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Introdução

O momento histórico em que a humanidade vive é marcado 
por muitos fatos e mudanças, em que uma nova visão de mundo 
está sendo estruturada. Existe um sentimento de encantamento 
pelas tecnologias e pelos meios de comunicação e de informação. 
Neste contexto, surgem cenários de grandes transformações, de 
incertezas, e por consequência problemas de naturezas diversas 
que afetam a sociedade, o modo de vida e relacionamento entre as 
pessoas. 

A educação e, consequentemente a escola, que era concebida 
como um lugar de socialização, produção de conhecimento, com-
petências e saberes necessários à vida nos contextos atuais, atual-
mente recebe outras mediações entre a sociedade e comunidade. 

A partir destas questões a formação dos professores procura 
estruturar novos perfis de cidadão e de profissional para dar con-
ta das novas demandas para a educação escolar. De acordo com os 
estudos realizados, trata-se de formar um profissional crítico-refle-
xivo, capazes de dialogar com o processo ensino-aprendizagem e 
com capacidade técnica para a transmissão de conteúdos e para o 
uso de instrumentos didáticos em situações de ensino na educação.

Por conseguinte surge a grande pergunta deste trabalho: 
Que reflexões os professores demonstram, quando elaboram as 
memórias (relatório) do Estágio Supervisionado, realizado em 
sua formação? Sabemos que as experiências vivenciadas no Está-
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gio Supervisionado nem sempre alcançam satisfatoriamente suas 
funções de problematização do processo de ensinar/aprender. Não 
existe muito tempo para a leitura da realidade da escola pública, de 
inserção dos estagiários na realidade escolar de modo que possam 
interagir com as situações de ensino.

Dessa forma, delineamos nosso objetivo que tem por fina-
lidade compreender o sentido e a validade formativa do Estágio 
Supervisionado, a partir das memórias dos professores a respeito 
desta experiência realizada no Curso de Magistério. Consideramos 
importante verificar se os professores consideram importante esta 
experiência e qual o sentido dado às atividades que foram desen-
volvidas durante o Estágio. A compreensão de que precisamos lan-
çar luz sobre essa questão nos leva à utilização de uma base teórica, 
refletida a partir das ideias das seguintes autoras: Lima (2001), Pi-
menta (2005), entre outros autores que tratam do Estágio e servem 
de amparo à nossa investigação acadêmica. 

A educação como prática social e a escola como elemento de formação

Para compreender o Estágio é preciso que situemos esta 
atividade no contexto da educação, pois esta etapa é fundamental 
para o ingresso no magistério, ou seja, é a hora em que nos depara-
mos com a profissão docente, com o ser e sentir-se professor.

A educação faz com que as pessoas se reconheçam como se-
res inacabados (Freire, 2002) e assim os professores precisam ser 
formados para o diálogo com seus alunos e com eles aprender a 
conviver com as transformações sociais e as tecnologias. A escola 
é, portanto um lugar de formação, já que é o local de trabalho do 
professor e o lugar de aprendizagem do aluno. Mas não é apenas o 
educando que aprende no ambiente escolar. O professor também 
aprende com os educandos e com a sua profissão. Os estagiários 
aprendem sobre a profissão docente no convívio escolar, no exercí-
cio de aprendizagem da profissão. Assim nossa proposta é de uma 
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escola cidadã. Concordamos com a definição de Freire (2002, p. 
16), o qual diz,

A Escola Cidadã é aquela que se assume como um centro de 
direitos e de deveres. O que a caracteriza é a formação para 
a cidadania. A Escola Cidadã, então, é a escola que viabiliza 
a cidadania de quem está nela e de quem vem a ela. Ela não 
pode ser uma escola cidadã em si e para si. Ela é cidadã na 
medida mesma em que se exercita na construção da cidada-
nia de quem usa o seu espaço. A Escola Cidadã é uma escola 
coerente com a liberdade. É coerente com o seu discurso 
formador, libertador. É toda escola que, brigando para ser 
ela mesma, luta para que os educando/educadores também 
sejam eles mesmos. E como ninguém pode ser só, a Escola 
Cidadã é uma escola de comunidade, de companheirismo. 
É uma escola de produção comum do saber e da liberdade. 
É uma escola que vive a experiência tensa da democracia.

Reconhecemos que esta tarefa não é tão simples, pois os ajus-
tes devem atender as necessidades dos alunos para que estes não 
só construam o conhecimento, mas tenham todos os seus direitos e 
deveres assegurados, estando atento ao contexto sociocultural, sua 
faixa etária, para que o conhecimento ultrapasse as barreiras da 
teoria, debruçando-se assim para construir um conhecimento car-
regado de significado. Dessa forma, Libâneo (2001, p. 90) comenta 
sobre o papel da escola,

De fato, a escola não pode ser mais uma instituição isolada 
em si mesma, separada da realidade circundante, mas in-
tegrada numa comunidade que interage com a vida social 
mais ampla. Todavia, não tendo consenso entre pesquisa-
dores e educadores sobre as formas concretas dessa parti-
cipação, de forma delegada, na associação de Pais e Mestre 
(onde existir), no Conselho de Escola e outros órgãos cole-
giados que venha a existir.

