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Introdução

o presente texto aborda a discussão acerca do Está-
gio Curricular Obrigatório que se constitui em um compo-
nente de grande importância no currículo de formação de
professores. Assim, esta investigação teve como objetivo
compreender a importância do Estágio Curricular Obriga-
tório para a formação do professor de filosofia na perspec-
tiva dos licenciandos do curso de Licenciatura em Filosofia
da Universidade Estadual do Ceará, o que nos fez indagar:
Qual a importância do Estágio Curricular Obrigatório para
a formação do licenciando em Filosofia? Esta foi a questão
norteadora da nossa pesquisa e para respondê-Ia, realiza-
mos uma pesquisa de abordagem qualitativa com base no
paradigma fenomenológico. Nesse sentido, realizamos uma
pesquisa exploratória em duas etapas: 1) a documental a
partir da legislação que regulamenta o curso de Filosofia
e o seu ensino no nível médio; 2) a empirica com alunos
do referido curso que estavam realizando a última etapa do
Estágio na disciplina denominada Prática de Ensino II em
Filosofia. Para a análise dos dados, utilizamos a seguinte
técnica: descrição do discurso dos sujeitos e a interpretação
dos dados. A interpretação nesse contexto é compreendida
como "um modo de ajuizar o sentido das proposições que
levam a uma compreensão ou aclaramento dos sentidos e
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significados da palavra, das sentenças e dos textos." (MAR-
TINS e BICUDO, 1989, p. 28).

Assim, além das notas introdutórias, o texto encontra-
-se estruturado em quatro partes, a saber: primeiramente,
realizamos uma discussão acerca do ensino de filosofia no
Brasil, apresentando as bases legais que o regulamentam.
Em seguida discutimos a relação teoria e prática no Estágio
Curricular Obrigatório; depois, confrontamos os dados em-
píricos com as teorias estudadas, interpretando-os e por fim,
as notas conclusivas.

o Ensino de Filosofia no Brasil: Bases Legais

Atualmente, a Filosofia e a Sociologia' são disciplinas
consideradas indispensáveis no ensino médio, mas nem sem-
pre elas encontraram lugar nos currículos da educação básica.

Historicamente, sabemos que a Filosofia é marcada por
presenças e ausências que se alternam nos currículos escola-
res, especificamente no que diz respeito aos aspectos legais,
por exemplo, enquanto a LDB n. 4.024/61 retirava a obriga-
toriedade da disciplina, a Lei n. 5.692/71 a excluía completa-
mente das estruturas curriculares do nível básico de ensino.

Após muitas lutas dos profissionais que compreendem a
importância dessa área de conhecimento para a formação dos
jovens, a LDB n. 9.394/96 traz em seu texto a necessidade dos
conhecimentos de Filosofia e Sociologia para o exercício da
cidadania.

1 Referimo-nos às disciplinas de Filosofia e Sociologia devido elas serem
mencionadas juntas na legislação: LDB 9394/96 e à Resolução CNE/
CEB n. 3/98 que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino
Médio. Entretanto, neste artigo discutiremos apensas o estágio no Ensino
de Filosofia.
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Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto
na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes:
[...]
§ 1° Os conteúdos, as metodologias e as formas de avalia-
ção serão organizados de tal forma que ao final do ensino
médio o educando demonstre:
[...]
111 - domínio dos conhecimentos de Filosofia e de So-
ciologia necessários ao exercício da cidadania (BRASIL,
1996)

Do mesmo modo, esta discussão se faz presente na Reso-
lução CNE/CEB n? 3/98 que instituiu as Diretrizes Curricula-
res Nacionais do Ensino Médio, o texto traz em seu artigo 10,

parágrafo 2°, alínea b, que:

As propostas pedagógícas das escolas deverão assegurar
tratamento interdisciplinar e contextualizado para:
[...]
b) Conhecimentos de filosofia e sociologia necessários ao
exercício da cidadania.

