta de reflexão sobre 

as atividades desenvolvidas, durante o dia a dia da sala de aula.  

As estagiárias relataram o desconforto em relação às atividades propostas, 

muitas vezes atividades que exigiam apenas repetições mecânicas onde as crianças 

não vivenciavam a autonomia e a criatividade para fazer seus próprios trabalhos, de 

acordo com sua faixa etária. 

Na perspectiva da estagiária A as atividades desenvolvidas pela professora 

não eram instigantes e não se fundamentavam em uma temática específica e sim 

atividades avulsas. Isso é possível visualizar na fala que destaco a seguir: 

 

Estagiária A: [...] a professora fazia atividades soltas. Dizia à turma: hoje 
vamos pintar trabalhinhos! Aí ela dizia qual era a cor que as crianças tinham 
que pintar, e pegava na mão das crianças e fazia fazer do jeito que ela 
achava certo, sabe? Era uma ditadura, não era fácil trabalhar com ela. 
(Estagiária A, 28/04/2021). 

 

Sabe-se que o planejamento é um aliado insubstituível, que possibilita uma 

organização metodológica dos conteúdos e das ações pedagógicas a serem 

desenvolvidas em sala de aula, baseado no conhecimento e na realidade das 

crianças, que são as principais interessadas e beneficiadas com momentos de 

aprendizagens reais e ativas. 

Na perspectiva de Vasconcellos (2002) planejar é organizar e articular 

práticas de ensino que possibilitem prever as atividades desenvolvidas em sala de 

aula, não somente pelos professores, mas por todos os profissionais que constituem 

a escola. Planejar é antecipar ações para atingir certos objetivos, que vêm de 

necessidades criadas por uma determinada realidade, e, sobretudo, agir de acordo 

com essas ideias antecipadas. O ato de planejar tem de ser considerado como uma 

ferramenta norteadora do trabalho pedagógico, pois é através deste que o 
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professor/a analisa a realidade e prevê formas alternativas da ação visando superar 

as dificuldades e alcançar os objetivos propostos. 

O planejamento escolar, de acordo com Libâneo (2005), diz respeito à 

atividade de revisão, de previsão da ação a ser realizada, implicando definição de 

necessidades, de atender objetivos e delimitar, dentro das possibilidades, 

procedimentos e recursos a serem empregados, o tempo de execução e as formas 

de avaliação. 

Ainda em relação ao planejamento, a estagiária B aborda a falta de execução 

dos planejamentos. Os planos eram construídos, porém não eram executados; eram 

entendidos como um trabalho burocrático, sem a compreensão deste como 

ferramenta fundamental para a execução das aulas.  

 

Estagiária B: - [...] lá na escola, planejar até que planejam, porque lá na 

escola tem o dia certo de planejar, e até que planejavam, ela me mostrava as 

coisas, só que não executava. (Estagiária B, 28/04/2021) 

Estagiária C: [...] fazia sempre uma atividade, até porque a coordenadora 
dizia que eu podia, aí eu dava folhinha, qualquer coisa, eu podia fazer 
qualquer tipo de atividade, dar massinha de modelar, contar história, e eles 
fazer um desenho, eu fazia quase o papel da profe, né? Mas é atendente. E 
assim era a rotina deles. (Estagiaria C 28/04/2021) 

 

Nas falas apresentadas podemos vislumbrar situações onde o planejamento 

não assume a importância e relevância que deveria ter nas práticas docentes. Para 

que o planejamento se torne um orientador da ação docente ele precisa refletir um 

processo de organização e coordenação do fazer pedagógico, articulando a 

atividade escolar, as práticas culturais e sociais da escola, os objetivos, os 

conteúdos, os métodos e o processo de avaliação. Libâneo (1994, p. 222) destaca 

que 

 

A ação de planejar, portanto, não se reduz ao simples preenchimento 
de formulários para controle administrativo, é, antes, a atividade 
consciente da previsão das ações político – pedagógicas, e tendo 
como referência permanente às situações didáticas concretas (isto é, 
a problemática social, econômica, política e cultural) que envolve a 
escola, os professores, os alunos, os pais, a comunidade, que 
integram o processo de ensino.  