A possibilidade de inserção estar exatamente associada a 
uma transmissão adequada, para tanto este espaço precisa apre-
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sentar características próprias como: sua vertente pedagógica e 
sua metodologia, enfim perceber quais as dificuldades e facilidades 
desta inserção.

O estágio nos determinantes da reflexão

O Estágio representa um momento de reflexão sobre a prá-
tica e sobre a vida do professor. A importância da reflexão na for-
mação de professores é defendida por Lima (2001, p.58), quando 
afirma,

[...] O homem pode interferir ser agente da história; o pro-
fessor enquanto sujeito que não reproduz apenas o conhe-
cimento, pode, por meio da reflexão crítica, fazer do seu tra-
balho de sala de aula um espaço de transformação, que é a 
práxis docente. [...].

Ainda segundo Lima (2001), a práxis é a ação humana in-
tencional e transformadora capaz de alterar a realidade em que o 
indivíduo se encontra. Vieira Pinto (1979, p. 222) esclarece que a 
prática deve ser entendida também como uma prática social, como 
afirma,

A prática que se constitui em critério de verdade é aquela 
que tem de ser entendida enquanto prática social. A experi-
ência existencial não oferece as condições para o estabeleci-
mento do critério de verdade se o homem for concebido no 
isolamento da individualidade, desligado do correlaciona-
mento, da inclusão no contexto coletivo. Se a prática fosse à 
do individuo em situação pessoal e insubstituível não teria 
mais valor do que dotá-lo de convicções, que julgaria váli-
das porque se apoiariam no que lhe apareceria confirmado 
pelo critério adotado.

Sendo assim, só entendemos a prática como qualidade so-
cial, quando compreendemos que esta é um dos pilares do saber 
 docente.
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Refletir acerca do ambiente no qual se está inserido e das 
mazelas que assolam os espaços escolares, contribui, em grande 
parte, para os avanços que se fazem necessários ao sistema educa-
cional, frente a um mundo em constante transformação. Sobre esse 
panorama, Fiorentini e Castro (2003, p.127) dizem que: “Refletir, 
então, acerca do contexto no qual estamos inseridos, com suas li-
mitações e possibilidades, permite-nos avançar por olhar o mundo 
escolar em sua dinâmica e complexidade”.

É no contato com a sala de aula que o futuro professor pode 
pensar e propor intervenções pedagógicas voltadas para a melho-
ria do processo de ensino-aprendizagem. É também nesse espaço, 
de produção de conhecimentos, que o mesmo investiga e busca 
superar as limitações do trabalho docente, frente aos constantes 
desafios impostos pela sociedade vigente. Esta compreensão se as-
semelha à reflexão feita por Freire (2002, p.71-72), que diz,

É assim que venho tentando ser professor, assumindo mi-
nhas convicções, disponível ao saber, sensível à boniteza da 
prática educativa, instigado por seus desafios que não lhe 
permitem burocratizar-se, assumindo minhas limitações, 
acompanhadas sempre do esforço por superá-las, limita-
ções que não procuro esconder em nome mesmo do respei-
to que me tenho e aos educandos.

Como vemos, o Estágio torna-se relevante quando contribui 
de maneira contínua, inovadora e construtiva na busca por apren-
dizagens significativas, consolidando o diálogo, a reflexão e a supe-
ração de problemas que surgem no contexto real da sala de aula. 

Pimenta e Lima (2009) relatam que o Estágio é um espaço 
de diálogo, de reflexões e de lições, ao mesmo tempo em que opor-
tuniza ao licenciando a análise da realidade escolar, propondo so-
luções com o objetivo de favorecer aprendizagens significativas no 
contexto educacional. 

Fiorentini e Castro (2003) relatam que o desenvolvimento 
do processo de aprendizagem da atividade docente envolve tensões 
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e conflitos para o estagiário, uma vez que este atua em dois papéis 
ao mesmo tempo, como aluno e como professor.

Situamos as instituições de ensino, locais por excelência, em 
que os futuros professores lidam com as diversas situações, adqui-
rindo saberes capazes de produzir significados importantes para o 
exercício da prática profissional. Nessa perspectiva, concordamos 
com Pimenta e Lima (2009, p.54-55) quando relatam que: 

Os lugares da prática educativa, as escolas e outras instân-
cias existentes num tempo e num espaço, são o campo de 
atuação dos professores (os já formados e os em formação). 
O conhecimento e a interpretação desse real existente serão 
o ponto de partida dos cursos de formação, uma vez que se 
trata de possibilitar aos futuros professores as condições e 
os saberes necessários para sua atuação profissional.

