
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

Adriane Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO FORMAÇÃO DOCENTE E A FORMAÇÃO INICIAL 

DE PROFESSORES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: UMA EXPERIÊNCIA DE 

APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA 

 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO – SP 

2015 



Adriane Fin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PROGRAMA BOLSA ESTÁGIO FORMAÇÃO DOCENTE E A FORMAÇÃO INICIAL 

DE PROFESSORES NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO: UMA EXPERIÊNCIA DE 

APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA 

 

 

 

 

 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca Examinadora da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, como exigência 

parcial para obtenção do título de Mestre em Educação: 

Psicologia da Educação, sob a orientação da Profª. Drª. 

Marli Eliza Dalmazo Afonso de André. 

 

 

 

SÃO PAULO – SP 

2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Examinadora  

 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizo, exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial desta 

dissertação por processos de fotocopiadoras ou eletrônicos.  



AGRADECIMENTOS 

 

 

E de repente, quando pensei ter concluído a escrita mais difícil desta minha dissertação, eis que 

chega o momento de escrever os agradecimentos. A dificuldade não está em reconhecer e agradecer 

o companheirismo, o apoio e o carinho de todas as pessoas que, mesmo a quilômetros de distância, 

estiveram sempre ao meu lado durante esse percurso de dois anos e meio de dedicação ao mestrado. 

A dificuldade está em relembrar tudo isso, em resgatar cada um desses momentos e cada uma das 

pessoas, dos amigos, e não sentir vontade de (re)viver tudo ou, melhor, quase tudo e, saber retribuir 

o apoio que recebi. Depois de quase 15 anos de aprendizado profissional na área acadêmica, de 

muitas experiências exitosas e, também, de muito erros e equívocos, tenho a chance de trilhar os 

passos projetados por Eliot (2004, p.385): "[...] chegar ao ponto de partida e o lugar reconhecer 

ainda como da primeira vez que o vimos [...]" e que me foram apresentados pela querida professora 

Laurinda Ramalho.   

Inicialmente agradeço a Deus, por ser minha fonte de coragem e forças para chegar até aqui.  

Um agradecimento especial para minha mãe, Teresinha Donati, pelo seu apoio, carinho e 

compreensão em todos os momentos e, principalmente, pelo seu amor incondicional. É meu maior 

e melhor exemplo de Ser Humano, com acertos e erros é a pessoa mais integra e amorosa que Deus 

colocou na minha vida. Te amo, infinitamente! 

Aos meus irmãos José Carlos Fin, Carlos Cesar Fin e Fernando Luiz Fin, a vocês agradeço pelo 

amor e cuidado que sempre tiveram comigo e por saber que posso sempre contar com vocês. O 

amor de vocês é muito importante pra mim. Amo muito! Para vocês, minha eterna gratidão. 

Aos meus sobrinhos: Arthur, João Pedro, Pedro Henrique, Mateus Felipe, Lucas Daniel, Luisa 

Isabela, Eduardo Cesar e Carla Andréia, obrigada pelo carinho e amor de vocês e pela compreensão 

de minha ausência em muitos momentos especiais e difíceis da vida de vocês. Vocês são inspiração 

para minha trajetória na área da Educação. Um agradecimento especial para Solange, Joelma e a 

pequena Maria, obrigada por se fazerem presentes nesse período de mestrado.   

À Profª Drª Marli Eliza Dalmazo Afonso de André, orientadora desta pesquisa, por sua atenção e 

pelas generosas contribuições durante os dois anos e meio de mestrado. Obrigada pelas inúmeras 

oportunidades e experiências de aprendizagem proporcionadas junto ao Grupo de Pesquisa e ao 

curso de Mestrado Profissional FORMEP, com atividades de tutoria e monitoria. Sem o seu apoio 

e suas contribuições, certamente eu não teria conseguido realizar esta pesquisa. Muito obrigada por 

tudo!  



À Profª Drª Laurinda Ramalho de Almeida, pela ajuda valiosa no momento de 'reta final' da análise 

de dados desta pesquisa. Obrigada pela paciência, incentivo e ajuda.  

Ao corpo docente do Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

(PED) e Educação: Formação de Formadores (FORMEP): Profª Drª Ana Mercês Bahia Bock, Profª 

Drª Claudia Leme Ferreira Davis, Profª Drª Heloísa Szymanski, Profª Drª Laurinda Ramalho de 

Almeida, Profª Drª Laurizate Ferragut Passos, Profª Drª Mitsuko Aparecida Makino Antunes, Profª 

Drª Maria Regina Maluf; Profº Drº Sérgio Vasconcelos de Luna, Profª Drª Clarilza Prado de Sousa; 

Profª Drª Melania Moroz; Profª Drª Vera Maria Nigro de Souza Placco; Profª Drª Wanda Maria 

Junqueira de Aguiar e Profª Drª Alda Luiza Carlini, Profª Drª Ana Maria Saul, Profª Drª Lilian 

Maria Ghiuro Passarelli e Profº Drº Nelson Antonio Simão Gimenes. 

Um agradecimento especial aos Assistente de Coordenação do PED e do FORMEP: Edson Aguiar 

de Melo e Humberto Silva, pela acolhida, apoio e ajuda de sempre. A atenção e a ajuda de vocês 

são sempre muito valiosas no percurso acadêmico de mestrandos e doutorandos.  

À Profª Drª Laurizete Ferragut Passos, por todos os ensinamentos acadêmicos e pessoais, por suas 

palavras sempre acolhedoras, pelo carinho e incentivo durante esses dois anos e meio de 

convivência. Obrigada por tudo!   

À Profª Drª Marina Nunes, pelas valiosas contribuições não só no processo de desenvolvimento 

deste trabalho mas, principalmente, pelos saberes compartilhados durante os anos de 2010 e 2011, 

decorrentes da parceria SEDU-ES e FCC-SP. Sem essa experiência certamente eu não teria 

realizado um curso de mestrado em Educação: Psicologia da Educação e na PUC/SP. 