Percebemos que, nos textos legais mencionados, há a ne-
cessidade de inserção desses conhecimentos no ensino médio
de caráter interdisciplinar e nas propostas pedagógicas, en-
tretanto, não fica claro como isto deve acontecer.

Somente com o Parecer CNE/CEB n? 38/2006 as mu-
danças começam a se efetivar. Propõe, em seu texto, a inclu-
são obrigatória das disciplinas de Filosofia e Sociologia no
currículo do ensino médio. Assim, altera o artigo 10 da Reso-
lução CNE/CEB n? 3/98:

b) que sejam incluídos os § 3°e 4°no artigo 10 da Resolu-
ção CNE/CEB n? 3/98, com a seguinte redação:
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§ 3° - No caso de escolas que adotarem organização
curricular estruturada por disciplinas, deverão ser incluí-
das as de Filosofia e Sociologia.

A Lei n. 11.684/082 altera o artigo 36 da Lei n. 9.394/96,
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
para incluir a Filosofia e a Sociologia como disciplinas obriga-
tórias nos currículos do ensino médio.

Assim, os sistemas de ensino deveriam incluir os com-
ponentes curriculares de Filosofia e Sociologia em um dos
anos do Ensino Médio até o início de 2009 e, ainda, como
prosseguimento dessa inclusão para os cursos de ensino mé-
dio de três anos até 2011, e para os cursos de quatro anos,
até 2012.

Após a aprovação desta Lei há uma grande preocupação
por parte dos professores de Filosofia em relação aos
problemas encontrados para ensiná-Ia aos jovens, devido a
uma série de fatores. Um deles é o descumprimento da pró-
pria Lei, pois, o que percebemos é que estamos no ano de
2013 e ainda há escolas que não têm Filosofia e Sociologia
em todas as séries deste nível de ensino. Há uma alternância
destas disciplinas nas turmas do primeiro ano, ao terceiro,
muito embora nas Matrizes Curriculares para o Ensino Mé-

2 Sobre a legislação que regulamenta o ensino de Filosofia no Ensino Médio:
Resolução CNE/CEB n. 4, de 16 de agosto de 2006- Altera o artigo 10
da Resolução CNE/CEB n. 3/98, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais para o Ensino Médio.
Parecer CNE/CEB n. 22/2008, aprovado em 8 de outubro de 2008- Consulta
sobre a implementação das disciplinas Filosofia e Sociologia no currículo do
Ensino Médio.
Resolução CNE/CEB n. 1, de 18 de maio de 2009- Dispõe sobre a
implementação da Filosofia e da Sociologia no currículo do Ensino Médio, a
partir da edição da Lei n? 11.684/2008, que alterou a Lei n. 9.394/1996, de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB).
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dio do Estado do Ceará> haja um programa de Filosofia para
os três anos.

A Filosofia tornou-se obrigatória, e agora ficam os ques-
tionamentos: o que ensinar? Como ensinar? Que metodolo-
gias aplicar? Como avaliar? Que material didático utilizar?
Como organizar o currículo de Filosofia para o ensino médio?
Estas inquietações perpassam por uma outra fundamental
que é a formação de professores de filosofia para atuar no ensi-
no médio. Ela ocorre nos cursos de Licenciatura em Filosofia,
entretanto, ainda existem muitos docentes na rede estadual
de ensino que não têm a formação inicial na área para lecio-
nar esta disciplina. E aqueles que cursaram Filosofia também
apresentam as suas dificuldades em relacionar a teoria com a
prática, de transpor estes conhecimentos para os seus alunos.