 

Nessa mesma perspectiva, Vasconcellos (2000, p. 79) considera 
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O planejamento enquanto construção-transformação de 
representações é uma mediação teórica metodológica para ação, 
que em função de tal mediação passa a ser consciente e intencional. 
Tem por finalidade procurar fazer algo vir à tona, fazer acontecer, 
concretizar, e para isto é necessário estabelecer as condições 
objetivas e subjetivas prevendo o desenvolvimento da ação no 
tempo. 

 

Nessa direção, é possível inferir que os momentos de planejamento 

compartilhados entre professoras, estagiárias e coordenadoras são extremamente 

importantes para o coletivo da escola, oportunizando a todos a participação nas 

tomadas de decisões e fundamentalmente um melhor acompanhamento da proposta 

pedagógica elaborada pela comunidade. Possibilitando também uma avaliação com 

qualidade, não só do seu trabalho, mas da escola como um todo percebendo de 

perto onde é preciso modificar e criar estratégias para que essa retomada atinja os 

objetivos. Planejar apenas preenchendo documentos com conteúdos, objetivos, 

metodologias, formas de avaliação, não são uma ação transformadora.  

Ainda na tentativa de tencionar as relações escolares, acho importante 

chamar a atenção para outro desafio que as estagiárias enfrentam na escola, que 

são os relacionamentos destas com a equipe docente.  

 

 3.2. EIXO 2: AS CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO: A 

AFETIVIDADE COMO EIXO CENTRAL DO TRABALHO DAS ESTAGIÁRIAS 

 

   A temática do eixo 2 sugere que o estágio é um momento de construção e 

apropriamento de conhecimentos essenciais ao exercício docente, que tem a função 

de criar pontes entre a teoria e a prática. Tem como objetivo ser uma experiência 

enriquecedora para as graduandas/os do curso de Pedagogia, com cunho formador, 

que proporciona aos graduandos/as a participação em situações cotidianas e reais 

de vida e de trabalho. O estágio obrigatório, como o não obrigatório, tem como 

fundamento consolidar a profissionalização da formação e explorar os 

conhecimentos básicos e indispensáveis pra a formação básica profissional, ética e 

responsável.   

 Podemos definir o estágio como uma atividade que proporciona às 

graduandas/os aquisição de experiência profissional específica e que contribui de 

maneira eficaz para sua futura atuação docente. Inserir-se nas atividades de estágio 

não obrigatório proporciona para as graduandas/os experiências de convivência em 
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um ambiente de trabalho com prazos e horários a serem cumpridos, em um 

ambiente hierarquizado e com imersão total na escola. O objetivo principal do 

estágio não obrigatório é fornecer à graduanda/o a oportunidade de estar na escola, 

tendo assim a oportunidade de colocar em prática seus conhecimentos acadêmicos 

em situações cotidianas, criando a possibilidade do exercício de suas habilidades. 

Como enfatiza Pimenta e Lima (2005/2006 pg. 10) 

 

A despeito da importância dessas atividades, elas não possibilitam que se 
compreenda o processo de ensino em seu todo. Assim, cabe indagar 
quem define as habilidades mais importantes a serem treinadas? Seriam 
as habilidades treinadas generalizáveis para o trabalho docente com 
qualquer agrupamento de alunos? O processo educativo é mais amplo, 
complexo e inclui situações específicas de treino, mas não pode a ele ser 
reduzido. Parece-nos que, a um certo nível, é possível falar em domínio de 
determinadas técnicas, instrumentos e recursos, para o desenvolvimento 
de determinadas habilidades em situação. Portanto, a habilidade que o 
professor deve desenvolver é a de saber lançar mão adequadamente das 
técnicas conforme as diversas e diferentes situações em que o ensino 
ocorre, o que necessariamente implica a criação de novas técnicas. 