Aos colegas de mestrado, doutorado e Grupo de Pesquisa do PED, aos colegas de mestrado e tutoria 

do Formep e aos colegas do Programa de Educação: Currículo, o meu agradecimento  pelos valiosos 

conhecimentos compartilhados ao longo desse percurso. Um agradecimento especial para Ana 

Lúcia Tanaka, Carla Campana, Raizel Rechtman, Sandra Bazylewski, Karin Dietz, Ieda Brock, 

Carla Geovana Castro, Luana Sant´Ana, Ana Calil, Marcia Hobold, Patrícia Albieri, Neusa 

Ambrosetti, Francine Martins, Marli Lucas, Glaucia Signorelli, Alexandre Saul, Rafael Conde, 

Elvira Aranha, Maria Eliane Maia, Elizabeth Feffermann, Nadja da Silva, Maria Celeste de Souza, 

e Maria das Graças Soares. 

Aos meus sujeitos de pesquisa - professores e futuros professores da Educação Básica do Espírito 

Santo - o meu agradecimento pela disponibilidade e pelas valiosas contribuições nesta pesquisa. 

À Secretaria Estadual de Educação do Espírito Santo (SEDU-ES) e toda equipe gestora do Centro 

de Formação dos Profissionais de Educação (Gefor), representada por Débora Resende e Roberto 

Pellegrini, que muito me auxiliaram na logística para coleta de dados. Muito obrigada pelo apoio. 



Aos novos colegas de trabalho no Conselho Estadual de Educação de São Paulo, Arthur José Pavan 

Torres e Joana Guimarães Silva, obrigada pela acolhida e por todo o apoio nos últimos meses de 

realização desta pesquisa. Sem a ajuda e a parceria com vocês, tudo teria sido muito mais difícil. 

Ao professor Francisco José Carbonari, presidente do CEE-SP e educador exemplar, com quem 

tenho tido a oportunidade de compartilhar novas experiências profissionais, o meu agradecimento 

pela confiança depositada em meu trabalho e pelo incentivo na fase final desta pesquisa.   

À professora Poliana dos Santos Cordeiro, com quem tive a oportunidade de compartilhar uma 

experiência bastante significativa de estágio nas licenciaturas, ainda em 2012 na função de 

coordenadora de curso de licenciatura. Essa experiência é fonte preciosa das inquietações para 

minha pesquisa. Muito obrigada!    

Um agradecimento especial para três professoras muito queridas: Laurinda Ramalho de Almeida, 

Luiza Christov, Eliane Bambini. A acolhida de vocês será lembrada sempre com muito carinho e 

gratidão.  

À minha “irmã de Mestrado”, Ana Lúcia, meu obrigada especial pela valiosa amizade que 

construímos e pelas inúmeras risadas que compartilhamos. Amo você amiga! 

Aos amigos Fábio Brito, Dila Benincá, Aldieris Caprini, Augusta Bicalho, Marilene Dilen e Liliane 

Dias, o meu agradecimento por todo carinho e apoio durante minhas idas e vindas para coleta de 

dados. Aos amigos Ana Rita Louzada, Adriano Zucolotto, Jaqueline Shaider, Luiz Fernando Gava, 

Danielly Santos da Silva, Poliana Bittencourt, Wanderson Silva Santos, Elenice Silvério, Karoline 

Araujo Lessa, Wagnos Pirovani, Helena Ximenes e José Eduardo Ramos, o meu agradecimento 

pelo apoio constante e por me mostrarem que a distância física fortalece ainda mais o carinho e a 

admiração que sentimos uns pelos outros. 

Aos amigos e colegas de profissão, Klaus Berg Nippes Bragança, Augusta Maria Bicalho, Milton 

Pelegrini e Débora Cristina Lopez, vocês são fontes de inspiração para minha trajetória acadêmica.  

Ao Felipe Silvério, um agradecimento especial pelo incentivo em alguns momentos de desânimo e 

pela aulas 'extras' de estatística.  

Ao CNPq pelo apoio financeiro, sem o qual a realização desta pesquisa não seria possível. 

 

  



RESUMO 

 

 

FIN, Adriane. O Programa Bolsa Estágio Formação Docente e a formação inicial de 

professores no Estado do Espírito Santo: uma experiência de aprendizagem da docência. 

Dissertação (Mestrado em Educação: Psicologia da Educação). Programa de Estudos Pós-

Graduados em Educação: Psicologia da Educação. Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo, 2015. 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar as contribuições do Programa Bolsa Estágio 

Formação Docente (PBEFD) na aprendizagem da docência de futuros professores da educação 

básica do Estado do Espírito Santo. O Programa faz parte de uma política pública de iniciação 

à docência e foi regulamentado, em 2010, pelo governo do Estado do Espírito Santo. Trata-se 

de um Estágio remunerado e não obrigatório com a principal finalidade de estreitar as relações 

entre teoria e prática, de modo a associar os conhecimentos dos conteúdos com os 

conhecimentos didáticos e metodológicos necessários ao professor da educação básica. O 

referencial teórico foi desenvolvido a partir das discussões propostas por: Gatti e Nunes (2008, 

2009a e 2009b) e Gatti e Gimenes (2011) para discorrer sobre os currículos dos cursos de 

licenciaturas no Brasil e no Espírito Santo, enfatizando diferentes aspectos pertinentes ao 

processo de formação de professores; André et al (2013), Brito (2013), Poladian (2014) e Gatti 

et al (2014) para discorrer sobre os Programas e/ou Projetos de iniciação à docência, decorrentes 

também de políticas públicas de formação de professores no Brasil e da aproximação 

universidade e escola; e de Rodrigues (2009), Malandrino (2012), Melo (2013) e Melo e 

Almeida (2014) para tratar do estágio e das suas contribuições na aprendizagem da docência. 

