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[...] o professor ideal é alguém que deve conhecer sua matéria, sua disciplina e seu 

programa, além de possuir certos conhecimentos relativos às ciências da educação 

e à pedagogia e desenvolver um saber prático baseado em sua experiência 

cotidiana com alunos. (Tardif, 2002, p. 39) 

  



RESUMO 
 

Este trabalho de conclusão de curso é resultante de uma pesquisa com professores 
egressos do Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul na cidade de Alegrete, Rio Grande do Sul. Teve como objetivo geral 
analisar a experiência no estágio supervisionado de egressas do curso de pedagogia 
da Uergs com alunos da Educação Inclusiva. Trata-se de uma pesquisa qualitativa de 
estudo de campo com objetivo exploratório, como instrumento de coleta de dados foi 
utilizado o questionário e análise documental do Projeto Político Pedagógico da Uergs. 
Como resultado da pesquisa podemos dizer que o estágio obrigatório possibilita o 
primeiro contato com a inclusão e o pedagogo tem um papel fundamental no processo 
inclusivo, pois é ele quem deve pensar e realizar propostas que visem diminuir as 
barreiras para que os alunos estejam de fato incluídos dentro dos processos de 
aprendizagem. Observamos que as práticas por si só já são desafiadoras e na 
perspectiva da inclusão é algo impar para todas. Quanto a teoria que estudamos, aqui 
destacamos o objeto de estudo do nosso trabalho, podemos afirmar que auxilia 
significativamente, porém é necessário muito mais, considerando sua complexidade 
e que deve ser buscado para além dos muros da universidade. Essa busca, cabe a 
cada um e a cada uma em sua trajetória acadêmica. 
 
Palavras-chave: Pedagogia. Estágio Supervisionado. Inclusão Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



RESUMEN  

 

Este trabajo de finalización de curso es el resultado de una investigación con 
profesores egresados de la Carrera de Licenciatura en Pedagogía de la Universidad 
Estadual de Rio Grande do Sul en la ciudad de Alegrete, RS. Su objetivo general fue 
analizar la experiencia en la práctica supervisada de egresados de la carrera de 
pedagogía de la Uergs con estudiantes de Educación Inclusiva. Se trata de una 
investigación cualitativa estudio de campo con objetivo exploratorio, como instrumento 
de recolección de datos se utilizó el cuestionario y análisis documental del Proyecto 
Político Pedagógico de la Uergs. Como resultado de la investigación podemos decir 
que la práctica supervisada permite el primer contacto con la inclusión y el pedagogo 
tiene un papel fundamental en el proceso inclusivo, ya que es quien debe pensar y 
realizar propuestas que apunten a disminuir las barreras. para que los estudiantes 
sean realmente incluidos dentro de los procesos de aprendizaje. Observamos que las 
prácticas por sí mismas ya son un reto y desde la perspectiva de la inclusión es algo 
único para todos. En cuanto a la teoría que estudiamos, aquí destacamos el objeto de 
estudio de nuestro trabajo, podemos decir que ayuda significativamente, pero se 
necesita mucho más, considerando su complejidad y que debe buscarse más allá de 
los muros de la universidad. Esta búsqueda corresponde a todos y cada uno de ellos 
en su trayectoria académica. 

 

Palabras Claves: Pedagogía. Práctica supervisada. Inclusión Escolar 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O estágio supervisionado é o momento em que muitos acadêmicos tem seu 

primeiro contato com a realidade de todos os processos escolares. Portanto, é um 

período importante para vivenciar e experiênciar a docência e a realidade do seu 

cotidiano. Uma dessas realidades é a inclusão de alunos com deficiência que, ainda 

é um desafio para professores, gestores e, principalmente, para os acadêmicos que 

estão iniciando suas práticas pedagógicas. 

O interesse sobre o tema envolvendo estágio supervisionado e inclusão de 

alunos com deficiência, se deu através de duas experiências ao longo da minha1 

formação acadêmica. Uma foi no componente curricular de estágio obrigatório, 

momento em que pude me deparar com um assunto muito relevante para a formação 

acadêmica e tive que traçar estratégias no planejamento que visasse o 

desenvolvimento todos os alunos em sala de aula. A outra experiência foi um estágio 

remunerado vivenciado em uma escola da Rede Municipal do município de Alegrete 

em que fui monitora de um aluno com paralisia cerebral. Uma experiência desafiadora 

e de aprendizagem no qual sem a formação adequada e interesse pessoal seria 

inviável. 

Outras experiências aconteceram, também na oportunidade em que fui bolsista 

no Porgrama Residência Pedagógica (PRP), o que me fez repensar o papel do 

professor, o currículo do curso de pedagogia e a inclusão de alunos com deficiência 

(ACD). 

Justifica-se, assim, esta pesquisa, que surgiu com o intuito de buscar saber 

mais sobre o processo da educação inclusiva dentro dos estágios obrigatórios, do 

curso de Pedagogia, e como uma possibilidade de contribuição para os futuros 

professores trabalharem e desenvolverem um ensino que contemple a diversidade 

presente em nossas escolas.  

Estudantes da área da educação sabem da importância das disciplinas 

específicas da área da Educação Especial na perspectiva inclusiva para sua formação 

e muitos buscam aprimoramento dos seus estudos, procurando sempre atualizar suas 

práticas educativas para melhor aprendizagem dos seus futuros alunos.  

 
1 Adotarei a primeira pessoa apenas nesse capitulo do trabalho. 



Neste contexto, é que a presente pesquisa foi proposta, buscando responder a 

seguinte questão de pesquisa: Como se deu a experiência no estágio supervisionado 

de egressos do curso de pedagogia da Uergs, unidade Alegrete, quanto a prática 

pedagógica e suas percepções com alunos da Educação Inclusiva?  

Tivemos como objetivo geral analisar a experiência do estágio supervisionado 

de egressas do curso de pedagogia da Uergs com alunos da Educação Inclusiva. 

Diante deste objetivo geral foram delineados os seguintes objetivos específicos: a) 

investigar estratégias utilizadas pelos estudantes em período de estágio para 

lidar/enfrentar com os processos inclusivos e b) verificar como o estágio 

supervisionado pode contribuir para o desenvolvimento do profissional pedagogo. 

Assim organizamos o trabalho da seguinte forma: no capítulo 2, apresentamos 

o Estado do Conhecimento, no capítulo 3 os encaminhamentos metodológicos, no 

quarto capítulo apresentamos a revisão da literatura com 4 subcapítulos. No quinto 

capítulo a analise dos dados e por fim nossas considerações finais.  

 

  



2 ESTADO DO CONHECIMENTO 

 

Este capítulo refere-se ao estado do conhecimento que para Morosini (2014) é 

a identificação, registros e categorização de um determinado tema de pesquisa que 

levam a uma reflexão acerca das produções científicas de uma área determinada, 

buscando elencar em um espaço de tempo, teses, dissertações e periódicos. Para 

melhor identificar o que já foi desenvolvido em termos de materiais acadêmicos e 

científicos sobre o tema proposto, foi realizado um levantamento sobre as produções 

acerca do planejamento em estágios no contexto da inclusão escolar.  

Para a pesquisa, utilizou-se a plataforma do banco de dados da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES, fazendo um recorte 

temporal de artigos produzidos no Brasil nos período de 2020 a 2021 sendo estes 

atuais. Adotamos como descritores os termos inclusão e estágio. Primeiramente, 

buscou-se pelo descritor “inclusão”, o qual obtivemos 1806 trabalhos encontrados. A 

busca pelo descritor com e sem aspas, apresentou o mesmo resultado. Logo, incluiu-

se o descritor “estágio supervisionado em pedagogia”, que delimitou a busca, 

encontrando vinte e três trabalhos produzidos, nos quais foram selecionados três 

artigos que se relacionam ao tema do estágio supervisionado voltado a inclusão. 

O artigo de Stelzer e Kyrillos (2021) com o título de Inclusão de 

Interseccionalidade no âmbito dos Direitos Humanos, fala sobre o conceito de 

interseccionalidade das opressões ou desigualdades interseccionais. O artigo foi 

desenvolvido a partir de uma revisão bibliográfica e documental, de aplicação e 

método hipotético-dedutivo, a pesquisa possui caráter descritivo e explicativo. O 

estudo mostra as discriminações de gênero que integram com outras categorias 

estruturais como raça, produzindo processos de exclusão, estas que são barreiras no 

acesso a direitos, sendo a interseccionalidade uma ferramenta para compreender os 

processos de desigualdade. O estudo fala sobre a discriminação e o acesso das 

mulheres aos direitos, mostra como se dá o processo de inclusão para a igualdade de 

gênero, o artigo não se refere a inclusão nas escolas, mas  a inclusão como um todo. 

O título Estágio Supervisionado no curso de pedagogia da Faculdade do Sul da 

Bahia e Instituto de Ensino Superior do Sul da Bahia “Fabs/ Isesb”, nossa experiência, 

das autoras Tavares e Virginia (2020), relatam uma experiência na busca de conhecer 

e refletir sobre a realidade da escola, com projetos de intervenção pedagógica nos 

estágios de docência e de gestão escolar. O artigo propõe uma reflexão através dos 



estágios realizados pelos alunos com relatos mediante trabalhos produzidos, alunos 

que tiveram a oportunidade de realizar estágios no espaço em que já atuam como 

docente e que alcançaram mudanças em suas práticas. O artigo é um relato de 

acadêmicos de pedagogia em ambiente escolar, mas não se refere as práticas de 

inclusão mediante ao estágio obrigatório. 

O artigo com o título “O Estagio Curricular Supervisionado em Espaços não 

Escolares” de Pereira e Feldmann (2020), analisa o estágio curricular em espaços não 

escolares e as contribuições para a formação do pedagogo. A análise parte dos 

objetivos a serem contemplados com a pesquisa, como identificar a articulação entre 

o currículo, cultura e a formação no estágio nesses espaços, analisar se o estágio 

contribui com a formação dos acadêmicos em espaços não escolares. O estudo se dá 

através de uma pesquisa bibliográfica e análise de documentos sobre o tema de 

pesquisa, os sujeitos do estudo são trinta alunos e cinco docentes coordenadores do 

estágio curricular. A conclusão da análise mostra que é importante a ampliação do 

campo de atuação do profissional pedagogo.  