Ao trazer esta discussão da relação teoria e prática, refe-
rimo-nos especificamente ao Estágio Curricular Obrigatório,
seu conceito e bases legais, discutindo a sua importância para
a formação de professores e de como isto reflete no curso de
Filosofia.

o Estágio Curricular Obrigatório e a Relação Teoria e Prática

Ao remontarmos a história da educação brasileira, ire-
mos perceber que fomos marcados por modelos de educação
de~tro dos pressupostos humanistas, conteudistas ou tecni-

3 A Coleção Escola Aprendente é a proposta curricular do Estado do Ceará
pra o ensino médio e compõe-se de quatro volumes. O primeiro apresenta
as Matrizes Curriculares para o Ensino Médio, organizadas a partir das três
grandes áreas curriculares: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Língua
Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Arte e Educação Física);
Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias (Matemática, Física,
Química e Biologia) e Ciências Humanas e suas Tecnologias (História,
Geografia, Filosofia e Sociologia).
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cistas. Este último, evidenciado principalmente na década
de 1970, marcadamente pelo modelo de racionalidade peda-
gógica (SAVIANI, 2007). As influências postas na educação
também recaem na formação do licenciando e, consequen-
temente, nas disciplinas relativas ao Estágio Curricular, que
há muito vêm sofrendo tais influências limitando esta ativi-
dade apenas ao fazer, à reprodução mecânica em detrimento
da aprendizagem reflexiva, que deveria surgir a partir de um
contexto amplo onde os eventos ocorrem, ou seja, nas escolas
onde os alunos realizam as práticas de ensino.

Atualmente, o Estágio Curricular é normatizado pela
LDB n. 9.394/96, e pela Lei n. 11.788/08.4 A partir da LDB
aprovada em 1996, começamos a perceber de forma mais
incisiva o modo como o Estágio aparece na Legislação e a
"preocupação aparente" em associar teoria e prática. Em-
bora consideremos um avanço significativo na legislação ao
apontar a necessidade de associação entre teoria e prática e
trazer nitidamente o Estágio como necessário à formação,
notamos que há uma contradição quando a Lei se refere aos
fundamentos científicos direcionados ao termo competên-
cia e à vinculação apenas com o trabalho, o que mais parece
uma preocupação para os interesses de mercado, ficando o
Estágio, entendido apenas como momento da prática, se-

4 Conferir também o Parecer CNE/CP n.: 9/2007 trata da Reorganização
da carga horária mínima dos cursos de Formação de Professores, em nível
superior, para aEducação Básica eEducação Profissional no nível da Educação
Básica. Os cursos. de Licenciatura destinados à Formação de Professores
para os anos finais do Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação
Profissional de nível médio, organizados em habilitações especializadas
por componente curricular ou abrangentes por campo de conhecimento,
conforme indicado nas Diretrizes Curriculares Nacionais pertinentes, devam
ter, no mínimo, 2.800 horas de efetivo trabalho acadêmico, compreendendo
pelo menos 300 horas de estágio supervisionado e pelo menos 2.500 horas
dedicadas às demais atividades formativas.
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parado da teoria e dos fundamentos que geram a formação
docente.

Mais adiante no artigo 65 da LDBn? 9394/96, o Estágio
reaparece no texto, expresso da seguinte forma: "a formação
docente, exceto para a educação superior, incluirá prática de
ensino de, no mínimo trezentas horas"(BRASIL, 1996). Cons-
tatamos, porém que o Estágio Curricular ganha destaque nes-
ta Lei, mas ainda de forma tímida.

No que se refere à Lei n? 11.788/08 que dispõe sobre o
Estágio, a dissociação entre teoria e prática é ainda mais visí-
vel, uma vez que o conceito de estágio dá mais ênfase ao as-
pecto produtivo. Vejamos:

Estágio é ato educativo escolar supervisionado. desen-
volvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação
para o trabalho produtivo de educandos que estejam fre-
quentando o ensino regular em instituições de educação
superior, de educação profissional, de ensino médio, da
educação especial e dos anos finais do ensino fundamen-
tal, na modalidade profissional da educação de jovens e
adultos. [grifo nosso] (BRASIL,2008, grifos nossos).

As questões legais aqui esboçadas revelam o Estágio
Curricular associado a um conceito técnico. Proposições des-
sa natureza são encontradas recorrentemente na legislação
advogando o Estágio no campo da competência e preparação
para o trabalho produtivo. Percebemos que a normatização
da disciplina no curso de Filosofia, por muitas vezes, tem re-
produzido a ideia dicotomizada da relação teoria prática, pre-
valecendo os ideários de competência baseada nos primados
tecnicistas ou de formação conteudista.