Para compreender os processos de aprendizagem da docência e a importância da aproximação 

universidade e escola subsidiaram a pesquisa: Tancredi (2009), Mizukami (2013), Tardif 

(2011), Vaillant (2010, 2012), Nóvoa (2009, 2011), Perrenoud (2002), Gatti, Barreto e André 

(2011), Carlos Marcelo (2009), Gatti e Barreto (2009), Imbernón (2002) e Zeichner (2010). A 

pesquisa, de abordagem qualitativa, utilizou como procedimentos metodológicos a análise dos 

documentos oficiais do Programa, os grupos de discussão com estagiários e as entrevistas 

semiestruturadas com professores da Educação Básica e Pedagogos tutores das escolas-campo 

do estágio. A análise dos movimentos do Programa se subdividiu em cinco categorias que nos 

direcionaram a compreendê-lo como uma experiência significativa de aprendizagem da 

docência não apenas aos estagiários, mas também aos professores das escolas, pois o estágio se 

concretizou em situação potencial de aprendizagem compartilhada.  

 

Palavras-chave: iniciação à docência; aprendizagem da docência; formação de professores. 

 

  



ABSTRACT 

 

 

This research aimed to analyze the contributions of the Programa Bolsa Estágio 

Formação Docente (PBEFD – Grant for Docent Training Stage Program) on the 

teaching learning of future teachers from the basic school of the Espírito Santo state. 

The program is part of a teaching initiation public policy, and it was regulated in 2010 

by the Espírito Santo state government. It consists of a not obligatory paid stage whose 

main purpose is to narrow the relationship between theory and practice in such a way 

to make a good association of content and didactic knowledge and the methodologies 

which the basic school teachers need. The theoretical framework was developed from 

arguments proposed by: Gatti and Nunes (2008, 2009a, 2009b), and Gatti and 

Gimenes (2011) that guided the discussion about curriculums of the teaching degree 

courses in Brazil and in Espírito Santo, emphasizing different aspects of the teaching 

learning process; André et al (2013), Brito (2013), Poladian (2014), and Gatti et al 

(2014), were used to argue about initiation to teaching programs and projects arising 

from teacher training brazilian public policy; and Rodrigues (2009), Malandrino (2012), 

Melo (2013), and Melo and Almeida (2014) were explored in order to talk about the 

training and its contributions on the teaching learning process. Authors as Tancredi 

(2009), Mizukami (2013), Tardif (2011), Vaillant (2010, 2012), Nóvoa (2009, 2011), 

Perrenoud (2002), Gatti, Barreto and André (2011), Carlos Marcelo (2009), Gatti and 

Barreto (2009), Imbernón (2002), and Zeichner (2010), supported the teaching 

learning process understanding as well as the importance of school and university 

approximation. This research has a qualitative approach and used as methodological 

procedures the program official documents analysis, discussion group with the 

trainees, and semi-structured interviews with the basic school teachers and tutor 

pedagogues from the training school centers. The program movements analysis was 

subdivided in five classes that oriented us in understanding it as a significant 

experience of teaching learning, not only for the trainees but also for the school 

teachers, since the training process was developed within a potential shared learning 

situation.  

Key words: initiation to teaching; teaching learning; teacher education. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Resgatar a minha relação com a inserção na docência requer um parênteses no período de 

formação acadêmica e um retorno à ausência de oportunidades de iniciação profissional, em 

especial no meu último ano da graduação em Jornalismo. A principal condição para fazer um 

curso de graduação foi realizá-lo no período noturno por necessidade de trabalhar durante o dia 

e essa condição restringiu as oportunidades de realização de estágio nas redações jornalística 

do interior do Rio Grande do Sul, embora, na época, o estágio não fosse um componente 

curricular obrigatório em cursos de Jornalismo. 

A minha primeira experiência profissional em Jornalismo foi após concluir o curso, na 

área de Assessoria de Imprensa de uma grande empresa do setor cooperativista do Paraná. Uma 

fase marcada por muita insegurança, pois pela primeira vez eu estava, efetivamente, tentando 

colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos na graduação. Acredito que a 

oportunidade, ou ainda, a 'sorte', de trabalhar com profissionais generosos (por compartilharem 

suas experiências profissionais no intuito de me orientar e ajudar no início de carreira) foi 

decisiva para atuar na área da Comunicação. 

Após meus dois primeiros anos de trabalho no Jornalismo, começava uma nova fase de 

meu desenvolvimento profissional, a inserção na atividade de docência no ensino superior, em 

cursos de Jornalismo, período em que busquei a realização de um curso de especialização 

(2001/2002) no segmento de Agronegócios.  

A partir desse momento e ao longo de 12 anos de atividades de ensino superior, as 

preocupações focadas na técnica e no exercício profissional do jornalista foram divididas com 

a preocupação de minimizar a ausência de práticas profissionais 'reais' a esses estudantes de 

Jornalismo, que assim como eu, não teriam a oportunidade de realizar um estágio curricular ou 

extracurricular, pois os cursos também eram noturnos e a maioria dos universitários exercia 

outras atividades durante o dia. Uma alternativa era criar oportunidades para que os alunos 

realizassem atividades em horários alternativos e flexíveis, aos finais de semana, feriados e 

durante eventos culturais no município de origem do curso e no entorno, considerando que 

muitos estudantes não residiam no município de oferta do curso.  

Em julho de 2008, após alguns anos de dedicação à sala de aula no ensino superior, os 

questionamentos e as reflexões sobre o meu trabalho docente ganham um novo desafio com a 
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oportunidade de assumir a função de coordenadora dos cursos de Comunicação Social (COS), 

habilitações em Jornalismo (JOR) e Publicidade e Propaganda (PP), no Estado do Espírito 

Santo. Esses cursos, particularmente em cidades de interior, não ofertavam o Estágio como 

componente curricular pela não obrigatoriedade e recomendação do Ministério da Educação 

(MEC), por meio das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) vigentes naquela época, sendo 

que hoje essa condição é outra. 

No entanto, tive a oportunidade de compor a equipe de professores que trabalhou na 

ampliação do Projeto Pedagógico desses cursos com a proposta de implantar um subprojeto 

permanente do curso: o projeto Núcleo Integrado de Comunicação (NIC) que funcionava como 

um estágio não obrigatório nas diferentes áreas de atuação do Jornalismo e da Publicidade. O 

projeto NIC assegurava uma possibilidade financeira e pedagógica de ofertar a esses estudantes 

experiências em atividades reais da profissão, durante o período formativo, com o 

acompanhamento de um professor 'orientador/supervisor' remunerado pela Instituição de 

Ensino Superior (IES).  