A partir desta breve pesquisa e analisando os estudos encontrados, 

identificamos que nenhum deles foi realizado na perspectiva da formação em conjunto 

com os processos  de inclusão na escola e voltados aos cursos de pedagogia. Desse 

modo, justifica-se a importância da realização de um estudo com pedagogos, visto 

que são educadores que permanecem em sala de aula na Educação Básica e 

enfrentarão muitos desafios no âmbito da inclusão escolar. Nessa direção, este estudo 

proposto é relevante na medida que possibilita problematizações acerca da formação, 

relacionando-a com as demandas no contexto da inclusão escolar. 

 

 

 

  



3 ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS  

 

3.1 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa, do tipo estudo de campo e 

com objetivo exploratório. A pesquisa qualitativa permite maior possibilidade ao 

pesquisador de análise do contexto que está envolvido, tendo em vista que “[...] os 

métodos qualitativos são representados por trabalhos que não necessitam de 

ferramentas estatísticas” (LEITE, 2008, p. 100). Essa concepção mostra que este 

trabalho está coerente pois tratou de investigar os processos que envolvem a 

formação inicial em relação ao contexto da inclusão escolar.  

Quanto ao estudo de campo, conforme Gil (2002, p. 53), “focaliza uma 

comunidade, que não é necessariamente geográfica, já que pode ser uma 

comunidade de trabalho, de estudo, de lazer ou voltada para qualquer outra atividade 

humana”.  

Além do Estado do Conhecimento já apresentado no capítulo anterior, 

adotamos também como instrumentos de coleta de dados um questionário aberto 

aplicado à professoras egressas da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 

(Uergs), que estivessem atuando em escolas privadas e municipais e a análise 

documental. De acordo com Gil (2008, p. 121) o questionário é “a técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, 

crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas”.  

Quanto a pesquisa documental, Lakatos e Marconi (2003, p. 174) assinalam 

que “A característica da pesquisa documental é que a fonte de coleta de dados está 

restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes 

primárias. Estas podem ser feitas no momento em que o fato ou fenômeno ocorre, ou 

depois”. Para um melhor entendimento e para nos auxiliar sobre o currículo do curso 

de Pedagogia e posteriormente análisar os dados, recorremos a última versão do 

Projeto Político do Curso (PPC) (2021) da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Sul (UERGS). 

Com relação ao objetivo de caráter exploratório, permite que o pesquisador 

tenha uma visão ampla sobre o objeto estudado onde Gil (1989, p. 44) assinala que:  

 



As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade desenvolver, 
esclarecer e modificar conceitos e ideias, com vistas na formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos 
posteriores. De todos os tipos de pesquisas, estas são as que apresentam 
menor rigidez no planejamento.  

 

E para o tratamento dos dados adotamos a análise de conteúdo que segundo 

Bardin (2016, p.15), é um “[...] conjunto de instrumentos de cunho metodológico em 

constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados”. Essa análise será baseada nas respostas dos 

questionários aplicado aos participantes envolvidos nesta pesquisa.  

 

3.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DAS PARTICIPANTES 

 

As colaboradoras participantes da pesquisa foram 3 professoras que atuam em 

redes diferentes de ensino,  e com o ano de formação diferenciados, ambas egressas 

do curso de Licenciatura em Pedagogia da UERGS que atuam nas etapas da 

Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da Educação Básica, 

habilitadas para a atuarem em diferentes níveis e modalidades de ensino e áreas que 

abarcam conhecimentos pedagógicos. Os critérios do método de seleção dos 

participantes foram: ter sido aluno/a dos cursos de Pedagogia da Uergs e ter interesse 

em participar da pesquisa.  

Inicialmente foi realizado um contato prévio com as professoras para esclarecer 

os objetivos da pesquisa e as etapas para a sua realização. Após, entregamos à 

escola a Carta de Apresentação da Pesquisadora. Posteriormente, as participantes 

receberam o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), que se encontra 

nos apêndices desse trabalho.  

Cientes em colaborar e participar, foi entregue um questionário com nove 

perguntas relacionados ao tema de pesquisa e foi de comum acordo a devolução do 

questionário com o prazo de uma semana. A fim de preservar a identidade das 

colaboradoras, adotamos letras do alfabeto para substituir os nomes das professoras, 

ficando, portanto como A, B e C. 

A Professora participante A trabalha desde 2012, e iniciou com estágios 

remunerados, é formada pelo Curso Normal em Nível Médio (2015) e graduada em 

pedagogia licenciatura UERGS (2021); pós-graduada em Psicopedagogia 

Institucional, Clínica e Educação Especial (2022). Trabalhou como auxiliar de turma, 



monitora de criança especial, professora regente, auxiliar pedagógica e instrutora 

pedagógica em Atendimento Educacional Especializado (AEE), hoje atua como 

professora em escola particular. 

A participante B é formada em Pedagogia Licenciatura pela UERGS (2002), 

com quinze anos de atuação na rede particular e na rede estadual cinco anos, são 

vinte anos de formação, onde a formação inicial é pedagogia, e hoje atua em escola 

da rede estadual de ensino. 

A Professora C se formou em Pedagogia Licenciatura pela UERGS (2016) e é 

pós graduada em gestão educacional, atua há onze anos na rede de ensino e 

atualmente lecionando na Rede Municipal de Alegrete. 

No que segue apresentaremos a revisão da literatura composta por 4 sub-

capítulos.   



4 REVISÃO DA LITERATURA  

 

4.1 A PEDAGOGIA E OS PEDAGOGOS: HISTÓRIA DA PEDAGOGIA COMO PROFISSÃO 

 

Ao longo da história, a educação no Brasil passou por mudanças que 

acompanharam os contextos sociais, políticos e históricos os quais colocavam novas 

questões para a pedagogia. O curso de pedagogia traz essas mudanças que foram 

refletindo na definição de alguns aspectos de maneira significativa desde o momento 

de sua criação. Podemos citar por exemplo, a formação da identidade do pedagogo 

que ainda vem se construindo ao longo do tempo, pois ocorreram várias reformas e 

foram somadas a leis que dão amparo a onde o profissional atua e o que ensina. 

Entretanto, a identidade do profissional da pedagogia ainda sofre com essa amplitude 

de caracterizações. Isso, porque a sociedade se encontra em constantes 

modificações o que acarreta em novas exigências profissionais ainda assim não 

havendo uma só identidade como adverte Nóvoa (1992). Esse autor relata que a 

identidade do profissional da educação implica o ser e o sentir-se profissional, o que 

não é simplesmente um produto do domínio de um conjunto específico de saber. 

Atualmente se considera o pedagogo como um profissional que trabalha em 

instituições escolares e não escolares, atua em diversos âmbitos de prática educativa 

e ao desenvolvimento de trabalhos pedagógicos, visando a formação humana para 

viver em sociedade. Para Libâneo (2010), 

 

[...] a Pedagogia ocupa-se, de fato, dos processos educativos, métodos, 
maneiras de ensinar, mas antes disso ela tem um significado bem mais 
amplo, bem mais globalizante. Ela é um campo de conhecimentos sobre a 
problemática educativa na sua totalidade e historicidade e, ao mesmo tempo, 
uma diretriz orientadora da ação educativa, implicando objetivos 
sociopolíticos a partir dos quais se estabelecem formas organizativas e 
metodológicas da ação educativa. Nesse entendimento, o fenômeno 
educativo apresenta-se como expressão de interesses sociais em conflito na 
sociedade. É por isso que a Pedagogia expressa finalidades sociopolíticas, 
ou seja, uma direção explícita da ação educativa. (p. 29-30) 

 

Criado em 1939 o curso de Pedagogia no Brasil passou por diversas mudanças 

sociais decorrentes da crise internacional da economia. Em 1930 houve uma mudança 

no mercado de trabalho no Brasil, que acarretou em uma necessidade de mão de obra 

qualificada e consequentemente mais interesse da população por criações de escolas.  



Em 1932 foi publicado o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, pensado 

por um grupo de 26 de intelectuais que pretendiam oferecer diretrizes para a 

educação brasileira. Sobre a reestruturação educacional no Brasil o manifesto diz: 

 

Desprendendo-se dos interesses de classes, a que ela tem servido, a 
educação perde o ‘sentido aristológico’, para usar a expressão de Ernesto 
Nelson, deixa de constituir um privilégio determinado pela condição 
econômica e social do indivíduo, para assumir um “caráter biológico”, com 
que ela se organiza para a coletividade em geral, reconhecendo a todo o 
indivíduo o direito a ser educado até onde o permitiam suas aptidões naturais, 
independente de razões de ordem econômica e social. A educação nova, 
alargando sua finalidade para além dos limites das classes, assume, com 
uma feição mais humana, sua verdadeira função social, preparando-se para 
formar “a hierarquia democrática” pela “hierarquia das capacidades”, 
recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas 
oportunidades de educação (AZEVEDO, 2010, p. 40). 

 

O grupo dos Pioneiros fazia parte dos movimentos sociais de educadores que 

lutavam pela criação de universidades no Brasil e lutavam por novos ideais de 

educação, alguns deles: função essencialmente pública; a escola deve ser única e 

comum, sem privilégios econômicos de uma minoria; todos os professores devem ter 

formação universitária; o ensino deve ser laico, gratuito e obrigatório (MENEZES, 

2001). 

 Os primeiros cursos de licenciatura, inclusive o de pedagogia, foram 

implantados 1939, na Universidade do Brasil, dentro da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras em decorrência das reivindicações (SANTANA, 2018). 

O Decreto-Lei n° 1.190 de 4 de abril de 1939 foi o primeiro instrumento 

normativo a regulamentar o curso de Pedagogia no âmbito universitário brasileiro. 

Este Decreto foi promulgado durante o governo de Getúlio Vargas. Nesse período a 

pedagogia se apresentava como uma seção da Faculdade Nacional de Filosofia 

(anteriormente Faculdade de Educação, Ciências e Letras), e previa a formação do 

bacharel em pedagogia. 

 A legislação apresentava como finalidades da Faculdade Nacional de Filosofia 

um  ensino superior profissionalizante, voltado para atender as demandas do mercado 

de trabalho, sendo as primeiras propostas para a formação do pedagogo 

segmentadas em dois momentos distintos: o bacharelado e a licenciatura, 

complementada pelo curso de didática (SCHEIBE; DURLI, 2011). A preparação de 

trabalhadores intelectuais para o exercício das altas atividades de ordem 

desinteressada ou técnica; de candidatos ao magistério do ensino secundário e 



normal; e a realização de pesquisas nos vários domínios da cultura, que constituam 

objeto de ensino (BRASIL, 1939). 