 

Diante dessa reflexão gostaria de apresentar os recortes das falas das 

estagiárias que emergiram com maior recorrência durante as rodas de conversa, 

sendo estes  a afetividade e a amorosidade como elemento de maior incidência 

durante a sua vivência de estágio. Esses elementos foram apresentados como os 

mais recorrentes durante a experiência de estágio e surgiram nas falas e nas 

situações vividas no estágio. De tal modo que elas trouxeram como principal 

contribuição do estágio, a possibilidade de colocar em ação a afetividade como eixo 

condutor da prática docente. Como enfatiza Freire (1992, p. 92) 

 

Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação 
como uma experiência fria, sem alma, em que os sentimentos e as 
emoções, os desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma 
espécie de ditadura reacionalista. Nem tampouco jamais compreendi a 
prática educativa como uma experiência a que faltasse o rigor em que se 
gera a necessária disciplina intelectual. 

 

A professora é a uma figura na qual a criança busca amparo emocional, 

principalmente na Educação Infantil, quando chegam no ambiente escolar, que se 

trata de um ambiente totalmente diferente e desconhecido, onde estas passarão em 

torno de 8 horas diárias longe da família. Nessa etapa é importante que as crianças 
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tenham suas necessidades de segurança emocional atendidas e este recurso é 

muito recorrente nas falas das estagiárias, como esse recorte demonstra:  

 

[...] eu sempre trabalhei com toque, com carinho, enfim sabe então a 
coloquei pertinho de mim, ajeitei o cabelinho dela, depois conversei com 
ela, perguntei para ela o que estava acontecendo, por que ela estava 
chorando, claro que ela não falava ainda, pois era bebê, mas ela olhou 
para mim e ficou, aí então ela se encostou em mim, e ficou quietinha, ficou 
um tempão ali, e os outros puderam dormir, ficou pertinho, dei uns 
brinquedinhos, e então as minhas colegas disseram que não podia ser 
sempre assim, pois não era só ela, tinham mais 10, mas então deixei para 
lá, e continuei fazendo o que acreditava (Estagiária B, 05/05/2021). 

 

A afetividade está presente no modo de ser das estagiárias, elas a relatam 

como significativa em todas as vivências. Como relata Wallon (1963) a emoção liga 

a vida orgânica à psíquica, desta forma liga a aprendizagem ao desenvolvimento 

integral do sujeito.  Nesse contexto percebo a importância dessa afetividade nas 

relações aluno e professora/or. Como relata também a estagiária C: 

 

[...]  nada deu certo, tinha levado uma atividade, que era um circuito de 
atividade física para desenvolver o corpo aí não deu certo, eles não 
queriam fazer , eles não me escutavam, não escutavam a professora 
substituta [...] eu cheguei em casa naquele dia e pensei tudo que aprendi, 
hoje foi como se não tivesse aprendido nada, tudo que eu falei e fiz 
naquele dia nada deu certo (Estagiária C, 05/05/2021). 

 

Nesse momento então a estagiária lembra-se de questões teóricas 

aprendidas na graduação, mesmo que de forma bem superficial, como ela destaca:  

 

 [...]pela questão das mães estarem na escola, eles estavam mais 
ansiosos, são coisas do desenvolvimento da criança, foi um dia que não 
funcionou, às vezes o senso comum funciona, às vezes a teoria funciona, 
às vezes nada funciona (Estagiária C, 05/05/2021). 
 

Esse recorte nos traz os desafios e dificuldades que são comuns aos fazeres 

cotidianos da docência, principalmente na Educação Infantil, mas a estagiária relata 

que ao lembrar das teorias do desenvolvimento, ao levar em conta as condições 

emocionais, do dia atípico, conseguiu restabelecer seu eixo e conseguiu entender 

que esse dia apesar de difícil apenas se tratava de um dia incomum na escola.  

A prática educativa que valoriza a dimensão afetiva, é base do trabalho da 

professora/o, pois a docência trata-se de uma especificidade humana. Nesta 
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perspectiva, Freire (2004, p.145) ressalta: “[...] como prática estritamente humana 

jamais pude entender a educação como uma experiência fria, sem alma, em que os 

sentimentos e as emoções, os desejos, os sonhos devessem ser reprimidos por uma 

espécie de ditadura racionalista”. 