Justamente os recursos financeiros e as orientações pedagógicas, dois pontos tão fortes 

no NIC, foram dois pontos tão fracos que encontrei ao assumir a coordenação do curso de Letras 

e precisar acompanhar os planejamentos e resultados do Estágio Curricular. Foi então que tive 

o meu primeiro contato com a coordenação de Estágio Curricular, bem como com a legislação 

vigente.  

Dentre as minhas atribuições em relação ao Estágio estavam os planejamentos e as 

supervisões pedagógicas das atividades realizadas por professores orientadores/supervisores e 

as orientações gerais aos estagiários, em parceria com a coordenação geral de Estágio da 

Instituição. Nessa fase, percebi haver uma proposta pedagógica extremamente frágil no Estágio 

Supervisionado e, ao mesmo tempo, a falta de valorização da única oportunidade para esses 

estudantes de Letras, futuros professores, vivenciarem a articulação de conhecimentos teóricos 

e práticos da formação docente no ensino de Língua Inglesa, Língua Materna e respectivas 

literaturas, no principal lócus de atuação do docente – a Escola.  

As fragilidades que percebi, com base no contato com o estágio em licenciatura apenas 

nesse período, posso apontar: os estudantes finalizavam o estágio sem conhecer o currículo da 

Educação Básica vigente no Estado; a maioria dos estudantes demonstrava não ter 

comprometimento com o estágio, restringindo-se apenas aos aspectos burocráticos, assim como 

alguns de seus professores; e em decorrência de muitos fatores, inclusive pela falta de objetivos 

bem definidos e de uma proposta pedagógica coerente com a realidade dos estudantes e com 
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apoio institucional. Tais fragilidades faziam do estágio uma experiência pouco significativa na 

aprendizagem da docência, de modo que o mais importante era sempre a tal 'pasta de estágio', 

cheia de documentos e que pouco significado trazia à formação do estagiário.   

Na prática, o que eu percebia nesse acompanhamento pedagógico era uma valorização 

muito grande do preenchimento, por parte dos estudantes, de uma série de documentos, 

formulários e relatórios, necessários inclusive para comprovar a realização do estágio. Esses 

documentos eram entregues pelos estagiários aos professores que tinham a função de repassá-

los ao setor de supervisão geral de Estágio. E, enquanto isso, não havia exigência rigorosa de 

acompanhamento e avaliação da qualidade das atividades de estágio e, tão pouco, um espaço 

adequado para fomentar discussões, na universidade, a partir da realidade observada e das 

experiências 'vividas' nas escolas. 

O professor orientador de Estágio apenas disponibilizava um horário fixo para conferir e 

orientar o preenchimento da documentação do Estágio e da confecção da Pasta de Estágio, 

atividades encaradas como um ‘fardo’ pela maioria dos estudantes. É importante frisar que essa 

realidade devia-se, principalmente, à carga horária atribuída ao professor para o 

desenvolvimento da atividade, que correspondia a uma hora aula semanal para atendimento de 

10 alunos matriculados em Estágio. Obviamente que nessas condições de trabalho, o professor 

não poderia desenvolver uma atividade de orientação, acompanhamento e avaliação com o 

mínimo de qualidade desejada.  

Assumir a coordenação desses cursos de licenciatura se consolidou em oportunidade 

profissional e de formação acadêmica, em nível de mestrado, após dois momentos específicos 

e também formativos:  

 ao conhecer o estudo Formação de professores para o ensino fundamental: instituições 

formadoras e seus currículos no Espírito Santo, realizado pela Fundação Carlos Chagas 

(FCC), em 2009, que teve como finalidade estudar a formação inicial de professores no 

Espírito Santo, com foco no currículo dos cursos de Pedagogia, Letras Português, Ciências 

Biológicas e Matemática, que envolveu 46 instituições de ensino e 70 cursos.  

 ao participar da Proposta para aprimoramento dos cursos de licenciatura em Pedagogia, 

Matemática, Letras e Ciências Biológicas das IES do estado do Espírito Santo: uma 

construção coletiva, realizado em 2011, também pela FCC, que teve como finalidade obter 

maior aderência entre o que é ensinado aos futuros profissionais da área de educação nos 

cursos de licenciatura com o que efetivamente será exigido nas salas de aula das escolas da 
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educação básica do Estado. Nesse estudo, tive a oportunidade de participar de encontros 

periódicos com representantes da FCC, da Secretaria de Educação do Estado do Espírito 

Santo (SEDU-ES) e das IES interessadas (coordenadores dos cursos de licenciatura).  

Certamente, foram essas duas experiências que me motivaram a buscar uma maior 

compreensão da realidade da formação inicial de professores da Educação Básica. Destaco um 

trecho extraído dos estudos mencionados, em que estive envolvida e que traz apontamentos 

importantes e relevantes para meu trabalho.  

 

Apesar da tônica do discurso de vários projetos pedagógicos ser o equilíbrio entre 

a teoria e a prática, a descrição das ementas mostra que essa integração é bastante 

frágil. Esse é um aspecto que merece ser melhor investigado para que se possa ter 

uma ideia de como pode ocorrer a articulação interessante entre teoria e prática 

na formação inicial de docentes. As disciplinas voltadas para o trabalho docente 

relacionam-se mal com as disciplinas tradicionais das áreas de domínio; mantêm-

se as disciplinas específicas, por um lado, e as disciplinas tradicionais das 

licenciaturas, por outro. Na tentativa de articulação às vezes o foco se perde. [...] 

Há uma carência quanto aos objetivos, orientações e a forma de acompanhamento 

dos estágios pelas instituições responsáveis pela formação, nenhuma ementa 

especifica como se dá essa articulação, quais os 'produtos' que os alunos devem 

entregar durante e após esse estágio e como ele será acompanhado pela instituição 

formadora [...]. (GATTI e NUNES, 2009b, pp. 85-86)  

 

Com a necessidade pessoal de compreender o que fazer para contribuir com melhorias 

nessa condição da formação inicial dos professores e de como fazer isso, veio a escolha de um 

curso de mestrado na área da Educação, ao qual percebo, desde o início, um grande interesse 

profissional em estudar e compreender como se dá o processo de aprendizagem da docência, 

durante o período formativo, impulsionado por atividades de iniciação profissional como: 

estágios curriculares, estágios remunerados, Programas e/ou Projetos de iniciação à docência, 

resultando em experiências significativas de formação docente.  