O curso de Pedagogia foi criado para “preenchimento dos cargos técnicos de 

educação do Ministério da Educação” (BRASIL, 1939). Porém, ao cursar didática, 

adquiria-se o diploma de licenciado, podendo, assim, exercer cargos do magistério 

normal (BRASIL, 1939).  

Os Cursos de Pedagogia visavam formar especialistas para suprir a falta de 

mão de obra especializada, projetada em quatro modalidades, Orientação 

Educacional, Administração Escolar, Supervisão Escolar e Inspeção Escolar, além do 

professor para o ensino normal, demandando profissionais com uma formação 

específica que seria suprida pelo Curso de Pedagogia, então reestruturado 

exatamente para atender a essa demanda (SAVIANI, 2007). 

Esse esquema de cursar três anos para ser bacharel e mais um para ser 

licenciado durou vinte e três anos (“esquema 3+1") onde se formava primeiro o 

bacharel. Para lecionar as várias disciplinas do currículo os segundos, formavam 

professores para docência em escolas normais o (licenciado), este que recebia os 

conhecimentos de didática, e em ambos se dava o mesmo esquema, que são três 

anos para estudo das disciplinas e um ano para a didática (SAVIANI, 2007). 

 Ainda, no que diz respeito ao segmento Ensino Superior, a Constituição 

Federal (CF) de 1946 manifesta comprometimento com a criação de institutos de 

pesquisas, preferencialmente junto aos estabelecimentos de ensino superior e 

acrescenta que a educação como um direito de todos, tanto na escola quanto no lar 

(BRASIL, 1946). 

Os Institutos de Educação voltados para a pesquisa foram criados para as 

exigências da pedagogia que buscava se firmar como um conhecimento de caráter 

científico. Pretendia-se, assim, corrigir as falhas das velhas escolas normais 

caracterizadas por “um curso híbrido que oferecia, ao lado de um currículo 

profissional, um ensino de humanidades e ciências quantitativamente mais 

significativo” (TANURI, 2000, p. 72). 

A Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961 apresenta o “reconhecimento das 

universidades, mediante a aprovação dos seus estatutos e dos estabelecimentos 

isolados de ensino superior, depois de um prazo de funcionamento regular de dois 

anos” como obrigação do Conselho Federal de Educação, além de estabelecer a 



duração e o currículo mínimo dos cursos de ensino superior. Este foi alterado pelo 

Decreto-Lei nº 842/69. (BRASIL, 1961, 1969).  

A Lei define o Ensino Normal como a formação de professores, orientadores, 

supervisores e administradores escolares para trabalharem com o ensino primário2, e 

visa o desenvolvimento dos conhecimentos técnicos referentes à educação da 

infância (BRASIL, 1961).  

A formação dos docentes para o ensino primário deveria ser realizada em 

escola normal de grau ginasial ou colegial3, enquanto a formação de professores para 

o ensino médio acontecia nas faculdades de filosofia, ciências e letras e em cursos 

especiais de educação técnica (BRASIL, 1961). 

No ano de 1968, foi publicada a Lei de Reforma Universitária Lei nº 5.540, de 

28 de novembro de 1968,  no que diz respeito ao curso de Pedagogia dessa Lei 

emergiram as especializações: Orientação, Supervisão, Inspeção e Administração 

Escola e a formação de Professores do Ensino Normal continuou como parte do curso. 

Logo, durante esse tempo os saberes para lecionar na Educação Infantil e Etapas 

Iniciais do Ensino Fundamental continuaram distanciados do curso de Pedagogia. 

(BRASIL, 1968). 

Educadores criaram em 1980 uma mobilização nacional visando as mudanças 

que eram negativas, para os professores, não apenas desvalorizavam o trabalho do 

pedagogo, mas também visavam a extinção do curso de pedagogia. O movimento 

ganhou força, gerou debates e manifestações públicas, pois “movidos pela 

consciência coletiva, deflagraram a luta pela valorização do magistério, assim como 

por um profissionalismo que fora entorpecido pelo utilitarismo cego das políticas 

educacionais" (BREZINSKI, 2005, p. 12). Muitas conquistas foram provenientes 

desses embates. 

 Somente no final dos anos 1970 e 1980, com os Movimentos em torno das 

ideias de redemocratização, ocorreram mobilizações para que também o curso de 

Pedagogia assumisse a docência como parte da sua identidade profissional como 

uma tentativa de superação da fragmentação do curso.  

A Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação 

(ANFOPE) foi criada em 1980 com o nome de Comitê Nacional Pró-formação do 

 
2 Termos usado na época para se referir ao atual Ensino Fundamental. 
3 Termo usado na época para se referir ao atual Ensino Médio. 



Educador, a partir da mobilização de professores e alunos em torno da reformulação 

do Curso de Pedagogia, mas que ampliou o debate para todas as licenciaturas 

(ANFOPE, 1992).  

 

A Anfope surge em um momento histórico de profícuos  avanços na retomada 
da democratização no país e, por conseguinte, de conquistas no campo da 
educação brasileira. Constitui-se a partir de princípios defendidos pelo 
movimento de educadores, como a construção da Base Comum Nacional, 
que desde o início do movimento definia a identidade do profissional da 
educação tendo a docência como base da identidade profissional de todo 
educador (ANFOPE, 2016). 

 

Em 1992, a ANFOPE promoveu a ideia da Escola Única de Formação de 

Professores, em que todos cursos de licenciatura seriam extinguidos e no lugar teriam 

os programas de formação: núcleo responsável pelo ensino, pesquisa e extensão de 

cada área. Foi estabelecido como princípios gerais para a formação de profissionais 

da educação: é dever do Estado com os recursos financeiros para manutenção das 

instituições educacionais públicas; a valorização dos profissionais da educação; a 

necessidade da gestão democrática da escola e da educação, em todos os níveis e 

esferas; a autonomia universitária; liberdade das instituições com cursos de formação 

de professores para propor e desenvolver experiências pedagógicas a partir de uma 

base comum nacional; todos os cursos de formação do educador deverão ter uma 

base comum: são todos professores; a teoria e a prática como núcleo integrador da 

formação do educador; o trabalho interdisciplinar e a iniciação científica no campo da 

pesquisa em educação nos cursos de formação (ANFOPE,1992). 

A ANFOPE, coerente com seus princípios construídos coletivamente, reforça a 

sua posição de defesa da formação do profissional da educação: 

 

[...] de forma contextualizada e em consonância com os problemas sociais 
mais amplos, capacitando o educador para compreender a realidade, 
apoiando-se nas diversas áreas do conhecimento, dominando os conteúdos 
básicos da ciência contemporânea e assumindo eticamente a construção 
solidária do cotidiano, no caminho da criação de uma sociedade mais humana 
e mais igualitária. Nossa posição deve ser a da continuidade da luta de 
resistência às Diretrizes, reafirmando a importância da base comum nacional 
que incorpore os princípios de uma formação unificada dos profissionais da 
educação, considerando-se as diversidades brasileiras e as múltiplas 
experiências pedagógicas. Concluindo, sempre é oportuno lembrar que 
nenhuma proposta obterá sucesso se os professores não participarem de sua 
elaboração e não obtiverem mais poder no seu trabalho, individual e 
coletivamente. 

 



A ANFOPE tem como prioridade a unificação da formação  dos profissionais da 

educação, levando em consideração as diversidades e múltiplas experiencias 

pedagógicas, promovendo a participação dos professores nas propostas das 

diretrizes para a educação, ressaltando a importância do pedagogo e sua identidade. 

Aqui trazemos também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB) como considera os profissionais da Educação Básica. A Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, que considera os profissionais da educação escolar básica os:  

 

[...] professores habilitados em nível médio ou superior para a docência na 
educação infantil e nos ensinos fundamental e médio; educadores com 
diploma de pedagogia, habilitação em administração, planejamento, 
supervisão, inspeção e orientação educacional, e também com títulos de 
mestrado ou doutorado nas mesmas áreas; educadores com diploma de 
curso técnico ou superior em área pedagógica ou afim; profissionais com 
notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, para 
ministrar conteúdos de áreas afins à sua formação ou experiência 
profissional; graduados que tenham feito complementação pedagógica, 
conforme disposto pelo Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 1996). 

 

Já as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso de Graduação em 

Pedagogia de 2006 (RESOLUÇÃO CNE/CP nº 1, de 15 de maio de 2006) aborda a 

identidade do curso de Pedagogia pautada pela docência. Conforme o artigo 2º, 

 

[...] as diretrizes se aplicam-se à formação inicial para a docência na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de 
Ensino Médio, na modalidade Normal, e em cursos de Educação Profissional 
na área de serviços e apoio escolar, e em outras áreas que necessitem 
conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006).  

 

No artigo 10 diz que: “as habilitações em cursos de Pedagogia atualmente 

existentes entrará em regime de extinção, a partir do período letivo seguinte à 

publicação desta Resolução” (BRASIL, p. ,2006).  

A Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, altera o art. 62 da LDB para dispor sobre 

a formação dos profissionais da educação e dar outras providências, assinala o artigo 

que:  

 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nos 5 (cinco) primeiros anos 
do ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade normal 
(BRASIL, 2013).  

 



Observa-se que há uma alteração quanto à duração do Ensino Fundamental 

que passa a ser de 5 anos e não mais de 4. A Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 

2006, altera os artigos arts. 29, 30, 32 e 87 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, que estabelece as Diretrizes e Bases de Educação Nacional, dispondo sobre a 

duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a 

partir dos 6 (seis) anos de idade.  

E, apesar de afirmar que a formação mínima para atuar na Educação Básica 

será em nível superior, também estabelece o nível médio modalidade normal como 

nível mínimo para os educadores atuarem na Educação Infantil e nos primeiros anos 

do Ensino Fundamental.  