A partir de 1990, pesquisadores preocupados com a
questão da dicotomização entre teoria e prática e com a forma

I
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como o Estágio tem sido conceituado e reproduzido nos cur-
sos de formação, vêm trazendo reflexões importantes neste
campo. Este foi um momento em que a discussão em torno
da formação de professores ganhou destaque no quadro das
reformas educativas.

No Brasil, dentre estes teóricos, destacamos Pimenta e
Lima, autoras de referência nesta área e com as quais dialo-
gamos neste texto. Trabalhamos pautadas em duas ideias: a
primeira consiste em compreender o Estágio diferente do ex-
posto na Lei e a segunda consiste em compreendê-lo na pers-
pectiva da práxis, apontando a sua importância para a forma-
ção dos licenciandos de Filosofia.

Discutir sobre a temática do Estágio Curricular é para
nós uma tarefa desafiadora, pois, o conceito de estágio
muitas vezes está ligado a concepções tecnicistas e modelos
reprodutivistas.

Se levarmos em consideração os conhecimentos e sabe-
res adquiridos na prática educativa através da disciplina de
Estágio iremos nos afastar da ideia retrógrada de que o Es-
tágio se constitui apenas na hora da prática. Pimenta e Lima
(2010, p. 33) chamam atenção quando afirmam que "o está-
gio sempre foi identificado como a parte prática dos cursos
de formação de profissionais, em contraposição a teoria" Essa
concepção equivocada, tem na verdade ganhado corpo nos
cursos de licenciatura e afastado os estudantes de uma con-
cepção baseada nos pressupostos epistemológicos que melhor
os aproximem. do que jazer docente.

De acordo com Pimenta e Lima (2010), o Estágio redu-
zido à prática instrumental expõe os problemas da formação
docente e a dissociação entre teoria e prática. As autoras re-
velam ainda a importância da teoria nesse processo quando
afirmam que "o papel das teorias é iluminar e oferecer instru-
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mentos e esquemas para análise e investigação que permitam
questionar as práticas institucionalizadas e as ações dos su-
jeitos e, ao mesmo tempo, colocar estas em questionamento."
(PIMENTA e LIMA, 2010, p. 43).

Dessa forma, consideram importantes as interações en-
tre as teorias apreendidas com as estruturas e os processos
de ensino e aprendizagem vivenciados no contexto escolar.
Sendo assim, o Estágio nos cursos de formação de professores
deve possibilitar a compreensão da complexidade das práti-
cas institucionais das ações que são praticadas no interior da
escola pública. Esses conhecimentos contextualizados são im-
portantes na preparação profissional dos futuros professores,
entretanto,

a aproximação da realidade só tem sentido quando tem
conotação de envolvimento, de intencionalidade, pois a
maioria dos estágios burocratizados, carregados de fichas
de observação, é míope, o que aponta para a necessidade de
um aprofundamento conceitual do estágio e das atividades
que nele se realizam (PIMENTAe LIMA,2010, p. 45).

Corroboramos com as autoras quando definem o Estágio
além de uma atividade prática, técnica, burocratizada, mas
teórica instrumentalizadora da práxis docente. Nesse sentido,
o Estágio Curricular é

Atividade teórica de conhecimento, fundamentação, diá-
logo e intervenção na realidade, esta, sim, objeto da prá-
xis. Ou seja, é no contexto da sala de aula da escola do
sistema de ensino e da sociedade que a práxis se dá. (PI-
MENTAe LIMA, 2010, p. 45).

Os debates e polêmicas assumidos no campo do Está-
gio nos encaminham a compreendê-lo em dimensão práxis.
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Sendo assim, para sistematizar e organizar esta discussão,
partimos da seguinte afirmação: o Estágio é uma unidade que
se encontra dentro da diversidade, ou seja, é um campo de
conhecimento inserido na prática social ocorrida nas diversas
instâncias.