Minha afinidade com a área da educação ganhou reforço ao conhecer o programa de 

mestrado em Educação: Psicologia da Educação, da PUC-SP, durante a participação no curso 

de aprimoramento das licenciaturas, estudo da FCC/SEDU, no qual fui 'sujeito' de pesquisa, na 

condição de coordenadora de curso de licenciatura em IES privada do Sul do Estado do Espírito 

Santo.  

Desde então, comecei a visualizar uma possibilidade de unir a minha experiência 

profissional com os meus desejos pessoais: realizar um curso de mestrado que fosse referência 

em estudos na área da Educação e que possibilitasse estudar a formação inicial de professores 
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por meio da articulação entre teoria e prática, sendo esta promovida por uma experiência de 

estágio.  

O interesse pela Psicologia se concretizou no 1º semestre de 2012 quando, ainda na 

função de coordenadora de curso de licenciatura, tive a oportunidade de participar de um projeto 

proposto pelo curso de Psicologia da mesma Instituição. O projeto intitulado 'Trabalho Docente 

foi proposto por professores e alunos de Psicologia a partir da disciplina de Estágio Curricular 

em Psicologia Escolar – o cotidiano e o contexto escolar, com a finalidade de proporcionar 

momentos de discussões sobre o trabalho docente e a realidade observada e vivenciada na 

escola-campo e, assim, os alunos de licenciatura poderiam construir, em parceria com os alunos 

de Psicologia, um diálogo sobre suas experiências de estágio.  

Essa atividade, desenvolvida apenas em um semestre letivo, garantiu o envolvimento de 

100% dos alunos estagiários de Letras, tendo um número muito baixo de ausência nos 

encontros, o que era um grande diferencial de outros encontros desses alunos com o professor 

orientador de estágio. Embora nenhum estudo fosse realizado especificamente para registrar os 

resultados e a produtividade desses encontros, era visível que essa experiência trazia àqueles 

estudantes um novo sentido ao Estágio Supervisionado. Os encontros eram quinzenais, 

divididos em três grupos, para discutir prática escolar sob o olhar da Psicologia da Educação. 

Na tentativa de ilustrar as possibilidades propostas pelo projeto, destaco alguns extratos, para 

mim, explicativos da proposta.  

 
A experiência que intentamos construir no encontro entre a Psicologia e a 

Educação (...) é a de pensarmos os processos de aprendizagem e as práticas do 

professor não mais atreladas apenas à necessidade de transmissão dos conteúdos 

previamente delimitados ou à repetição incessante de modelos que, muitas vezes, 

ajudam a colocar em funcionamento um modo endurecido e rígido de fazer 

educação no qual estão presentes um ideal de aluno (...) a necessidade de 

afastarmos quaisquer pensamentos ou prática que escapem ao nosso saber 

supostamente constituído e pronto. (...) 'Produzir furos na linha' como dizia o 

filósofo Gilles Deleuze ou inventar porosidade naquilo que nos parece 

absolutamente endurecido e fechado no campo escolar é o desafio de pensamento 

ao qual queremos nos lançar neste estágio (...) permeando pela experiência. (...) 

tencionar os conceitos e as perspectivas que delimitam as práticas educacionais 

no contemporâneo, enfatizando a importância de pensarmos o trabalho docente 

como um modo de produzir outras narrações, vidas e perspectivas de ser e de estar 

no mundo.1 

 

                                                      
1 Trecho extraído do Projeto Trabalho Docente. Curso de Psicologia do Centro Universitário São Camilo – ES, Fevereiro de 

2012. (arquivo pessoal) 
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A parceria se constituía num objetivo comum aos dois cursos: discutir a prática docente, 

a relação professor-aluno, os processos de ensino e de aprendizagem por meio de leituras e 

discussões de textos sobre temas da formação de professores e que perpassam o campo da 

Psicologia da Educação. E, com isso, compreender as práticas vividas na escola-campo e, 

consequentemente, o espaço escolar. A oportunidade de organizar e acompanhar esses 

encontros, mesmo que sem uma proposta de registro da experiência reforçou, positivamente, o 

meu interesse em estudar a 'formação inicial de professores' e o componente Estágio. 

Mas foi ao longo de mestrado, na disciplina de Programas e Políticas de Inserção à 

Docência II (cursada em 2013/1) e da participação no Grupo de Pesquisa coordenado por André 

et al (2013)2 que tive uma melhor compreensão da concepção e do funcionamento de políticas 

públicas e programas que impulsionam essa fase de contato com a docência. 

Dessas experiências e da necessidade pessoal de conhecer outras iniciativas de inserção 

à docência realizadas no Brasil, de saber como funcionam e se na prática estavam dando certo, 

iniciei uma pesquisa na internet junto aos sites de Secretarias de Educação, de eventos 

científicos em Educação e de agências de fomento à pesquisa. Num dos resultados dessa 

pesquisa identifiquei o meu objeto de estudo: o Programa Bolsa Estágio Formação Docente 

(PBEFD), que faz parte de uma política pública para iniciação da atividade da docência de 

estudantes de licenciaturas, desenvolvido no Estado do Espírito Santo para formação de 

professores da Educação Básica.  

Estudar esse Programa, que tem por finalidade "[...] contribuir para a formação 

profissional dos futuros professores, estreitando as relações entre teoria e prática, de modo a 

associar o conhecimento do conteúdo com os conhecimentos didáticos e metodológicos 

necessários à educação básica" (Decreto nº 2563-R, 11 de Agosto de 2010, p.17), abre a 

possibilidade de aprofundar novas discussões acerca da articulação teoria e prática na formação 

inicial de professores, da aprendizagem da docência e da inserção desses futuros professores 

nas escolas públicas do ES.  