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

Nacionais (DCN) para a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, 

cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e 

para a formação continuada. Segundo o artigo 13, parágrafo 5º, dessa Resolução, 

 

Nas licenciaturas, curso de Pedagogia, em educação infantil e anos iniciais 
do ensino fundamental a serem desenvolvidas em projetos de cursos 
articulados, deverão preponderar os tempos dedicados à constituição de 
conhecimento sobre os objetos de ensino, enquanto nas demais licenciaturas 
o tempo dedicado às dimensões pedagógicas não será inferior à quinta parte 
da carga horária total (BRASIL, 2015). 

 

Após diversas legislações, resoluções e pareceres legais, o curso passou a ser 

entendido como o local de formação e desenvolvimento do docente que deseja atuar 

na educação das crianças nos seus primeiros anos de escolarização, que 

compreende a Educação Infantil e a primeira etapa do Ensino Fundamental, ao 

mesmo tempo em que adquire conhecimentos sobre gestão escolar, o que permitiria 

ao graduado o exercício de funções administrativas escolares, como planejamento de 

currículos, orientação a professores e inspeção de escolas, entre outros. 

No que diz respeito ao nosso lócus da pesquisa, qual seja, o Curso de 

Pedagogia Licenciatura da Uergs, tem como objetivo formar profissionais licenciados 

em Pedagogia, aptos para as funções de magistério, Educação Infantil e nos anos 

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

de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar e em outras áreas nas 

quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos (UERGS, 2021). 

 



Formar profissionais licenciados em Pedagogia reflexivos, pesquisadores e 
críticos, que alinhados às demandas contemporâneas atuem na docência na 
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental (com crianças, 
jovens e adultos), nos cursos de Ensino Médio, na modalidade Normal, de 
Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar, na gestão de 
sistemas e instituições de ensino e demais áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos, em espaços escolares e não escolares 
(UERGS, 2021). 

 

O Curso de Pedagogia da Uergs teve na sua primeira edição carga horária 

mínima de 2880 horas e se chamava Curso de Pedagogia - Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental: crianças, jovens e adultos da Uergs. Teve seu início em 2002, 

funcionando nas seguintes unidades universitárias: Cidreira, Cruz Alta, São Francisco 

de Paula, Alegrete, Tapes e Vacaria. O projeto, de cunho inovador, apresentava 

ênfase na Educação de Jovens e Adultos - EJA, tendo em sua matriz curricular 

concepções da Educação Popular, baseando-se nos estudos de Paulo Freire 

(UERGS, 2021). 

O Curso oferecia oitenta vagas anuais ofertando cursos diurnos e noturnos, 

destinava-se aos professores de crianças, jovens e adultos das redes públicas 

municipal e estadual que não possuíam curso superior; aos professores do Movimento 

de Alfabetização de Adultos. 

Entende-se que para cursar a pedagogia o aluno deva ter um perfil para 

desenvolver as suas funções e habilidades. Nesse aspecto, portanto, do perfil do 

egresso do curso de Pedagogia respalda-se e segue as normatizações da Resolução 

CNE/CP 1/2006 referente às Diretrizes Nacionais para o curso de Pedagogia, que no 

artigo quinto determina:  

 

Desta forma, o curso de Pedagogia forma egressos capacitados a exercer 
suas funções em sintonia com a missão da Universidade e do Curso. O 
licenciado em Pedagogia constitui-se um profissional crítico, sensível à 
diversidade, pluralidade cultural e realidades regional e brasileira (BRASIL, 
2006). 

 

A Uergs em cumprimento ao art. 5º do Projeto Politico de Ccurso (PPC), que 

trata sobre o perfil do egresso do curso de pedagogia visa cumprir a DCNs para os 

cursos de Pedagogia (2006), em conformidade para preencher os requisitos. 

Menciona que o egresso deve estar apto: a atuar com ética, compreender, cuidar e 

educar crianças de zero a cinco anos, promover aprendizagem de sujeitos, em 

diferentes fases, identificar problemas socioculturais e educacionais, desenvolver 



trabalho em equipe, participar da gestão das instituições planejando e executando 

(UERGS, 2019). 

No quadro abaixo podemos observar os dados do curso de Pedagogia, onde 

se encontram informações detalhadas. 

Quadro 1: Dados do Curso de Pedagogia - Licenciatura da UERGS 

 

Fonte: (PPC, 2021) 

 

Observa-se no quadro acima, no que diz respeito que ao estágio curricular 

obrigatório, possui 405 horas de planejamento e práticas, o que influencia diretamente 

na formação acadêmica do profissional, pois é através do estágio que podem aplicar 

seus conhecimentos práticos adquiridos no curso e desenvolver sua metodologia de 

ensino, que poderá ser utilizada ao longo de sua carreira docente.   

Compreende-se também que no espaço acadêmico é fundamental o debate a 

partir de perspectivas diversas de ensino, nas quais os estudantes irão interagir com 

o pluralismo de ideias, constituindo um corpo de conhecimento importante para a 

leitura e elaboração de proposições. Podemos destacar os Programas Institucional de 

Bolsas de Iniciação à docência (PIBID) com seu inicio em 2012 e a Residência 

Pedagógica (RP) iniciada em 2020, promovidos pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) em parceria com a Uergs, 

que contribuem para a qualificação da formação inicial de professores, aproximando 

o estudante em formação do espaço escolar. Esses programas fazem parte das 



políticas de ensino da Uergs, sendo o Pibid desde 2011 e o RP desde 2020, 

promovendo ações de ensino, pesquisa e extensão nas e com as escolas parceiras. 

(UERGS, 2019) 

A aprendizagem com qualidade não se constitui apenas com o cumprimento de 

um conjunto de componentes curriculares, mas também perpassa pela possibilidade 

da construção de experiências educativas no decorrer do Curso de Pedagogia. O que 

possibilita ao acadêmico questionar-se e construir suas ideais num movimento de 

autoria de seu próprio pensar e agir, em diálogo com o campo de formação de 

professores. Conforme Freire (1987) a verdadeira educação não consiste só em 

ensinar a pensar, mas também em aprender a pensar sobre o que se pensa. 

Com o estudo da história do curso de pedagogia e da profissão do pedagogo, 

conclui-se que o pedagogo precisa ter uma formação inicial que o prepare para lidar 

com os novos desafios que surgem conforme as mudanças políticas, sociais, culturais 

e históricas da sociedade. A responsabilidade do educador e da escola foi 

aumentando conforme o decorrer da história brasileira, visto que a Educação Básica 

se tornou obrigatória e é um espaço de constituição do sujeito como cidadão histórico 

e cultural. Assim, é importante que os cursos de pedagogia formem profissionais que 

irão exercer o que Freire (1979) denomina de educação libertadora, contrária à 

educação bancária, e que tem como conceito estruturante a conscientização. Desse 

modo, em uma de suas obras o autor diz que está “convencido de que a educação, 

como prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da 

realidade” (1979, p. 15). 

 

4.2 A FORMAÇÃO DE PROFESSORES  

 

O educador deve refletir criticamente sob sua prática e este é um processo de 

formação permanente que aos poucos vai se construindo, o professor deve ter ciência 

que estamos sempre em processo de formação e compreender que a ação de ensinar 

e aprender requer o devido respeito à autonomia do educando (FREIRE, 2009). 

A docência vai além da visão técnica do conhecimento de instrumentos e 

metodologias imutáveis que acreditam garantir a aprendizagem do aluno. A docência 

não se faz apenas com conhecimento prático, pois ela está, nas ações reflexivas e 

críticas, nas subjetividades no ensino e na aprendizagem, a sensibilidade na ação do 

profissional. 



Então, para contextualizar a pedagogia, buscamos em Libâneo (2001, p. 6) que 

define a Pedagogia como “o campo do conhecimento que se ocupa do estudo 

sistemático da educação − do ato educativo, da prática educativa como componente 

integrante da atividade humana, como fato da vida social, inerente ao conjunto dos 

processos sociais”.  

O campo de atuação profissional docente é bem vasto com várias 

possibilidades, visto que há práticas educativas em instituições escolares e não-

escolares, dentre elas hospitais, empresas, Organização Não Governamental (ONG), 

dentre outros. Desse modo, “a formação dos profissionais da educação deve 

contemplar a preparação daqueles profissionais da área educacional demandados 

pela sociedade brasileira, em sua configuração atual” (LIBÂNEO, 2001, p. 15). Esse 

mesmo autor (2021) ainda relata que há necessidade de os cursos de licenciatura 

estarem sempre se atualizando com as novas demandas do contexto profissional do 

professor.  

A aprendizagem da docência começa na formação inicial, mas segundo o 

estudo de Powaczuk, Bolzan e Oliveira (2019), o processo de reconhecimento de si 

como docente é um desafio intensificado nos primeiros anos de profissão, pois 

envolve a transição entre o “ser aluno” e o “ser professor”. O estudo também enfatiza 

a necessidade que as(os) egressas(os) tem de compartilhar momentos, como os 

desafios encontrados na profissão com seus pares, para que possam encontrar suas 

próprias possibilidades de construção.  

A aprendizagem do ser professor pode ser construída coletivamente, 

compartilhando experiências e saberes com os pares, esses compartilhamentos entre 

educadores são importantes para que haja uma ação reflexiva sobre os saberes e 

fazeres. Além disso, o professor está sempre aprendendo com seus alunos, pois “não 

há docência sem discência, as duas se explicam, apesar das diferenças que as 

permeiam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro. Quem ensina aprende 

ao ensinar, e quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p. 25,). 

A iniciação à docência é um período de aprendizado dos estudos realizados na 

formação inicial e de construção da compreensão do ser docente. Por meio das teorias 

estudadas na formação inicial ou continuada, desenvolvem-se os questionamentos e 

comparações com as vivências da prática docente. A teoria e a prática precisam estar 

sempre articuladas na formação de professores para que os alunos consigam fazer 

associações entre as aulas na universidade e a realidade das experiências escolares. 



O professor está sempre em formação, ou seja, o aprendizado é construído 

tanto nas experiências práticas do cotidiano do trabalho docente, quanto nos estudos, 

formais ou informais, amparados por materiais teóricos. Desse modo, cada formação 

é singular, visto que sofre influência das trajetórias pessoais e profissionais de cada 

docente. A Resolução nº 2, de 1º de julho de 2015 define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a formação inicial em nível superior dos cursos de licenciatura e para 

a formação continuada. Estas diretrizes são voltadas para a formação de professores 

para atuação profissional na Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, 

Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e 

Tecnológica, Educação do Campo, Educação Escolar Indígena, Educação a Distância 

e Educação Escolar Quilombola (BRASIL, 2015). O documento em seu art. 3º § 1º, 

define a educação como:  

 

[...] os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, pesquisa e 
extensão, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas 
relações criativas entre natureza e cultura (BRASIL, 2015a, p. 4). 