Partindo dessa premissa, o Estágio situa-se na atividade
docente. Segundo Pimenta (2006), a essência da atividade do
professor é o ensino e a aprendizagem, sendo que, a aprendi-
zagem é consequência do ato de ensinar. Com base nesse pres-
suposto, a atividade docente é sistemática e é científica. Esta
afirmação da autora nos dá elementos significativos no auxílio
a reflexão sobre o Estágio como atividade humana práxis.

Considerando a atividade docente enquanto atividade
sistemática e científica, não podemos inseri-Ia no campo da
não intencionalidade, se é práxis é também intencional. E o
que endentemos por práxis? Recorremos a Vázquez (2007)
quando evidencia que:

[...] a práxis é, na verdade, atividade teórico-prática; isto
é, tem um lado ideal, teórico, e um lado material, propria-
mente prático, com a particularidade de que só artificial-
mente, por um processo de abstração podemos separar,
isolar um do outro. Daí ser tão unilateral reduzir a práxis
ao elemento teórico, e falar inclusive de uma prática prá-
xis teórica, como reduzi-Ia a seu lado material, vendo nela
uma atividade exclusivamente material. Por conseguinte,
da mesma maneira que a atividade teórica, subjetiva por
si só não é práxis, tampouco o é uma atividade material
do indivíduo, ainda que possa desembocar na produção
de um objeto - como é o caso do ninho construído pelo
passarinho - quando falta nela um momento subjetivo,
teórico representado pelo lado consciente dessa atividade
(VÁZQUEZ, 2007, p. 262).
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Nessa direção, Vázquez (2007,P. 216) nos lembra: "a te-
oria por si mesma - como produção de fins ou conhecimento
- não transforma nada real; ou seja, não é práxis", por outro
lado, "o prático - entendido, por sua vez [...] em sentido es-
tritamente utilitarista - contrapõe-se absolutamente à teoria"
(VÁZQUEZ, 2007, p. 240). O prático vira pragmatismo e a te-
oria blá-blá-blá (FREIRE, 1996), verbalismo palavra oca sem
ação. Concebemos o Estágio Curricular como atividade hu-
mana práxis, tendo em vista ser atividade docente consciente
científica, intencional inserida em uma determinada realida-
de histórico-social, tendo como ponto de partida à realidade
caótica e o ponto de chegada à síntese dessa realidade social.

Pimenta (2006) afirma que o estágio como práxis não se
reduz "à aplicação dos conhecimentos adquiridos nas aulas,
nos livros na observação do comportamento de outros profes-
sores, sobre como dar aulas" (PIMENTA, 2006, p. 99), mas
requer um entendimento da reciprocidade existente entre te-
oria e prática, superando a dimensão técnico-normativa des-
vinculando teoria e prática.

A esse respeito a autora acrescenta:

A atividade teórica é que possibilita o modo indissociá-
vel, o conhecimento da realidade e o estabelecimento de
finalidades para sua transformação. Mas para produzir
tal transformação não é suficiente a atividade teórica; é
preciso atuar praticamente (PIMENTA, 2006, p. 92).

Compreendemos portanto, que não é apenas a consciência
teórica, capaz de mudar e transformar a realidade, mas essen-
cialmente a ação, advinda dessa consciência. A relação teoria e
prática se impõe como uma relação dialética em que ação-refle-
xão-ação estão presentes no processo de conscientização. Rossato
(2010) soube ler bem °sentido da práxis, na sua compreensão,

o ESTÁGIO CURRICULAR NA FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE FILOSOFIA ""') 237



A práxis implica a teoria como um conjunto de ideias ca-
pazes de interpretar um dado fenômeno ou momento his-
tórico, que, num segundo momento, leva um novo enun-
ciado, em que o sujeito diz a sua palavra sobre o mundo e
passa a agir para transformar essa realidade. É uma sín-
tese entre teoria-palavra e ação (ROSSATO, 201O,p.325).