É preciso mencionar que para as crianças pequenas que se encontram em 

processo de construção, a liberdade de expressão é fundamental, pois é por meio 

da curiosidade que o desenvolvimento da aprendizagem acontece e, respeitar os 

limites e a individualidade de cada uma, torna-se necessário para que estas se 

sintam seguras. O trabalho docente, ou seja, das professoras/es é um facilitador 

desse processo. Podemos assim considerar que o sujeito desenvolve diferentes 

níveis de relações sociais que interferem diretamente na construção do seu campo 

afetivo e o modo como ele será desenvolvido na escola por meio da professora/or 

precisa ser essencialmente constituído de maneira afetiva. Como enfatiza Freire 

(1997, p.12):  

 

Acontece que o bom começo para unir boa prática seria a avaliação do 
contexto em que ela se dará. A avaliação do contexto significa um 
reconhecimento do que vem nele ocorrendo, como e por quê. Neste 
sentido, esse pensar crítico sobre o contexto que implica avaliá-lo, precede 
a própria programação da intervenção que pretendemos exercer sobre ele, 
ao lado daqueles e daquelas com quem trabalharemos. 

 

Ancoradas nessas palavras de Freire (1997) podemos dizer que ter esse 

entendimento no processo de formação é benéfico, pois é nesse ambiente que 

podemos experimentar esses questionamentos e situações, que fazem com que os 

futuros professoras/es possam refletir a docência e suas especificidades.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Precisamos dialogar sobre a escola e precisamos refletir sobre a formação de 

professores, precisamos que esse exercício seja nosso cotidiano, pois, ao dialogar, 

temos que refletir sobre nossas falas e assim podemos trazer à tona 

questionamentos sobre a profissão docente. Existem muitas situações cotidianas na 

sala de aula, nas salas de professores, na escola em geral, que de certa maneira 

ficaram naturalizadas pelo dia a dia, pelo pouco tempo e pelas inúmeras demandas 

que a escola traz no seu contexto; e muitas vezes essas pequenas coisas que estão 

estruturadas e enraizadas em nossos subconscientes muitas vezes são eles os 

agentes que barram as mudanças e transformações que a escola necessita. 

Portanto em meus processos de reflexão e resistência a algumas práticas que 

acompanhava enquanto estagiária,  uma das minhas professoras da Universidade 

me salientou que, mesmo que discorde de todo o sistema, temos que nos inserir nos 

espaços da escola para dentro deles tentarmos criar espaços de resistência e 

questionamentos, sem nos corromper, para que possamos traçar nosso caminho.  

Essas palavras me tocaram profundamente e deram outro foco para meu olhar.  

Como enfatiza Freire (1997, p.12) 
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A avaliação do contexto significa um reconhecimento do que vem nele 
ocorrendo, como e por quê. Neste sentido, esse pensar crítico sobre o 
contexto que implica avaliá-lo, precede a própria programação da 
intervenção que pretendemos exercer sobre ele, ao lado daqueles e 
daquelas com quem trabalharemos. 

  

Logo que passou esse primeiro momento tenso, comecei a perceber que o 

enfrentamento deve ser suave, e para responder meus questionamentos deveria 

olhar com afeto aquelas profissionais, pois cada um traz uma bagagem emocional. 

Devido a essa reflexão comecei a abrir minha guarda e compreender a escola 

através daqueles olhares de anos de experiência.  O processo de desconstrução é 

doloroso, exige muita paciência e humildade, e sair da zona de conforto faz parte da 

construção da nossa identidade docente. Tornamos-nos Pedagogas para 

compreender e facilitar o aprendizado, e para fazer isso precisamos conhecer e 

compreender a todos, e não só aqueles que se parecem conosco. Como destaca 

Freire (2001, p. 32) 

 

Pensar certo é fazer certo. O clima favorável para se pensar certo se 
caracteriza pelo uso de uma argumentação segura por parte daquele que 
discorda de quem se opõe às suas ideias; não há necessidade de ter raiva do 
seu oponente, é preciso ter generosidade. 

 

 Diante disso, foi muito difícil a minha adaptação na escola, conciliar as 

teorias e visões da Universidade com a realidade. A compreensão de como se dá 

esse processo de transição entre ser estudante do curso de Pedagogia e 

transformar-se em um profissional docente, e fazer o entendimento de como usar as 

ferramentas de trabalho e usá-las no cotidiano e realidade da escola exige muito 

trabalho e experiência.  