É indispensável à presença da reflexão crítica por parte dos 
estagiários. Sobre as ações diárias desenvolvidas por eles nos am-
bientes escolares são meios de intervenção que podem ser adota-
dos, objetivando, grandes êxitos profissionais e educacionais. 

Narrativas das experiências viênciadas durante o estágio: dialogando com 
as professoras

Trouxemos como pesquisa de campo o relato de educadoras, 
que nesta pesquisa receberam os seguintes nomes: Professora Ter-
ra, Professora Luz e Professora Semente. Este movimento se pro-
põe a verificar o olhar, a percepção e a interpretação das vivências, 
as múltiplas representações da passagem pelo Estágio. Olhar, nesse 
caso, significa pensar, e pensar é muito mais do que olhar e aceitar 
passivamente as coisas.

Vejamos o que dizem as docentes:

•	 Professora Luz relatou que a hora do Estágio é também a hora 
em que o estagiário tem muitas dúvidas e medos de enfrentar 
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a realidade da sala de aula. Assim, o Estágio para ela assumiu o 
papel relevante na sua formação ao possibilitar um campo fértil 
ao desenvolvimento da capacidade profissional docente, sendo, 
portanto um eficiente instrumento para sua formação. 

•	 A Professora Semente contou sobre as experiências vividas 
no Estágio Supervisionado, relata o que aprendeu durante este 
Estágio. Falou da unidade escolar, que ela diz ser um lugar de 
formação cidadã, trabalho e do conhecimento sistemático. No 
chão da escola (gestores, professores, alunos, funcionários, 
pais...) cotidianamente enfrentam os desafios que de certa for-
ma conduzem a uma tomada de decisão a qual só tem sentido 
coletivamente.

•	 Segundo a Professora Terra, foi no Estágio que ela conheceu os 
quatros pilares da educação que é o ato de aprender a conhe-
cer, aprender a fazer, aprender a conviver e de aprender a ser, 
a depoente afirma que esses aprendizados foram muito impor-
tantes para a conclusão de seu Estágio e sua futura carreira do-
cente, pois terá que utilizar estes aprendizados com os alunos, 
aprendendo a conhecer o aluno como aprendiz, fazer com que 
eles aprendam a ser alunos críticos e assim possam construir 
sua própria identidade, e que eles aprendam a conviver com as 
diferenças, devem também aprender a ter atitudes e autonomia 
para tomar suas próprias decisões perante a sociedade. 

A análise do depoimento da Professora Luz demonstra que o 
Estágio é o momento do confronto com a realidade que a espera, é 
também o encontro com a prática e os sujeitos participantes desse 
fazer docente.

Para Semente, A preocupação central deste trabalho é cons-
truir elementos de aperfeiçoamento das práticas pedagógicas e de 
melhoria na formação do cidadão. Percebemos neste processo duas 
linhas de convergências: a Autogestão e a Educação Popular. Ambas 
perpassam nossas práticas e embasam as diversas teorias com as 
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quais nos identificamos ambas conformam a construção diária do 
motivo de ser da escola. 

A partir do relato da Professora Terra depreendemos que 
a história da formação dos saberes adquiridos na prática no coti-
diano da vida é um processo contínuo de trabalho teórico que ali-
menta a prática em um elemento indispensável para a realização do 
desenvolvimento profissional. 

Considerações 

Quando trazemos a presente reflexão para o campo da His-
tória da Educação, situando-a na sociedade contemporânea, o faze-
mos no objetivo de ver o Estágio Curricular Supervisionado como 
uma atividade da práxis humana, intencional e integrante da estru-
tura formativa da relação teoria/ prática e da busca de identidade 
profissional dos professores. 

Mesmo depois de concluírem seu curso de magistério, as 
três professoras guardam a lembrança do Estágio como um tempo 
de aprendizagem sobre a escola e sobre a profissão. Esse campo 
de conhecimentos específicos da formação inicial permitiu o con-
tato direto com a realidade social complexa, ajudando a desvelar as 
contradições vividas no interior da Escola e assim, permitir que as 
professoras participantes da pesquisa tenham a possibilidade de 
ressignificar a prática educativa.

Os estudos apontaram para um campo de discussão que 
ainda merece ser alargado, que é a pesquisa sobre as histórias e 
memórias dos professores, estudada no âmbito dos espaços e das 
práticas de formação docente. Que possamos compreender o Está-
gio como fenômeno pedagógico no contexto da educação, enquanto 
prática social verificando o seu caráter histórico e formativo, uma 
vez que este trabalha com a relação teoria e prática da profissão 
magistério. Desta forma, estamos falando de um espaço/tempo de 
aprendizagens, decorrentes de uma passagem pela profissão, que 
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se insere no contexto de práticas educativas na sociedade em que 
estão inseridas. 
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