A despeito das especificidades da práxis, caracterizamos
o Estágio Curricular como ato educativo intencional, científi-
co, dialógico, sistematizado organizado. É, portanto, uma ati-
vidade humana práxis. Esta atividade educativa centra-se na
íntima relação teoria/prática, se não a compreendermos dessa
forma, não deixará de ser vista dentro de uma visão tecnicista
e burocratizada. Para superar este equívoco histórico, preci-
samos conhecer os elementos teóricos que fundamentam essa
disciplina. São esses fundamentos epistemológicos que nos
embasam cientificamente para estabelecermos as finalidades
para a transformação necessária à prática educativa.

Conceber o Estágio enquanto atividade humana práxis,
é não aceitar o regresso ao conceito técnico e burocratizado
com o qual historicamente tem sido identificado nos cursos de
formação de professores.

As reflexões seguintes trazem a percepção dos licencian-
dos sobre esta atividade em sua formação.

o Lugar do Estágio na Formação do Professor de Filosofia:
percepçõesdos licenciandos

Esta seção tem como objetivo apontar a importância do
Estágio Curricular para a formação do professor de Filosofia
na perspectiva dos licenciandos matriculados na disciplina de
Prática de Ensino II em Filosofia da Universidade Estadual
do Ceará. Ao todo, foram nove alunos que participaram desta
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investigação. A questão instigadora foi: Qual a importância do
Estágio Curricular Obrigatório para a formação do licencian-
do em Filosofia? As respostas apresentadas por eles trouxe-
ram à tona discussões pertinentes à compreensão do Estágio
Curricular como uma disciplina necessária e de grande rele-
vância para a formação do professor que irá atuar no ensino
de Filosofia no nível médio. Traremos agora a análise das falas
desses sujeitos. Organizamo-Ias da seguinte forma: apresen-
tamos as descrições do discurso e em seguida a interpretação,
dialogando com alguns autores.

Importância do Estágio de Filosofia na percep~ão dos licenciandos

O Estágio Curricular obrigatório em sua concepção mais
avançada, "é um campo de conhecimento formativo dos fu-
turos professores e integrante de todo o projeto curricular.
Esta concepção decorre do conceito de professores que que-
remos formar" (PIMENTA e LIMA, p. 88). É uma atividade
que aproxima os alunos da realidade escolar, proporcionando
a reflexão sobre ela e contribui na construção da identidade
docente. Percebemos que esses aspectos foram revelados nos
dizeres dos sujeitos investigados.

Quando interrogamos os licenciandos sobre a impor-
tância do Estágio Curricular para a sua formação, um dos
aspectos destacados é que o Estágio Curricular se constitui
numa oportunidade ímpar de aprendizagem da profissão.
Nessa mesma direção, Pimenta e Lima (2010) ressaltam que
o estágio, assim como "as aprendizagens das demais disci-
plinas e experiências e vivências dentro e fora da universi-
dade ajudam a construir a identidade docente" (p.67- 68).
Isto ocorre por várias vias, o reconhecimento da profissão
na realidade escolar, a compreensão do que é ser professor,
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e por fim, a tomada de decisão: ser ou não ser um professor
de Filosofia.

Partindo desse pressuposto, o processo de reconheci-
mento da profissão passa por todas as dificuldades enfrenta-
das pelo professor na objetividade ou na subjetividade, sejam
elas relacionadas ao contexto social, ao espaço da sala de aula,
mas também passa pelas expectativas de cada sujeito, confor-
me percebemos na seguinte fala:

[...] Através do estágio percebemos as dificuldades en-
frentadas pelos professores das disciplinas, suas angús-
tias e também suas expectativas.[. ..] (LIC2)

Os licenciandos reconhecem-se nas angústias e expec-
tativas dos docentes. Têm consciência de que o trabalho
docente na Educação Básica ainda necessita de valorização
profissional. De acordo com Pimenta e Lima (2010) "um dos
primeiros impactos é o susto diante da real condição das es-
colas e as condições entre o escrito e o vivido, o dito pelos
discursos oficiais e o que realmente acontece" (PIMENTA e
LIMA, 201O,p. 103).