Ser estagiária me trouxe muitos questionamentos em relação à formação 

docente que nos torna professoras/es, e como conciliamos e construímos nossas 

identidades docentes. No primeiro ano de estagiária não posso dizer que construí, 

mas posso dizer que me desconstruí muito para começar a compreender como o 

processo da identidade profissional é feito. Além de todas as pontuações que fiz 

acima, ainda percebi as demandas que a escola tem que lidar todos os dias. Nessas 

lacunas, que muitas vezes não são refletidas durante a elaboração das aulas e nem 

nas reuniões pedagógicas por haver uma naturalização de muitos modelos 

defasados, não há estímulos para mudanças de atitudes.  
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É importante salientar que realmente não é um processo fácil desassociar-se 

desses modos de educar, e trabalhar com crianças pequenas é um desafio diário; o 

aprendizado é lento, temos que compreender as demandas biológicas e 

neurológicas, culturais e sociais de cada criança, e todas essas demandas exigem 

muita compreensão e paciência. De modo que compreendemos que a escola é um 

ambiente híbrido, de muitos reflexos familiares e sociais, e temos como dever que a 

escola seja um ambiente flexível e seguro, preparado para absorver as demandas. 

Diante dessa reflexão acho muito pertinente possibilitarmos o exercício de 

reflexão entre a graduação e o estágio não obrigatório para que possamos pensar, 

enquanto graduandas/os, os conhecimentos que mobilizamos para resolver as 

situações cotidianas; estabelecendo relações entre a teoria e a prática, com o intuito 

de enriquecer o referencial teórico e também aproximá-lo da realidade das escolas.  

Nos relatos, é possível perceber que as estagiárias estão ansiosas pelas 

atividades que as professoras regentes vão aplicar durante as aulas, mas o que 

emergiu nas falas das estagiárias é que se depararam com a falta de professoras/es 

e o descaso com o planejamento. As estagiárias relatam que na maioria das vezes 

ficam mais voltadas ao cuidar, e esse cuidar, apesar de ser essencial na Educação 

Infantil, impossibilitou-as de vivenciar as práticas de planejamento e atuação 

docente. 

Quando iniciamos o estágio, a ansiedade sempre está ao nosso lado, 

estamos ávidas de conhecimento, da novidade que é estar no ambiente de trabalho. 

E é nesse momento que adquirimos as primeiras experiências do saber docente 

prático, essas experiências tem um sentido de nos aproximar da profissão, de nos 

misturar, pois a experiência tem que ser vivida, sentida e observada. Como nos 

enfatiza Larrosa (2011, p. 04-27) 

 

A experiência é “isso que me passa”. Vamos primeiro com esse isso. A 

experiência supõe, em primeiro lugar, um acontecimento ou, dito de outro 

modo, o passar de algo que não sou eu. E “algo que não sou eu” significa 

também algo que não depende de mim, que não é uma projeção de mim 

mesmo, que não é resultado de minhas palavras, nem de minhas ideias, nem 

de minhas representações, nem de meus sentimentos, nem de meus 

projetos, nem de minhas intenções, que não depende nem do meu saber, 

nem de meu poder, nem de minha vontade. “Que não sou eu” significa que é 

“outra coisa que eu”, outra coisa do que aquilo que eu digo, do que aquilo que 

eu sei, do que aquilo que eu sinto, do que aquilo que eu penso, do que eu 

antecipo, do que eu posso, do que eu quero.  
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Nesse contexto precisamos fazer a compreensão de que essas experiências 

são ricas mesmo quando de alguma maneira são frustradas, pois quando, nos 

inserimos no ambiente profissional, sempre percebemos algo para aprender ou 

adaptar. O que fica claro nas falas é que todas sentiram a escola um pouco distante 

de suas expectativas acadêmicas, mas esse choque não quer dizer que não 

possamos refletir e melhorar enquanto acadêmicas, pois a docência é uma profissão 

que requer muita sensibilidade e maleabilidade, posto que a partir do entendimento 

do outro é que conseguimos construir pontes de aprendizagem e ressignificação. 