 

A Resolução nº 2 de 1º de julho de 2015 se refere à educação nas instituições 

educativas, que abrangem os processos pedagógicos, conhecimentos de áreas 

específicas, interdisciplinaridade, políticas, gestão, teorias sociais e pedagógicas 

(BRASIL, 2015). O documento ainda traz no seu art. 2º, § 1, o conceito da docência, 

compreendida como a: 

 

[...] ação educativa e como processo pedagógico intencional e metódico, 
envolvendo conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, 
conceitos, princípios e objetivos da formação que se desenvolvem na 
construção e apropriação dos valores éticos, linguísticos, estéticos e políticos 
do conhecimento inerentes à sólida formação científica e cultural do 
ensinar/aprender, à socialização e construção de conhecimentos e sua 
inovação, em diálogo constante entre diferentes visões de mundo. (BRASIL, 
2015a, p. 3). 

 

Os egressos também devem estar aptos para trabalhar nas diferentes etapas 

da Educação Básica, com aprendizagens de sujeitos em variadas fases do 

desenvolvimento humano (BRASIL, 2015). Além disso, é preciso conseguir “identificar 

questões e problemas socioculturais e educacionais, com postura investigativa, 

integrativa e propositiva em face de realidades complexas” (BRASIL, 2015a, p. 6), 

demonstrando consciência sobre a diversidade e respeito às diferenças.  



Os cursos de licenciatura devem estar integrados com o contexto social, 

cultural, econômico e tecnológico da educação (BRASIL, 2015). A duração mínima 

dos cursos é de três mil e duzentas horas de trabalho acadêmico, com no mínimo oito 

semestres ou quatro anos (BRASIL, 2015).  Sobre a carga horária, as exigências são: 

 

Quatrocentas horas destinadas para a prática como componente curricular; 
quatrocentas horas para estágios supervisionados na área de atuação e 
formação na educação básica; duas mil e duzentas horas para atividades 
formativas estruturadas pelos núcleos; duzentas horas de atividades teórico-
práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos 
estudantes que podem ser por meio da iniciação científica, da iniciação à 
docência, da extensão e da monitoria, entre outros (BRASIL, 2015). 

 

A educação deve se articular com o mundo do trabalho e a prática social e é 

dever da família e do Estado. O acesso à educação deve ser igualitário para todos 

respeitando o pluralismo de ideias e as concepções pedagógicas, valorizando o 

educador, o ensino público e uma garantia de padrão de qualidade. O direito ao 

acesso à educação e à aprendizagem é garantido por toda a vida do cidadão (BRASIL, 

1996). 

 

4.3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

O estágio supervisionado é um período de interação entre os discentes de 

cursos de formação com o campo de atuação profissional também possibilita a 

aprendizagem dos acadêmicos em formação com professores que já possuem 

experiência na docência. Para Pimenta e Lima (2004), “considerar o estágio como 

campo de conhecimento significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico que supere 

sua tradicional redução à atividade prática instrumental” (p. 41). As Diretrizes 

Curriculares para a Educação (2019) afirmam que:  

 

Um dos princípios norteadores dos currículos de cursos dos cursos de 
formação de professores é a centralizar a prática por meio de estágios que 
fortaleçam o planejamento, a regência e a avaliação de aula, sob a orientação 
de professores ou coordenadores experientes da escola campo do estágio, 
de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) (BRASIL, 2019, p. 3). 

 

A distribuição da carga horária exigida dos cursos também caracteriza o estágio 

como período de prática: 

 



III - Grupo III: 800 (oitocentas) horas, prática pedagógica, assim distribuídas: 
a) 400 (quatrocentas) horas para o estágio supervisionado, em situação real 
de trabalho em escola, segundo o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) da 
instituição formadora; e b) 400 (quatrocentas) horas para a prática dos 
componentes curriculares dos Grupos I e II, distribuídas ao longo do curso, 
desde o seu início, segundo o PPC da instituição formadora. (BRASIL, 2019, 
p. 6, art. 11, inciso II) 

 

O art. 15, inciso 3º, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 

Inicial de Professores para a Educação Básica, também afirma o estágio como o 

momento de praticar os estudos desenvolvidos ao longo do curso:  

 

A prática deve estar presente em todo o percurso formativo do licenciando, 
com a participação de toda a equipe docente da instituição formadora, 
devendo ser desenvolvida em uma progressão que, partindo da 
familiarização inicial com a atividade docente, conduza, de modo harmônico 
e coerente, ao estágio supervisionado, no qual a prática deverá ser engajada 
e incluir a mobilização, a integração e a aplicação do que foi aprendido no 
curso, bem como deve estar voltada para resolver os problemas e as 
dificuldades vivenciadas nos anos anteriores de estudo e pesquisa (BRASIL, 
2019). 

 

O estágio supervisionado é um período em que os futuros professores, com 

auxílio dos docentes orientadores e regentes podem experimentar e explorar 

diferentes práticas educativas, construindo sua própria compreensão sobre elas. O 

estagiário precisa ir além do desenvolvimento da prática. É necessário observar a 

realidade em que está inserido, realizando análises e reflexões. Compete às 

disciplinas de estágio proporcionar experiências para que os alunos possam entender 

a complexidade das práticas institucionais, assim como reflexões sobre o trabalho dos 

profissionais envolvidos.  

O conhecimento do professor não deve estar separado da relação entre teoria 

e prática. Pimenta (1999) destaca os saberes estão relacionados aos conhecimentos 

produzidos em seu cotidiano. Ainda, essa mesma autora e Lima (2004, p. 56), 

assinalam que, 

 

Com reflexão sobre as práticas pedagógicas das instituições escolares, o 
estágio não se faz por si. Envolve todas as disciplinas do curso de formação, 
constituindo um verdadeiro e articulado projeto político-pedagógico de 
formação de professores cuja marca é alavancar o estágio como pesquisa 
(PIMENTA e LIMA, 2004, p. 56).  

 

O estágio não é apenas uma disciplina prática, mas um momento de construção 

de conhecimento, que pode se constituir através da postura investigativa. 



4.4 DIVERSIDADE DE SUJEITOS: LEGISLAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

A educação é um meio de transformação social e a Educação Inclusiva destaca 

a necessidade da valorização da diversidade e do acesso à instituição escolar para 

os cidadãos marginalizados historicamente. No que diz respeito às Pessoas com 

Defieicencia (PCD), após séculos de segregação a essas pessoas que não possuíam 

o direito à escolarização, desenrolou-se debates sobre uma educação equitativa no 

Brasil. Para que isso fosse possível, fazia-se necessário políticas públicas que 

amparassem os direitos humanos de todos os cidadãos.  

Como declara a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 

Educação Inclusiva: 

 

A escola historicamente se caracterizou pela visão da educação que delimita 
a escolarização como privilégio de um grupo, uma exclusão que foi legitimada 
nas políticas e práticas educacionais reprodutoras da ordem social. A partir 
do processo de democratização da escola, evidencia-se o paradoxo 
inclusão/exclusão quando os sistemas de ensino universalizam o acesso, 
mas continuam excluindo indivíduos e grupos considerados fora dos padrões 
homogeneizadores da escola. Assim, sob formas distintas, a exclusão tem 
apresentado características comuns nos processos de segregação e 
integração, que pressupõem a seleção, naturalizando o fracasso escolar 
(BRASIL, 2014a, p. 1,). 

 

Primeiramente, a Educação Especial foi organizada em um atendimento 

educacional especializado que substituía o ensino comum, levando à criação de 

instituições especializadas, escolas especiais (BRASIL, p. 1, 2014a). 

Dentre os marcos mais importantes dos avanços nas políticas voltadas à 

educação e aos processos inclusivos, destaca-se na Constituição Federal (CF) de 

1988 no artigo 3º, inciso IV, um dos objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil: “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988). 

O artigo 205 garante a educação como um direito de todos e dever do Estado 

e da família, que “será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988).  

O artigo 206 define os princípios que a educação deve ser baseada, sendo um 

deles a “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola” (BRASIL, 

1988). O artigo 208 garante o “atendimento educacional especializado as pessoas 



com deficiência preferencialmente na rede regular de ensino” como dever do estado 

(BRASIL, 1988). A CF foi incisiva quanto a garantia do direito à educação de forma 

igualitária a todos e todas.  

Na década de 90 vivenciamos um período que foi marcado por mobilizações 

no âmbito mundial, dentre eles a Conferência da Educação para Todos (1990) e a 

Conferência Mundial sobre Educação Especial, em Salamanca, na Espanha, em 1994 

que resultou na Declaração de Salamanca. Na perspectiva de concretizar estes 

movimentos mundiais em prol da Educação Inclusiva, o artigo 59 da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, normatiza que os sistemas de ensino 

devem assegurar aos educandos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: 

 

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização 
específicos, para atender às suas necessidades; 
II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível 
exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 
deficiências, e aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar 
para os superdotados; 
III - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, 
para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 
capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns; 
IV - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na 
vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não 
revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante 
articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou 
psicomotora; 
V - acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares 
disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. (BRASIL, 2013). 

 

Já o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, regulamenta a Lei nº 7.853 

de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da 

Pessoa com Deficiência e objetiva assegurar o exercício dos direitos individuais e 

sociais das pessoas com deficiência. Os órgãos e as entidades do Poder Público 

devem assegurar às PCD o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive o da 

educação (BRASIL, 1999).  

Conforme o Decreto nº 3.298/1999 também define a educação especial como 

modalidade de educação escolar preferencialmente na rede regular de ensino para 

alunos com deficiência e necessidades especiais educacionais que se inicia na 

educação infantil. A educação especial também é caracterizada pelo processo flexível, 



dinâmico, individualizado conta com uma equipe multiprofissional com especialização 

adequada (BRASIL, 1999). 