Todas as adversidades encontradas no contexto da edu-
cação brasileira refletem no espaço escolar e são percebidas
pelos alunos estagiários no momento em que observam a
escola, a sala de aula e, principalmente, no momento da re-
gência, visto que o ensino é uma prática social, e assim sendo,
traz consigo todas as contradições da sociedade. Isto pode ser
percebido na fala do licenciando abaixo:

[...] conhecer a realidade em sala de aula. Detectar as
contradições, limites epossibilidades do professor em sala
de aula. Compreender a conjuntura social epolítica da co-
munidade onde é localizada a escola e os alunos. (LIC9)
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Fica evidenciado também que o Estágio contribui na
decisão de ser professor. Os licenciandos compreendem,
através da prática em sala, o que é uma licenciatura. Neste
momento, fica mais claro para eles a razão de ser do curso
que escolheram.

Uma experiência de fundamental importância por nos
levar a perceber até que ponto realmente queremos ou
não seguir a profissão. E nos propicia ter uma real no-
ção do que seja lecionar em escolas. (LIC 1)

A importância é [. ..] grande porque só na lida da prática
do ensino em sala de aula é que se pode perceber o sig-
nificado real do que se trata exercer uma licenciatura.
(LIC 3)

Outro aspecto que queremos destacar é a relação teoria
e prática que ocorre no Estágio:

É uma oportunidade, sem deixar de ser uma obrigação,
de colocar em prática as teorias aprendidas na grade
curricular do curso, de colocar em teste as teorias
pedagógicas. E com isso, torna-se fundamental para
a formação profissional do professor, principalmente
no que diz respeito à prática pedagógica. No estágio,
o licenciando vê-se em confronto com a realidade, nos
contextos reais do ensino, é um momento de vivência da
prática docente, que proporciona uma conscientização e
um papel ativo para o licenciando. (LIC 4)

A fala do licenciando acima demonstra o entendimento e
a importância de se construir essa relação de modo que possa
não só vivenciar a prática no interior da escola, mas ressigni-
ficá-Ia à luz das teorias apreendidas no decorrer do curso. Isso
evidencia que os alunos de Filosofia têm conseguido estabe-
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lecer a relação teoria-prática de forma consciente, o que per-
mite também pensar sobre a formação profissional docente
que vai se construindo no processo de formação acadêmica.
AB falas seguintes revelam a importância do estágio e a rela-
ção teoria e prática:

Acredito que não tem como um aluno da licenciatura
sair do seu curso sem ter vivido a experiência de sala de
aula. É extremamente importante para a formação do
professor esse caráter experimental que o estágio pro-
porciona para a prática docente. É preciso sair da uni-
versidade com alguma experiência, pois a sala de aula
exige um compromisso não somente com a sua profis-
são, ou seu conhecimento, mas com a formação filosófica
de adolescentes. Nisso o estágio auxilia, pois podemos pôr
em prática as teorias filosóficas epedagógicas estudadas
ao longo da graduação, criando um sentido ainda mais
completo para a nossaformação acadêmica. (LIC 7)

Proporcionar ao aluno uma experiência em sala de aula
e fazer com que o mesmo tenha contato com os alunos,
e assim adquirir o domínio em sala contribuindo para
uma boaformação profissional. (LIC 8)

Nota-se que os estudantes, em sua maioria, veem a im-
portância não só da prática, mas a dimensão teórico-prática,
quando aponta a necessidade de confrontar os conhecimentos
filosóficos e pedagógicos estudados ao longo da graduação. É
notável essa fala, ao observarmos a fala do licenciando sete,
quando se refere não apenas à disciplina de Estágio, mas aos
conhecimentos adquiridos ao longo da formação e como es-
tes conhecimentos podem dar sentido a formação profissional
testada e confrontada com a teoria nas atividades realizadas
no contexto da escola.
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Acreditamos que, para os sujeitos esse momento do es-
tágio oportuniza um encontro com as teorias estudadas em
um contexto real e cheio de contradições históricas sociais e
políticas é a teoria iluminando a prática e ressignificando em
um movimento que se realiza na construção da práxis (LIMA,
2012). Sendo assim, não se restringe a um contanto com a
realidade, mas pôe em xeque os conhecimentos que foram
apropriados durante o curso, e a necessidade de reconstruir
esse conhecimento na situação concreta da sala de aula com
todas as contradições que estão inseridas. Neste sentido, o es-
tágio é ação-reflexão- ação (PIMENTA e LIMA, 2010).