  Essas reações frustradas, muitas vezes tornam-se fecundas, pois essas 

tensões provocam outros olhares sobre os alunos e alunas, o reconhecimento de 

sua condição de sujeitos de direitos, novas sensibilidades e proximidades com suas 

trajetórias humanas e escolares, com seus processos de formação moral, de 

socialização e sociabilidade, com as marcas e as mensagens de seus corpos 

(ARROYO, 2008).  

O estágio é um espaço de aprendizagem da docência e de construção da 

identidade das professoras/es. Assim, ele é compreendido como campo de 

conhecimento e deve ter em sua concepção a indissociabilidade entre a teoria e a 

prática, que o define como um comportamento investigativo que envolve a reflexão e 

a relativização em questões educacionais. Visto desse modo, o estágio apresenta 

uma especificidade de estar ainda na Universidade, mas ao mesmo tempo adentrar 

no universo do trabalho, possibilitando a relação entre teoria e prática. Assim, o 

estágio é um espaço que as graduandas precisam compreender como um momento 

de reflexão sobre as aprendizagens em contexto escolar com base nas disciplinas 

cursadas durante a formação. 

Diante do pouco embasamento teórico emergido nos relatos das estagiárias, 

em nenhum momento foi percebido um aprofundamento das teorias por parte delas, 

nem segurança para relatar nas suas falas teóricos estudados na Universidade. De 

fato, acredito que esses conhecimentos foram abordados, mas de maneira subjetiva 

demonstrando a dificuldade que ainda se tem de aproximar a teoria e prática na 

educação; dificuldade esta que pode se dar pela falta do exercício de reflexão do 

trabalho docente, pela falta de apropriação dos conceitos, ou mesmo pela 

tecnicização da profissão.  

  Compreendemos que a reflexão tem um papel importante na nossa profissão, 

pois é a partir dessas reflexões que constituímos métodos de ensino e inovações 
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pedagógicas que podem conduzir a uma melhoria continua para a educação. Nesse 

sentido, na tentativa de contribuir para  a formação inicial das acadêmicas do cursos 

de Pedagogia, apresento como sugestão um  projeto de extensão que visa a 

aproximação das teorias com a prática da escola em tempo real. Ou seja, 

proporcionar o exercício da reflexão enquanto as estagiárias vivem a experiência da 

escola, podendo oportunizar o exercício da ponderação das práticas pedagógicas 

fundamentadas pela teoria, relativizando as demandas da escola com as 

ferramentas de ensino estudadas na Universidade. Como destaca Nóvoa (2017) 

 

A primeira deslocação leva-nos a valorizar o continuum profissional, isto é, 
a pensar a formação inicial em relação com a indução profissional e com a 
formação continuada. Mas obriga-nos também a ligar os diversos 
momentos da formação com o conjunto da vida profissional docente: como 
é que se atraem e se recrutam os estudantes para as licenciaturas? Como 
é que se organiza a formação em permanente vaivém com as realidades 
escolares? Como é que se entrelaça a formação e a profissão? Como é 
que se constroem modalidades de residência docente que permitam uma 
entrada mais acompanhada e segura na profissão? Como é que se 
integra, no exercício profissional, uma dinâmica de reflexão, de partilha e 
de inovação durante a qual nos vamos formando em colaboração com os 
nossos colegas? 

 

PROJETO DE EXTENSÃO: PROPONDO UMA AÇÃO DE EXTENSÃO PARA 

FORMAÇÃO INICIAL DAS ACADÊMICAS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

 

 

Título do projeto de extensão: 

Estágio aproximando a teoria e a prática na Construção da Identidade Docente 

 

  

 

Tema do projeto de estágio: 

Aproximação dos conhecimentos teóricos e das práticas do estágio não obrigatório 

na construção da identidade docente das estagiárias do CIEE. 

 

 

Objetivos gerais e específicos: 
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Diante dessa reflexão, o projeto de extensão tem como objetivo geral trazer para 

estágio não obrigatório a teorização das reflexões das estagiárias. E tem como 

objetivos específicos: Proporcionar a reflexão crítica durante o estágio não 

obrigatório; Contribuir para que as estagiárias tenham maior autonomia em suas 

ações, quando estas forem necessárias; 

 

 

 

Resumo do projeto: 

 

O projeto nasceu da demanda que as estagiárias trouxeram em relação a 

dificuldades de associar os conhecimentos adquiridos na Universidade às práticas 

da escola, e da falta de autonomia para aplicar praticas pedagógicas. Diante disso, 

devido ao pouco embasamento teórico emergido nos relatos das estagiárias, em 

nenhum momento foi percebido um aprofundamento das teorias por parte delas, 

surge a ideia deste projeto de extensão.  