O Programa tem regulamentação própria, respaldada pela legislação vigente de Estágio, 

para que se caracterize como uma oportunidade de estágio extracurricular, remunerado e com 

acompanhamento de um professor (experiente) das escolas estaduais da educação básica, 

denominados como: pedagogo tutor e professor regente. 

                                                      
2 O projeto foi realizado no período de 2011-2013, com coordenação da Profª Drª Marli Eliza Dalmazo Afonso de André e 

contou com apoio financeiro do CNPq.   
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 Alguns questionamentos sobre o Programa foram sendo formulados e amadurecidos ao 

longo do processo de estudo do objeto de pesquisa, tais como: Quais as contribuições do 

PBEFD na formação inicial dos estudantes-bolsistas? Em quais situações e/ou condições esse 

Programa estimula, ou ainda, permite uma relação de aproximação Universidade e Escola-

campo, de articulação teoria e prática? Ou seja, o PBEFD tem possibilitado aos alunos uma 

experiência de aproximação dos conhecimentos das universidades com os conhecimentos 

aprendidos com a realidade do espaço escolar? Como isso tem acontecido e em quais espaços? 

Como o PBEFD define os papeis das Instituições formadoras e das Escolas estaduais de 

Educação Básica? O que essa parceria representa para esses dois pólos de ensino-aprendizagem: 

Universidade e Escola? Quais as 'marcas' do PBEFD no desenvolvimento profissional desses 

estudantes? Será que o fato de estar vivendo uma experiência de iniciação à docência, de 

articulação teoria e prática, de aproximação universidade e escola, esses jovens, futuros 

professores, enfrentarão com menos dificuldades o início da carreira no magistério? 

 É evidente que todas essas questões são importantes para estudar a formação inicial do 

professor, sua iniciação e aprendizagem da docência, bem como impossível de serem abordadas 

em um só estudo/pesquisa. Por isso, escolhemos dois questionamentos para responder com este 

estudo: Quais as contribuições de uma experiência de estágio, vivida no PBEFD, na 

aprendizagem da docência dos futuros professores da Educação Básica do Estado do 

Espírito Santo? Quais situações, vivenciadas por eles, proporcionaram uma identificação 

com a docência e com a escolha da profissão? Esses questionamentos deram origem aos 

objetivos da pesquisa: 

Objetivo geral:  

- Analisar as contribuições do Programa Bolsa Estágio Formação Docente (PBEFD) na 

aprendizagem da docência de futuros professores da Educação Básica.  

Objetivos específicos:  

- Identificar os pressupostos e as concepções de formação presentes nos documentos legais do 

PBEFD.  

- Conhecer os motivos que levaram estagiários a ingressarem no PBEFD.  

- Captar quais os processos e as atividades formativas que possibilitaram a aproximação dos 

conhecimentos da universidade com os conhecimentos da escola-campo.  
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- Verificar se os estagiários se identificaram com a docência a partir da participação em 

experiências/ações no PBEFD.  

A qualidade dos cursos de formação inicial de professores da Educação Básica tem sido 

um desafio constante para inúmeras instituições de ensino ou, ainda, para órgãos públicos 

responsáveis e sabemos que tal situação não é de hoje. Iniciativas recentes para melhorar essa 

qualidade e corrigir as falhas existentes no processo formativo têm apresentado um novo 

movimento nessa 1ª fase do desenvolvimento profissional docente: as iniciativas ou programas 

de iniciação à docência e a aprendizagem da docência nesse processo. 

Nas discussões teóricas sobre os processos de formação inicial de professores tem sido 

recorrente a presença de apontamentos e de indícios da falta de articulação da teoria com a 

prática, considerada um dos desafios atuais no processo formativo e que tem fortalecido o 

movimento que pressupõe a aproximação universidade e escola. Essa articulação da teoria com 

a prática pode ser concretizada em diferentes propostas de iniciação à docência, sejam aquelas 

amparadas pela legislação educacional, como é o caso do estágio curricular supervisionado, 

previsto nas DCN para cursos de licenciaturas e para formação de professores da Educação 

Básica ou, também, por outras iniciativas de âmbitos público e/ou privado. As iniciativas podem 

ser: os estágios extracurriculares e remunerados (não obrigatórios), os programas de residência 

pedagógica; e outros Programa e/ou Projetos resultantes de políticas públicas oferecidas nos 

âmbitos federal, estaduais e municipais. 

Partindo da concepção de que a aprendizagem da docência é um processo em movimento, 

um processo em transformação e, principalmente, centrado no âmbito do indivíduo e, ainda, 

que sofre interferência de inúmeros fatores, dentre eles os políticos e os sociais, essa reflexão 

teórica se pauta no desenvolvimento de um referencial que dê suporte para analisar as 

contribuições do PBEFD na formação desses futuros professores. 

Assim, esta pesquisa se apresenta organizada em três capítulos. No primeiro capítulo 

delineamos um panorama das pesquisas atuais sobre as experiências de formação inicial de 

professor e as diferentes oportunidades de iniciação à docência e, consequentemente, de 

aprendizagem da docência. Esse ponto contempla uma etapa importante na trajetória deste 

estudo, que é a fase de levantamento de pesquisas correlacionadas ao tema/objeto de estudo. 

Em seguida, abordamos o processo de formação inicial como uma importante fase da 

aprendizagem da docência, e no desenvolvimento profissional do professor da Educação 

Básica.  
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No segundo capítulo, apresentamos o percurso metodológico, os procedimentos 

utilizados e uma breve caracterização dos sujeitos da pesquisa. E no terceiro e último capítulo, 

desenvolvemos a análise do PBEFD, com base nos dados coletados com os sujeitos deste estudo 

- estagiários do Programa e professores e pedagogos das escolas. Nesse capítulo, a análise se 

subdivide em dois momentos: a análise dos documentos oficiais do Programa; e a análise dos 

movimentos do Programa que expressam às concepções e práticas para aprendizagem da 

docência, sendo que tais movimentos se subdividem em tais categorias: o processo seletivo do 

PBEFD - a oferta e a demanda; os motivos para ingressar; o estágio do PBEFD como 

possibilidade de conhecer o funcionamento da sala de aula e da escola, de interlocução com os 

diferentes sujeitos inseridos no espaço escolar e, ainda, como possibilidade de construir um 

trabalho docente compartilhado; o estágio do PBEFD como possibilidade de articulação dos 

diferentes conhecimentos e de identificação com a docência; e a avaliação do PBEFD sob o 

olhar do estagiário, do professor regente e do pedagogo tutor.  