Um importante Programa voltado para atender às PCD, foi o Programa 

Educação Inclusiva, criado em 2003 pelo Ministério da Educação (MEC) que tinha 

como objetivo a promoção da formação continuada de educadores e gestores das 

redes públicas de ensino (estaduais e municipais), objetivando a capacitação da oferta 

da educação na perspectiva da inclusão, para, assim, ter um atendimento de 

qualidade para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, incluindo-os nas classes comuns do ensino regular 

(BRASIL, 2003). 

Já o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 2007, veio 

para auxiliar as escolas a desenvolverem melhor seus trabalhos, a organizarem a 

equipe visando objetos comuns, avaliarem e adequarem o ambiente (BRASIL, 2007). 

A inclusão se tornou obrigatória na escola regular no Brasil a partir desta política. 

Outro documento importante que “acompanha os avanços do conhecimento e 

das lutas sociais, visando constituir políticas públicas que promovam uma educação 

de qualidade para todos os alunos” foi a Política Nacional de Educação Especial na 

Perspectiva da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008a, p. 5). Esta política procura 

garantir a inclusão escolar de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Observa-se que para o 

documento as definições do público alvo devem ser contextualizadas e atribuídas à 

deficiência, transtornos, distúrbios e aptidões. (BRASIL, 2008a, p. 14-15). 

A Educação Especial na Política Nacional de Educação Especial sobre a 

Educação Inclusiva é definida pelo documento como:  

 

Uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis, etapas e 
modalidades, realiza o atendimento educacional especializado, disponibiliza 
os serviços e recursos próprios desse atendimento e orienta os alunos e seus 
professores quanto a sua utilização nas turmas comuns do ensino regular 
(BRASIL, 2008). 

 

O ano de 2015 houve muitos avanços históricos por meio da Lei Brasileira de 

Inclusão (LBI), também chamada de Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 

13.146/2015), que promove o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da 

pessoa com deficiência. A Lei define a pessoa com deficiência como aquela que tem 

algum impedimento de longo prazo, seja ele físico, mental, intelectual ou sensorial, 



que pode prejudicar a sua participação na sociedade em igualdade com as demais 

pessoas (BRASIL, 2015).  

O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem por objetivo restringir, toda e 

qualquer ato de exclusão e discriminação, promovendo o exercício do direito a todas 

as pessoas. Então a discriminação da Pessoa com Deficiência segundo o Estatuto é 

considerada como: 

 

[...] toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que 
tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o 
reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de 
pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de 
fornecimento de tecnologias assistivas (BRASIL, 2015). 

 

A Lei Brasileira de Inclusão possibilita que a escola possa desenvolver a 

igualdade entre todos os alunos de maneira assistiva, promovendo o equilíbrio as 

diferenças possibilitando um ambiente de aprendizagem igualitário, visto que é dever 

do poder público assegurar, desenvolver e aprimorar o sistema educacional inclusivo 

em todas as modalidades” (BRASIL, 2015). Também se inclui nesse dever a 

promoção da educação bilíngue, em que a Libras é definida como a primeira língua e 

a escrita da língua portuguesa como segunda em escolas e classes bilíngues e 

escolas inclusivas e a formação dos intérpretes de Libras (BRASIL, 2015). 

Observamos que o desenvolvimento das leis para as Pessoas com Deficiência visa 

assegurar que todos tenham o direito a educação e que essa educação seja de 

qualidade, também é dever do estado promover estudos e pesquisas que promovam 

um conhecimento sobre novos métodos e modelos pedagógicos a serem 

desenvolvidos pelos professores.  

No que segue, passaremos a apresentar a analise dos dados, resultado do 

questionário aplicado a professoras de Alegrete, egressas do Curso de Pedagogia da 

Uergs. 

 

 

 

 

 

 

  



5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Para a análise dos dados, seguimos as etapas, conforme nos orienta Bardin 

(2016), iniciando com a pré-análise, posteriormente a Codificação, Categorização e a 

Inferência. Assim, portanto, seguindo esses passos surgiram dessa análise, quatro 

categorias: Os processos de formação do pedagogo; Sobre o Contexto da Educação 

Escolar; O Currículo do Curso de Pedagogia; O trabalho do pedagogo no contexto da 

inclusão, que passaremos a apresentar no que segue.  

 

CATEGORIA 1 – O processo de formação do Pedagogo 

Essa categoria apresenta as respostas das perguntas 1, 2, 3 nos quais os 

participantes foram questionados sobre o ingresso na universidade, conhecimento 

sobre o currículo e a trajetória ao longo do curso. 

 

Quadro 1: Como foi o ingresso no ensino superior?  

A Foi por meio do Enem, tinha finalizado o magistério e vi a 

pedagogia como possibilidade de seguir na área.  

B Através de vestibular.  

C Após finalizar o Curso Normal em nível médio, busquei seguir 

estudando na área da educação. Realizei o Enem e consegui 

ingressar na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, no 

curso de Pedagogia Licenciatura.  

Fonte: Autora (2022). Excertos do questionário. 

 

Quadro 2: Como você compreende a formação do pedagogo? você possuía 

algum conhecimento sobre o currículo! 

A Na verdade, não tinha muito conhecimento sobre currículo, mas 

notei a diferença da graduação para o magistério nas questões 

referentes aos suportes teóricos mais presentes na graduação, 

penso que nesses momentos começamos a traçar o nosso perfil 

enquanto professor, pois por meio dos momentos reflexivos 

vamos nos construindo e definindo o modelo de professores que 

queremos ser, e vamos tomando uma posição dentro das teorias 

estudadas.  



B Quando ingressei não tinha nenhum conhecimento e acredito 

que a formação deva ser mais prática, com os acadêmicos 

inseridos nas escolas para conhecer a realidade. É uma 

formação que possibilita aos graduandos um grande 

amadurecimento profissional e pessoal.  

C Eu já tinha conhecimento sobre currículo, pois o Curso Normal 

me possibilitou acesso a esse conhecimento. 

Fonte: Autora (2022). Excertos do questionário. 

 

Quadro 3: Como foi sua trajetória durante a graduação? Teve envolvimento com 

estágio extracurricular, grupos de pesquisas, bolsas, entre outros? 

A Penso ter sido bem ativa e participativa, participei do Pibid e 

realizei estágio extracurricular também. 

B Foi bastante teórica, com poucos estágios, nenhum incentivo a 

pesquisa ou bolsa de estudos. 

C Foi uma trajetória cheia de desafios, conciliar trabalho com 

estudos não é tarefa fácil, exige muita responsabilidade e 

comprometimento. Realizei alguns estágios extracurriculares em 

escolas públicas e privadas, na maioria das vezes, na área de 

educação inclusiva. Participei de projetos de iniciação científica 

com pesquisa na área de tecnologias, recebendo bolsa auxílio. 

Fonte: Autora (2022). Excertos do questionário. 

 

Analisando, portanto, as respostas das egressas, podemos inferir que o 

processo de formação do pedagogo e a trajetória acadêmica, é um processo contínuo 

de aprendizagem visto que só as professoras A e C possuam algum conhecimento 

do currículo da pedagogia. Observamos também que a trajetória das professoras se 

deu através dos estágios e programas de iniciação à docência e apenas a professora 

B, teve pouco contato com estágios e programas. Piconez (2006) argumenta que o 

estágio propõe ao aluno estagiário compreender na prática qual será sua área de 

atuação, é uma proposta de aliar a teoria com a prática, formulando sua consciência 

política e social. Apresenta-se de maneira inovadora com a troca de ideias e 

possibilidades, para mudanças no modo de ensinar do professor como do aluno 

estagiário, que possui uma visão abrangente da sociedade. 



As atividades práticas durante a formação inicial, são necessárias para 

construção do saber docente, pois segundo Freire e Horton (2011) “a prática em si 

mesma não é sua teoria. Ela cria conhecimento, mas não é sua própria teoria”. Teoria 

e prática precisam caminhar juntas e na mesma direção para que se construa 

conhecimento. 

Podemos salientar também para que o profissional conheça bem a sua área de 

atuação é importante estar atento ao currículo pedagógico de formação, pois este guia 

o caminho a ser percorrido pelo acadêmico saindo da teoria para prática, 

desenvolvendo aspectos intrínsecos em sua profissão. 

 

CATEGORIA 2: Sobre o Contexto da Educação Escolar 

 

Outro aspecto investigado foi sobre o tema inclusão na perspectiva da 

Educação Inclusiva presente no currículo do curso de pedagogia em Alegrete e seus 

reflexos no estágio. Sobre isso, os participantes evidenciaram os entendimentos 

acerca das perguntas 4, 5, 6, conforme apresentados nos quadros 4, 5 e 6.  

Quadro 4: Quais abordagens presenciou durante o curso sobre os processos 

inclusivos 

A  A inclusão em sua maior parte foi trabalhada de forma ampla, dando 
algumas possibilidades para determinados casos, não conseguimos 
nos aprofundar muito em suas especificidades. 

B  Não obtive resposta. 

C  O curso me trouxe muitas provocações sobre inclusão e seus 
processos. As disciplinas na área foram muito bem ministradas, 
sempre explorando o assunto, e ressaltando sua importância. A 
educação inclusiva ainda caminha lentamente por falta de políticas 
públicas, falta de conhecimento da comunidade e falta de atitude e 
persistência de alguns educadores. 

Fonte: Autora (2022). Excertos do questionário.  

Quadro 5: Teve alunos público-alvo da Educação Especial na perspectiva da 

inclusão escolar? 

A  Nos estágios não tive público da Ed especial, somente no Pibid que 
tive contato com alunos surdos incluídos na classe regular. 

B  Foram estágios rápidos com nenhum aluno incluso oficialmente, 
quase nenhum contato com alunos da Educação Especial. 

C  Em meu estágio obrigatório no 1° ano do ensino fundamental tive 
um aluno de inclusão, diagnosticado com Transtorno do Espectro 
Autista. 

Fonte: Autora (2022). Excertos do questionário.  



Quadro 6: Quais estratégias foram utilizadas? 

A  Foi desafiador, os alunos tinham intérprete, e ensinavam a libras 
para nós, também já havia cursado a cadeira de libras, porém o 
contato com esses alunos foi por pouco tempo nesta turma, mas já 
foi suficiente para perceber que precisamos buscar além do que 
aprendemos em sala. 

B  Não houve. 

C  Alinhei o planejamento para conseguir realizar abordagens que 
contemplassem a todos, e em alguns momentos, fiz adaptações 
pensando especialmente no aluno com TEA. Tive apoio das 
professoras da graduação nesse momento. 