Percebo que a reflexão tem um papel importante na nossa profissão, pois é 

a partir das reflexões que podemos conhecer novos métodos de ensino e 

inovações pedagógicas que podem nos conduzir a uma melhoria continua para a 

educação. Nesse sentido, o projeto visa a aproximação das teorias com a prática 

da escola em tempo real, ou seja, proporcionar o exercício da reflexão enquanto 

as estagiárias vivem a experiência da vivência escolar, podendo oportunizar o 

exercício da reflexão dessas práticas pedagógicas, fundamentadas pela teoria, 

relacionando as demandas da escola com as ferramentas de ensino estudadas na 

universidade. 

 

 

Participantes do projeto: 
 
Acadêmicas do curso de Pedagogia da UERGS, Professor-Coordenador e uma 
bolsista. 
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Cronograma de trabalho previsto: 

 

Desse modo, me permito propor à Universidade, a possibilidade de oferta 

de uma formação continuada para essas estagiárias, oportunizando que elas se 

dividam em grupos para que haja um encontro mensal como suporte reflexivo do 

seu trabalho enquanto estagiárias no CIEE. Além disso, sugerimos a proposição 

de seminários semestrais para que essas graduandas possam fazer o 

compartilhamento das suas experiências e evoluções; tendo duração de 24 

meses, tempo no qual as estagiárias permanecem vinculadas ao estágio não 

obrigatório.   
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APÊNDICE A: 

 

Perguntas que nortearam as rodas de conversas: 

 “Quais foram os desafios enfrentados, sendo estagiaria remunerada do CIEE, 

enquanto fazia o curso de Pedagogia?” 

 “Quais as contribuições do estágio não obrigatório para a formação dos 

saberes docentes?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

APÊNDICE B 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 Você está sendo convidada a participar, como voluntária, da pesquisa de 

Graduação em Educação intitulada “A FORMAÇÃO DOCENTE A PATIR DAS 

VIVÊNCIAS DE ESTÁGIO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 

(CIEE)”. A pesquisadora responsável por essa pesquisa é ANA PAULA MEDEIROS 

PINHEIRO, que pode ser contatada no telefone (055991463226), no endereço Rua 

Salvador Pinheiro Machado, Nº 1327 AP- 02 – Bairro Centro – São Luiz Gonzaga 

RS, email (Ana-pinheiro@uergs.edu.br). 

 Será realizada no formato roda de conversa, tendo como objetivo geral 

compreender como o estágio não obrigatório realizado através do Centro de 

integração Empresa Escola (CIEE) pode contribuir na formação docente das 

acadêmicas do Curso de Pedagogia. Faremos duas rodas de conversa com duração 

de 100 min. que serão ministradas às quintas-feiras às 18 horas.  Esse 

procedimento ocorrerá via ferramenta Google meet, que é uma ferramenta do 

Google que nos permite criar salas virtuais para videoconferência, onde faremos os 

encontros virtualmente. Não é obrigatório participar de todas as rodas de conversas. 

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo serão de servir como 

reflexão sobre as contribuições do estágio não obrigatório na formação de 

professores, neste estudo o Curso de Pedagogia. 

 A pessoa que estará acompanhando o procedimento da entrevista será 

apenas a pesquisadora estudante de graduação Ana Paula Medeiros Pinheiro.  

 Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de 

despesa e constrangimento.  

 Solicitamos a sua autorização para usar suas informações na produção de 

artigos técnicos e científicos, aos quais você poderá ter acesso. A sua privacidade 

será mantida através da não identificação do seu nome. 

 Todos os registros da pesquisa estarão sob a guarda do pesquisador, em 

lugar seguro de violação, pelo período mínimo de 05 (cinco) anos, após esse prazo 

serão destruídos. 
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 Este termo de consentimento livre e esclarecido possui (01) uma página, e é 

feito em 02 (duas) vias, sendo que uma delas ficará em poder do pesquisador e 

outra com o participante da pesquisa. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com  

(ana-pinheiro@uergs.edu.br), ou pelo fone (55) 991463226.   