Após todo esse percurso, apresentamos as considerações finais que possibilitaram 

compreender o PBEFD como uma experiência significativa de aprendizagem da docência não 

apenas aos estagiários do Programa, mas também aos professores das escolas, pois esse estágio 

se concretiza em situação potencial de aprendizagem compartilhada da docência entre 

estagiários e professores experientes, embora não há evidência de participação da Universidade 

nesse processo.    
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CAPÍTULO I  

1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

Ao estudar a Formação de Professores da Educação Básica é necessário reconhecer as 

muitas especificidades das situações educacionais e os diferentes contextos dessa formação. A 

Formação Inicial tem um papel muito importante no processo da aprendizagem da docência e, 

consequentemente, no desenvolvimento profissional desse professor.  

 Ao delimitar o Programa Bolsa Estágio Formação Docente (PBEFD) como objeto de 

estudo desta pesquisa, foi realizado um levantamento bibliográfico de pesquisas e estudos 

correlacionados às temáticas da pesquisa. O objetivo foi mapear as discussões e a qualidade do 

ensino nos cursos de formação inicial de professores, as questões atuais e relevantes aos 

processos de estágios, curricular ou não obrigatórios e que se caracterizam como experiências 

de iniciação à docência e de aprendizagem da docência.  

Inicialmente foram fontes desse mapeamento: bancos de dissertações e teses de 

bibliotecas de IES (pós-graduação em Educação) e da Capes; sites de publicação de Anais de 

eventos nacionais e internacionais e de periódicos acadêmicos, específicos sobre formação de 

professores e cursos de licenciatura no Brasil, de IES e de Instituições de Pesquisa Educacional.  

Posterior ao levantamento dos estudos correlacionados ao tema de pesquisa proposto, foi 

o momento de concentrar esforços para explorar a literatura que aprofunda as discussões sobre 

a aprendizagem da docência, que é foco de análise desta pesquisa. E então, estudar as 

concepções e direções apontadas por alguns autores, como: Tancredi (2009), Mizukami (2005-

2006), Tardif (2011), Vaillant (2010, 2012), Nóvoa (2009, 2011), Perrenoud (2002), Gatti, 

Barreto e André (2011), Carlos Marcelo (2009), Gatti e Barreto (2009), Imbernón (2002) e 

Zeichner (2010). Esses autores apresentam os desafios encontrados nas escolas e por novos 

contextos que se apresentam durante todas as fases da aprendizagem da docência, em especial 

no atual cenário da formação inicial. Além disso, nos trazem um olhar conceitual quanto aos 

saberes, às competências, às habilidades e uma indicação dos diversos conhecimentos – 

pessoais e profissionais – necessários para a formação inicial do professor.  

Quanto à aprendizagem da docência, os autores nos ajudam na identificação das 

contribuições dessas experiências de iniciação e de inserção à docência no processo de 
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desenvolvimento profissional do professor. Outro ponto importante é a qualidade ou, ainda, a 

falta de qualidade, em muitos casos, dos cursos de formação inicial e, nesse cenário, apresentar 

possibilidades e/ou alternativas para aprimorar o processo formativo. 

 

1.1 A formação inicial de professores e as pesquisas que têm o foco na iniciação à docência  

  

Neste primeiro ponto é importante registrar que o levantamento buscou privilegiar os 

trabalhos mais recentes e que, efetivamente, apresentam relevância científica, o que inclui 

estudos específicos sobre a qualidade dos cursos de formação de professores da Educação 

Básica no Brasil e no Estado do Espírito Santo, que foi lócus de coleta dos dados desta pesquisa. 

Os trabalhos trazem um olhar atual e preciso sobre o Estágio Curricular/ Supervisionado dos 

respectivos cursos e para melhor organizar esse mapeamento, as pesquisas foram agrupadas em 

três blocos: o primeiro trata de estudos no campo da formação de professores que discutem os 

currículos dos cursos de licenciatura; o segundo bloco trata dos estudos referentes aos 

programas de iniciação à docência, desenvolvidos tanto no âmbito federal, estadual e municipal; 

e o terceiro bloco apresenta as pesquisas que contemplam questões pertinentes à prática do 

Estágio Curricular/Supervisionado e à prática docente. 

Do primeiro bloco de pesquisas, destacam-se quatro estudos que contemplam os 

currículos dos cursos de licenciaturas no Brasil e no Espírito Santo, enfatizando diferentes 

aspectos pertinentes ao processo de formação: Gatti e Nunes (coord.) (2008), Gatti e Nunes 

(orgs) (2009a), Gatti e Nunes (coord) (2009b) e Gatti e Gimenes (coord) (2011). 

O estudo de Gatti e Nunes (2008) resulta do mapeamento3 geral dos cursos de 

licenciatura, na modalidade presencial, das áreas de Ciências Biológicas, Letras Língua 

Portuguesa e Matemática, abrangendo as cinco regiões do Brasil. Na pesquisa foram analisadas 

as características dos cursos, examinando a distribuição e a expansão de vagas ofertadas, os 

processos seletivos para professores e, ainda, os currículos e as ementas das disciplinas. Foram 

94 cursos analisados, sendo 32 de Letras, 31 de Matemática e 31 de Ciências Biológicas, de 

diferentes tipos de IES. 

                                                      
3 As informações utilizadas neste mapeamento têm origem nas sinopses estatísticas da educação superior dos anos de 2001, 

2004 e 2006, disponibilizadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e nos dados 

contidos no Relatório Síntese do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) realizado em 2005. 
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A análise de dados, que teve como objetivo verificar o que se propõe como formação de 

professores nesses cursos, foi realizada a partir de categorias de análise e as disciplinas 

agrupadas em função de sua natureza e dos objetivos. Segundo as autoras, essa categorização: 

"[...] funda-se nos objetivos dos cursos de formação de professores, procurando distinguir o 

peso em sua formação de aspectos fundamentais para atuação como um profissional docente. 