Fonte: Autora (2022). Excertos do questionário.  

  

Podemos perceber que o contexto da Educação Inclusiva, relacionado ao 

estágio e a programas de docência apresentado pelas participantes A e C, são muito 

importantes, pois ao se depararem com a inclusão na prática da docência, 

perceberam que a exigência era maior e que se precisava ter mais preparo para 

desenvolver atividades que atendessem a todos. Para isso e na orientação de 

estratégias a serem elaboradas, contaram com o auxilio das professoras da 

graduação.  

Para Pimenta (2005), todos os alunos e professores entendem o estágio como 

uma atividade que traz os elementos da prática para serem objeto de reflexão, de 

discursão, e que propicia um conhecimento da realidade na qual irão atuar.  

Segundo Barreto (2006), o Estágio de Licenciatura é uma exigência da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9394/96). No qual, é necessário à 

formação profissional para atuar e suprir as expectativas do mercado de trabalho. 

Assim o estágio dá oportunidade de aliar a teoria à prática. 

Observamos também que a professora B teve um mínimo contato de 

experiência com a inclusão aliada ao estágio curricular o que resultou em nenhuma 

estratégia ou prática da teorização na área de ensino.  

Observamos que na carga horária do PPC do curso de pedagogia os estágios 

obrigatórios contemplam 45 horas teóricas e 90 horas práticas. As 45 horas teóricas 

envolvem orientação referente as diretrizes do estágio, estudo da legislação e do 

campo teórico e prática docente realizada. 

Conforme orienta o PPC referente ao estágio curricular sobre as 90 horas 

práticas: 



As 90 horas práticas prevêem: a) 30 horas de contextualização, com 
ambientação, observação e contextualização da escola e da turma, 
entrevistas com equipes diretivas, professores regentes e outros profissionais 
da escola, se for necessário; conhecimento do Projeto Político-Pedagógico, 
do Regimento escolar e das diretrizes curriculares da instituição; participação 
em reuniões e eventos da comunidade escolar, análise da documentação 
pedagógica da turma ou grupo; b) 20 horas de planejamento, com elaboração 
de projeto do estágio, planos diários, reuniões de planejamento com 
responsável pela turma, produção de materiais didáticos e recursos; c) 40 
horas de prática de docência, com o desenvolvimento dos projetos de ensino 
e avaliação dos processos de ensino e de aprendizagem e das aulas, bem 
como a produção de registros (UERGS, 2021, p.227). 

 

O estágio obrigatório viabiliza a ponte entre teoria e prática docente, 

planejando, produzindo matérias didáticos e recursos que auxiliam o êxito da prática, 

como garante o PPC da universidade Estadual do Rio Grande do Sul. 

 

[...] Para isso, cada componente deve prever em seu projeto de ensino as 
atividades de caráter prático, com a devida carga horária. Estas terão como 
principal fim a aproximação do referido repertório com a realidade da atuação 
do profissional a ser formado no curso (UERGS, 2021, p.52). 

 

Compreendemos que todas estas situações são desafiadoras, não havendo a 

oportunidade da praticar não se pode ter uma ideia da amplitude que é a inclusão na 

profissão docente. O contato com a inclusão torna a aprendizagem muito mais 

desafiadora pois permeia um caminho a ser trilhado com estratégias e capacitação 

para o êxito do ensino.  

 

CATEGORIA 3 – O Currículo do Curso de Pedagogia 

 

Nesta categoria se apresentam as respostas 7, 8, 9, do questionário. Buscamos 

saber se nesse documento é fornecido um suporte teórico sobre a Educação Especial 

na perspectiva da inclusão e o estágio obrigatório. Nos quadros 7, 8 e 9 apresentamos 

as respostas. 

 

Quadro 7: O currículo do curso de Pedagogia forneceu suporte teórico para 

lidar com o contexto da inclusão escolar na perspectiva da Educação Especial no 

estágio? 

A   Por ser trabalhado de maneira geral acredito que permite o 

conhecimento básico da legislação, a história e algumas 
possibilidades, e isso já nós da um norte para reconhecermos os 
direitos de nossos alunos o que é muito importante, mas a partir 



de cada caso é preciso investigar e buscar mais possibilidades, 
além do que está previsto no currículo. 

B Muito pouco. 

C Acredito que um dos contextos mais bem trabalhados foi esse. A 
professora responsável na época pelas disciplinas de inclusão 
levou muito conhecimento, despertou nosso interesse e tentou nos 
deixar prontos para a realidade, que nem sempre é como nos 
livros. A acessibilidade não está presente em todos os lugares.  

Fonte: Autora (2022). Excertos do questionário.  

Quadro 8: As orientações do estágio supervisionado auxiliaram na elaboração 
de estratégias para lidar com a inclusão escolar na perspectiva da Educação 

Especial? 

A   Sim, é importante que sempre tenha 

orientação e segurança na realização do 
trabalho por isto a supervisora do estágio se 
faz importante nesse processo, no meu caso 
sempre tive subsídios quando procurei 
auxílio. 

B Não 

C Na maioria das vezes sim, porém precisei 
buscar apoio da professora que na época 

ministrava disciplinas de educação inclusiva.  
Fonte: Autora (2022). Excertos do questionário. 

 

Quadro 9: Em sua opinião o currículo do curso de Pedagogia forneceu 
conhecimentos suficientes sobre inclusão e Educação Especial? 

A   Como dito anteriormente penso que o conhecimento é básico, a 

busca por mais conhecimento, precisa ser permanente e constante 
durante a prática, pois sempre estamos aprendendo algo novo 
dentro do ambiente escolar. 

B Quase nenhum, acredito que atualmente está bem melhor, mas 
ainda falta muito para termos um currículo que seja o ideal. 

C Acredito que sempre há mais para aprender, e sinto que o curso 
precisa ter uma carga horária maior de disciplinas sobre educação 
especial. É uma área muito importante e precisa ser valorizada. No 
entanto, no pouco tempo que tivemos, acredito que os conteúdos 

foram bem explorados e fomos provocados a buscar por mais.  

Fonte: Autora (2022). Excertos do questionário.  



Ao questionar as professoras se o currículo do curso de pedagogia voltado ao 

processo inclusivo dava algum suporte teórico para o desenvolvimento dos trabalhos 

em estágios na sala de aula, podemos observar que as professoras A e C obtiveram 

suporte do curso e também tiveram contato com alunos da Educação Especial o que 

oportunizou um aprendizado significativo para elas. 

Quanto mais conhecimento o professor tiver sobre inclusão, mais facilidade terá 

para trabalhar em sala de aula. E não depende só de uma pessoa, mas de toda a 

instituição para se trabalhar a inclusão. 

 

Assim, uma escola somente poderá ser considerada inclusiva quando estiver 
organizada para favorecer a cada aluno, independentemente de etnia, sexo, 
idade, deficiência, condição social ou qualquer outra situação. Um ensino 
significativo, é aquele que garante o acesso ao conjunto sistematizado de 
conhecimentos como recursos a serem mobilizados (ARANHA 2004, p. 07). 

 

Pudemos perceber ao analisar a fala das docentes que somente a professora 

B, teve dificuldades no desenvolvimento das atividades com alunos inclusos, talvez 

isso se deva, porque ela atua como docente há 16 anos em sua formação inicial não 

deve ter contemplado temas contemporâneos como por exemplo, a inclusão da 

diversidade humana nos espaços escolares. 

Explorar mais a discussão deste quadro, falando da importância dos currículos 

trazerem componentes curriculares sobre a inclusão e seus processos 

 

CATEGORIA 4 - O trabalho do pedagogo no contexto da inclusão  

 

Nesta categoria, indagamos às participantes como foram suas percepções do 

processo inclusivo no contexto escolar após a experiência do estágio supervisionado 

e o trabalho do profissional pedagogo nesse contexto. Abaixo apresentamos, portanto 

o quadro 10 com as respostas das profissionais. 

 

Quadro 10: Qual foi sua percepção sobre a Inclusão após a experiência do estágio? 

A Acredito que o estágio possibilita o primeiro contato com a 
inclusão, e nesse momento é importante que a instituição dê 
suporte ao estagiário. Porém sabemos que não é sempre isso que 
acontece, muitas vezes o estagiário entra para a turma com o 
salvador do processo inclusivo e é destinado a ele o trabalho do 
processo inclusivo e não é isto que deve acontecer. O pedagogo 



tem um papel fundamental no processo inclusivo, pois é ele quem 
deve pensar e realizar propostas que visem diminuir as barreiras 
para que os alunos estejam de fato incluídos dentro dos processos 
de aprendizagem. 

B Ainda muito deficitário, pois somente os professores que correm 
atrás de formação individual e particular é que conseguem 
qualificação para fazer a diferença, mas muitos ainda deixam muito 
a desejar. 

C A inclusão escolar ainda carrega marcas da segregação, tempo 
em que alunos com diagnósticos não frequentavam salas de aula 
regular. Penso isso porque, mesmo com todos os alunos na 
mesma sala, quem tem diagnóstico é tratado de forma diferente, 
muitas vezes como incapaz de brincar, de aprender, de conviver é 
preciso enxergar a inclusão com sensibilidade e empatia, e os 
profissionais precisam se posicionar exigindo que o bem-estar de 
todos seja garantido.  

Fonte: Autora (2022). Excertos do questionário.  

Nos questionamentos sobre as percepções da inclusão e os estágios 

obrigatórios, a professora A, acredita que a prática do estágio oferece o primeiro 

contato com a inclusão e é importante que a instituição dê suporte ao estagiário. Essa 

experiência e conhecimento da realidade educacional durante o percorrer do curso, 

não apenas no final, proporciona aos professores em formação melhor entendimento 

epistemológico, pois na disciplina a aprendizagem envolve o conhecimento, enquanto 

na prática, a aprendizagem acontece a partir do fazer e o conhecer fazendo (TARDIF, 

2014). Esse autor também comenta que é fundamental o papel do pedagogo nos 

processos inclusivos, pois ele pode proporcionar estratégias de ensino para diminuir 

as barreiras nos processos de aprendizagem desse aluno e para que de fato e de 

direito ele esteja incluído. 

A professora B entende que o processo de inclusão, ainda é muito deficitário 

e que os alunos (professores) é que ainda tem que buscar formação individual para 

uma qualificação adequada as demandas da realidade do ensino. 