 

 

Nome do participante:  

 

_________________________________      _______________________________ 

Assinatura da participante da pesquisa                   Assinatura da Pesquisadora 
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APÊNDICE C 

 

Termo de Compromisso de Utilização de Dados (TCUD) 

 

Eu, Ana Paula Medeiros Pinheiro, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, 

do curso de Pedagogia, do departamento de Ciências Humanas da Unidade de 

São Luiz Gonzaga, no âmbito do projeto de pesquisa intitulado “ A FORMAÇÃO 

DOCENTES A PARTIR DAS VIVÊNCIAS DE ESTÁGIO NO CENTRO DE 

INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA (CIEE)”, comprometo-me com a utilização dos 

dados contidos nos meus registros de pesquisa. Esclareço que os dados a serem 

coletados se referem a duas rodas de conversa com temática norteadora 

desafios e contribuições que o estagio CIEE trouxe para formação docente no 

período de 28/04/2021 a 05/05/2021. 

Declaro entender que é minha a responsabilidade de cuidar da integridade das 

informações e de garantir a confidencialidade dos dados e a privacidade dos 

indivíduos que terão suas informações acessadas. 

Também é minha a responsabilidade de não repassar os dados coletados ou o 

banco de dados em sua íntegra, ou parte dele, a pessoas não envolvidas na equipe 

da pesquisa. 

Por fim, comprometo-me com a guarda, cuidado e utilização das informações 

apenas para cumprimento dos objetivos previstos nesta pesquisa. Quaisquer outras 

pesquisas em que eu precise coletar informações serão submetidas a apreciação do 

CEP/UERGS (Campus Central. Prédio 11 - Av. Bento Gonçalves, 8855, Bairro 

Agronomia, Porto Alegre/RS CEP 91540-000, Fone: (51) 3318-5148, E-mail: 

cep.uergs@gmail.com) 

 

São Luiz Gonzaga, ____ de Junho de 2021. 

 

________________________________ 

Ana Paula Medeiros Pinheiro 

Pesquisadora Responsável 

 

mailto:E-mail:%20cep.uergs@gmail.com
mailto:E-mail:%20cep.uergs@gmail.com
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APÊNDICE D 

 

DECLARAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARTICIPANTE 

 

Declaramos para os devidos fins que concordamos e autorizamos o 

desenvolvimento da pesquisa “A FORMAÇÃO DOCENTE A PARTIR DAS 

VIVÊNCIAS DO ESTÁGIO DO CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 

(CIEE)” de autoria da pesquisadora Ana Paula Medeiros Pinheiro a ser 

desenvolvido em nossa instituição. Informamos que conhecemos o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido que será assinado pelos sujeitos de pesquisa 

participantes da Universidade Estadual do Rio Grande Sul (UERGS)- Unidade 

Universitária de São Luiz Gonzaga. 

 Cumpriremos o que determina as resoluções vigentes, Resolução CNS 

466/2012 e a Resolução 510/2016, e contribuiremos com a pesquisa mencionada 

sempre que necessário, fornecendo informações.  

 Sabemos que a Universidade do Estado do Rio Grande do Sul (UERGS) 

Unidade Universitária de São Luiz Gonzaga poderá a qualquer fase desta pesquisa 

retirar esse consentimento e neste caso, informaremos a pesquisadora acima 

mencionada. Além disto, concordamos que os resultados deste estudo poderão ser 

apresentados por escrito ou oralmente em congressos e/ou revistas científicas, 

garantindo o sigilo e a privacidade dos participantes envolvidos na pesquisa. 

 Colocamo-nos à disposição para qualquer dúvida que se faça necessária. 

 

Atenciosamente, 

 

Local e Data: São Luiz Gonzaga, _____de Junho de 2021. 

_________________________________ 

Diretora regional: Arisa Araujo da Luz  

 

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul- UERGS  

Unidade Universitária de São Luiz Gonzaga-RS 

CNPJ: 04.732.975/0001- 65. 