É fato que em alguns casos o estágio ainda significa
apenas a hora da prática, notamos isso nos dizeres do licen-
ciando seis ao afirmar que o estágio pode "proporcionar ao
licenciando a prática docente na escola"(LIC 6). Essa fala
reproduz o discurso recorrente nas disciplinas de Estágio,
reduzindo-o apenas ao momento da prática na escola. Vi-
sões como essa precisam ser superadas, pois o Estágio é uma
prática impregnada e permeada de reflexões o que nos conduz
a verdadeira práxis. Conforme afirma Lima (2012) à Estágio
deve ser visto como atividade teórico-prática instrumentaliza-
dora da práxis. O estágio é lócus da reflexão do ser professor
em uma perspectiva crítico-reflexiva. A seguir trazemos as no-
tas conclusivas.

Notas Conclusivas

Essa investigação representa a marcha por uma luta a fa-
vor de pensar em uma disciplina de Estágio Curricular Obri-
gatório que realmente contribua com o processo de formação
docente em uma perspectiva crítica e reflexiva. É uma bus-
ca pela ressignificação da prática que ultrapassa a concepção
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historicamente propugnada do Estágio como atividade
meramente prática burocratizada e também não se limi-
ta a concepção posta na Legislação que aponta o Estágio
como uma preparação técnica para o ato produtivo. A nos-
sa marcha se junta àqueles que pensam e acreditam no Es-
tágio enquanto práxis, em um processo dinâmico de ação
reflexão e ação.

Ao retomarmos o objetivo desta pesquisa compreende-
mos que o Estágio Curricular Obrigatório, visto na perspectiva
dos Licenciandos de Filosofia, torna-se importante na constru-
ção de ser professor de Filosofia, uma vez que, segundo eles:

Permite o contato com a realidade em situações con-
traditórias;
Auxilia na construção da identidade docente;
Possibilita ressignificar a prática a luz das teorias es-
tudadas no curso de Filosofia. Essa questão merece
destaque, tendo em vista, que alguns licenciandos
apontam a necessidade de refletir teoricamente, não
apenas a partir da disciplina específica do Estágio,
mas considerando todas as elaborações teóricas ad-
quiridas durante todo o curso de Licenciatura.
Ocupa lugar importante na construção do ser profes-
sor de Filosofia, uma vez que permite construir uma
postura reflexiva em constante movimento de ação-
reflexão e ação.

Portanto, essas reflexões indicam que para os licencian-
dos, o Estágio Curricular Obrigatório ocupa lugar importante
na formação do professor de Filosofia, embora existam ainda
muitos desafios a serem superados.

Com essas reflexões esperamos ter contribuído para
o entendimento da importância do estágio na formação do
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licenciando do Curso de Filosofia, tendo em vista as possi-
bilidades de construção e reconstrução de conhecimentos.
Sendo o Estágio Curricular caracterizado como um momen-
to rico de aprendizagens, em que os conhecimentos teóri-
cos articulados aos conhecimentos da prática educativa vão
sendo elaborados e reelaborados na prática social. Estes co-
nhecimentos são imprescindíveis para a construção da iden-
tidade docente.

Acreditamos que esta discussão ainda é muito pertinente
e necessária para a área de Filosofia, para a constituição sólida
de saberes sobre o ensino de filosofia. Precisamos lançar olha-
res de investigadores, pedagogos e, sobretudo, filósofos, sobre
este componente curricular tão importante para a formação
do professor, que é o Estágio.
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