Segundo Nóvoa (1997, p. 13), “[...] estar em formação implica um investimento 

pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os projectos próprios, com 

vista à construção de uma identidade, que é também uma identidade profissional”. A 

inserção nessas atividades impacta na prática docente, seja no estágio 

supervisionado ou no exercício profissional do egresso. Nessa perspectiva, a 

professora B comenta que há também muitos professores ainda deixam a desejar na 

atuação docente no contexto da inclusão. Dessa forma, os estudos de Isaia (2007) 

remetem à compreensão de que ser professor é um constante processo de 



aprendizagem. Não é possível atribuir somente à formação inicial os conhecimentos 

de toda trajetória docente. 

Na fala da professora C a inclusão ainda carrega marcas de segregação, pois 

em sala de aula alunos com diagnóstico são tratados de maneira diferente dos demais, 

incapazes de realizar tarefas e brincadeiras com os colegas. A professora ressalta 

que é preciso enxergar a inclusão com sensibilidade e empatia, os professores devem 

se posicionarem exigindo garantia dos direitos dos seus alunos e o bem-estar de todos 

em sala de aula.  

Desse modo, evidenciamos que a inclusão escolar não se faz diferenciando 

alunos nos seus diretos. Claro que é necessário se desenvolver um trabalho 

considerando as especificidades de cada um e de cada uma, sejam com ou sem 

deficiência ou neuroatípicos. É preciso desenvolver estratégias para uma inclusão 

efetiva, ao consolidar o aluno público-alvo da educação especial como membro de 

uma turma. É necessário explorar as possibilidades de todos(as) os(as) alunos(as) e 

isto não significa que as dificuldades e limitações não precisam ser reconhecidas, mas 

que elas não devem conduzir e nem restringir o processo de ensino (MANTOAN, 

2015). 

 

 

 

  



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Respondendo nossa questão de pesquisa em que buscamos saber como se 

deu a experiência no estágio supervisionado de egressos do curso de pedagogiada 

Uergs, unidade Alegrete, quanto a prática pedagógica e suas percepções com alunos 

da Educação Inclusiva, podemos dizer que o estágio obrigatório possibilita o primeiro 

contato com a inclusão e o pedagogo tem um papel fundamental no processo 

inclusivo, pois é ele quem deve pensar e realizar propostas que visem diminuir as 

barreiras para que os alunos estejam de fato incluídos dentro dos processos de 

aprendizagem. Observamos que as práticas por si só já são desafiadoras e na 

perspectiva da inclusão é algo impar para todas. Quanto a teoria que estudamos, aqui 

destacamos o objeto de estudo do nosso trabalho, podemos afirmar que auxilia 

significativamente, porém é necessário muito mais, considerando sua complexidade 

e que deve ser buscado para além dos muros da universidade. Essa busca, cabe a 

cada um e a cada uma em sua trajetória acadêmica. 

Quanto aos objetivos específicos desta pesquisa inferimos que as egressas 

procuram alternativas além das teorias propostas pelo curso de graduação para 

alargar os conhecimentos e didáticas alternativas para desenvolverem atividades 

voltadas a todos os alunos. Podemos destacar referente ao objetivo identificar como 

o estagio supervisionado pode contribuir para o desenvolvimento do profissional 

pedagogo, observamos que o estágio possui um papel importante na docência e é o 

primeiro contato que as egressas tem com a docência o “ ser professor”  e com alunos 

da educação inclusiva, o que desperta o interesse em buscar novos métodos de 

inclusão e assistência ao alunos. 

Para alcançarmos esse objetivo, buscamos conhecer os aspectos teóricos que 

permeiam a educação como a formação de professores, o estágio curricular 

obrigatório, o PPC do curso de graduação de pedagogia da Universidade Estadual do 

Rio Grande do sul, as Leis que segmentam a Educação Inclusiva.  

O instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário, que nos permitiu 

explorar como as egressas compreendem os processos de sua formação docente no 

contexto da inclusão, considerando o estágio obrigatório como um momento para se 

conhecer e conviver com a diversidade, para, assim entendermos como se dá a 

atuação do profissional pedagogo no âmbito escolar através dos estágios. 



Constatamos que o contato com a inclusão nos estágios supervisionados 

influenciou no trabalho docente realizado pelas egressas, pois para desenvolverem 

as estratégias pedagógicas, se ampararam nas aulas e nas orientações das 

professoras, nos conhecimentos teóricos, nos cursos extracurriculares que tiveram a 

oportunidade de participarem e nas experiências adquiridas nos estágios obrigatórios. 

Entendemos que a formação inicial deva se dá em todos esses espaços e momentos, 

pois um complementa o outro.  

Os professores que já exercem sua função docente, desenvolvem costuras de 

saberes e fazeres, conhecimentos teóricos e práticos, realizando um trabalho como 

educadores a partir do que foi construído em suas jornadas, tanto acadêmicas como 

de vida. Nessa perspectiva, a associação entre teoria e prática é importante, uma 

relação entre as duas, a partir de reflexões, tanto nos estágios supervisionados, 

quanto no trabalho do professor formado. 

No que diz respeito aos conhecimentos sobre o processo inclusivo durante a 

formação inicial, entendemos que o acadêmico deva buscar para além das quatro 

paredes da sala de aula, pois os processos escolares se dão no cotidiano, na vivência, 

nas trocas, na experiência de todos os espaços escolares.  

Constatamos no desenvolvimento desta pesquisa a importância das 

discussões acerca dos processos de formação de professores no âmbito da inclusão 

educacional, visto que é uma realidade cada vez mais presente nas escolas. 

Como constatado no tópico da inserção temática, há poucas pesquisas sobre 

este tema. Desse modo, evidenciamos a necessidade de outras pesquisas 

envolvendo egressos e estudantes de outras licenciaturas, pois essa pauta não diz 

respeito apenas ao pedagogo e ao educador especial mas, sim, a toda equipe escolar 

que trabalha com alunos público-alvo da Educação Especial. Nessa perspectiva, 

entendemos que a inclusão escolar é um direito e que o trabalho para fazê-la 

acontecer efetivamente é um dever de todos. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
 
QUESTIONÁRIO DE PESQUISA PARA TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Sra. Professor(a) 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada “xxxxxxxxxxxxx” 

onde eu xxxxxx sou a pesquisadora enquanto acadêmica da Universidade Estadual 

do Rio Grande do Sul. Antecipadamente agradeço sua participação na resposta a 

esse questionário que levará em torno de 10 minutos e que será muito importante para 

o meu Trabalho de Conclusão de Curso. 

NOME: 

FUNÇÃO: 

FORMAÇÃO: 

1) Como foi a escolha pelo curso de Pedagogia? 

2) Como você compreende a formação do pedagogo? você possuía algum 

conhecimento sobre o currículo! 

3) Como foi sua trajetória durante a graduação? Teve envolvimento com estágio 

extracurricular, grupos de pesquisas, bolsas, entre outros? 

4) Quais abordagens presenciou durante o curso sobre os processos inclusivos? 

5) Teve alunos público-alvo da Educação Especial na perspectiva da inclusão 

escolar? 

6) Quais estratégias foram utilizadas? 

7) O currículo do curso de Pedagogia forneceu suporte teórico para lidar com o 

contexto da inclusão escolar na perspectiva da Educação Especial no estágio? 

8) As orientações do estágio supervisionado auxiliaram na elaboração de estratégias 

para lidar com a inclusão escolar na perspectiva da Educação Especial? 

9) Em sua opinião o currículo do curso de Pedagogia forneceu conhecimentos 

suficientes sobre inclusão e Educação Especial? 

10) Qual foi sua percepção sobre a Inclusão após a experiência do estágio? 

  



APÊNDICE B –TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESLARECIDO 

INSTITUCIONAL 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Eu,__________________________________________, RG____________, 

declaro, por meio deste termo, que concordei em participar da pesquisa intitulada 

___________________________________________________________________

_____________________________________, desenvolvida pelo(a) acadêmico(a) 

da UERGS _____________________________________________. Fui 

informado(a) de que a pesquisa é orientada pela professora Edilma Machado de Lima 

a quem poderei contatar a qualquer momento que julgar necessário. Tenho ciência 

de que minha participação não envolve nenhuma forma de incentivo financeiro, sendo 

a única finalidade desta participação a contribuição para o sucesso da pesquisa, 

ainda que os objetivos do estudo são estritamente acadêmicos.  

Vale ressaltar que os dados obtidos serão utilizados apenas para fins da 

pesquisa e serão mantidos em sigilo, as identidades dos participantes da 

investigação, assim como a identificação da(s) escola(s), de acordo com o que prevê 

a resolução 466, de 12 de dezembro de 2012/CNS Diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

Fui ainda esclarecido(a), de que poderei me retirar dessa pesquisa a qualquer 

momento, sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimento. 

 

Alegrete, _______ de ____________, de 20____. 

Assinatura: ___________________________________________________  

Assinatura do(a) pesquisador(a): ___________________________________ 

Assinatura do(a) professor(a): _____________________________________ 



APÊNDICE D -CARTA DE APRESENTAÇÃO A ESCOLA 

 

 

 

 

À Direção da Escola  

Estamos realizando uma pesquisa intitulada 

“......................................................................................................................................

..................................................................”. A presente pesquisa irá compor o 

Trabalho de Conclusão de Curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul/ Unidade Universitária de Alegrete. O presente 

trabalho está sob orientação da Professora Assistente Edilma Machado de Lima, 

docente na referida instituição. 

Solicitamos autorização para realizar este estudo nesta instituição escolar. 

Esclarecemos que será utilizado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

para cada participante da pesquisa.  

Os participantes do estudo serão claramente informados de que sua 

contribuição é voluntária e pode ser interrompida a qualquer momento, sem nenhum 

prejuízo. Vale ressaltar que os dados obtidos serão utilizados apenas para fins da 

pesquisa e serão mantidos em sigilo as identidades dos participantes da investigação, 

assim como a identificação das escolas. Agradecemos a colaboração dessa 

instituição para a realização desta atividade e colocamo-nos à disposição para 

esclarecimentos adicionais.  

Alegrete, ____de_________de 2020.  

 

   ––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Professora Edilma Machado de Lima 

UERGS - (55) 34212065 

 

 

 

 

 