(GATTI e NUNES, 2008, p.7). 

Especialmente no que se refere ao PPC e ao conjunto de disciplinas, à questão das 

práticas, e à falta de articulação entre conteúdos da área disciplinar e da docência, alguns pontos 

da análise de Gatti e Nunes (2008) podem ser destacados: o lugar 'secundário' que a formação 

de professores ocupa no modelo de universidade brasileira, por ser considerada atividade de 

menor categoria, a formação de professores e quem a ela se dedica é pouco valorizado. Vejamos 

algumas constatações em relação a cada um desses pontos e que nos ajudam a compreender a 

qualidade da formação inicial de professores para Educação Básica no Brasil e a articulação 

das disciplinas pedagógicas com os demais conteúdos: 

 

[...] Há grande dissonância entre os Projetos Pedagógicos obtidos e a estrutura do 

conjunto de disciplinas e suas ementas, parecendo que aqueles são documentos 

que não pervazam a realização dos cursos. [...] A questão das Práticas, exigidas 

pelas diretrizes curriculares, mostra-se problemática pois, às vezes se coloca que 

estão embutidas em diversas disciplinas, sem especificação clara, às vezes 

aparecem em separado mas com ementas muito vagas. Na maior parte dos 

ementários analisados não foi observada uma articulação entre as disciplinas de 

formação específicas (conteúdos da área disciplinar) e a formação pedagógica 

(conteúdos da docência). (GATTI e NUNES, 2008, pp.135-136). 

 

Quanto aos Estágios, as pesquisadoras afirmam que um estudo mais aprofundado merece 

ser realizado, considerando que: "[...] raras instituições especificam em que consistem os 

estágios e sob que forma de orientação são realizados, se há convênio com escolas das redes, 

entre outros aspectos". (GATTI e NUNES, 2008, p. 135). O trecho abaixo nos apresenta 

evidências dessa situação:  

 

Como componente obrigatório com carga horária definida nas Normas e nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, os estágios e as horas a eles referentes são 

registrados nas estruturas curriculares, em conformidade com essas normas, 

especificando-se tão somente as horas destinadas. Aparecem como referência à 

parte das disciplinas. Como fator mencionado homogeneamente, por força 

normativa, para os tratamentos realizados eles não foram computados no conjunto 

das disciplinas. O que se verificou, no entanto, em 95% dos cursos analisados, é 

que não se especifica como eles se realizam: objetivos, exigências, formas de 

validação e documentação, acompanhamento, convênios com escolas das redes, 
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etc. Essa ausência nos projetos e de ementas pode sinalizar que, ou são 

considerados totalmente à parte do currículo, o que é um problema, na medida em 

que devem integrar-se com as formações específicas de área e com aspectos da 

educação e da docência, ou, sua realização é considerada como aspecto 

meramente formal. (GATTI e NUNES, 2008, pp. 7-8). 

 

Outra pesquisa de Gatti e Nunes (2009a) teve como principal objetivo analisar o processo 

formativo dos cursos de licenciaturas do Brasil, por meio do que é proposto nas disciplinas e 

nos conteúdos formadores, também em Instituições formadoras, públicas e privadas, e que 

ofertam cursos de licenciatura presenciais em Pedagogia, Língua Portuguesa, Matemática e 

Ciências Biológicas.  

Esse estudo foi baseado em evidências preocupantes a respeito do "desempenho obtido 

pelos estudantes do ensino fundamental e médio nas avaliações nacionais e internacionais sobre 

qualidade do ensino básico no Brasil" (GATTI e NUNES, 2009a, p. 9), sendo que dois eixos se 

destacam: as condições de planejamento e dinâmica dos estágios curriculares/ supervisionados 

e a aproximação universidade e escola.  

No relatório final do estudo4, em especial nos itens composição das grades curriculares e 

análise das ementas, as autoras trazem apontamentos relevantes acerca dos processos de 

formação inicial de professores, de inserção dos futuros professores na atividade docente e de 

realização do Estágio Curricular, e também da aproximação Universidade e Escola. Além de 

apontamentos específicos sobre o planejamento e o desenvolvimento do Estágio como 

componente curricular nesses cursos.  

Gatti e Nunes (2009a) apontam questões que, mesmo discutidas em dimensão nacional, 

são coerentes com a realidade dos cursos de formação de professores do Espírito Santo, dentre 

as quais, destacam-se:  

 não se especifica como os Estágios Curriculares são realizados, supervisionados e 

acompanhados; e raras instituições especificam em que consistem esses Estágios; 

 não estão claros os objetivos, as exigências, formas de validação e documentação, 

acompanhamento, convênios com escolas das redes, etc; 

 não apresentam evidências de como o Estágio Curricular se constitui em espaço privilegiado 

para a aprendizagem das práticas docentes; na maioria dos cursos apenas se especifica a 

quantidade de horas necessárias para esse componente curricular; 

                                                      
4 A coleta de dados abrangeu uma amostra de 165 cursos das cinco regiões do Brasil. 
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 não fica claro como ocorre a integralização das horas obrigatórias a serem cumpridas pelos 

licenciandos. Em algumas IES não há diferenciação entre as atividades de Práticas e de 

Estágio;  

É importante destacar que não foi objetivo de Gatti e Nunes (2009a) avaliar o Estágio 

Curricular, no entanto, os resultados apontados estão em sintonia com as discussões da literatura 

atual sobre Estágio, como se pode verificar no trecho abaixo:  

 

Os dados referentes aos estágios padecem de uma série de imprecisões. [...] Há 

instituições que chegam, por exemplo, a oferecer várias opções de estágio aos 

alunos de acordo com as áreas por eles escolhidas (Estágio de Docência: 0 a 3 

anos ou Estágio de Docência: 4 a 7 anos, Estágio de Docência: 6 a 10 anos, Estágio 

de Docência: Educação de Jovens e Adultos) e há outras que apenas mencionam 

o total de horas destinadas, porém, sem nenhum detalhamento. [...] Em algumas 

instituições, os estágios são integrados às disciplinas, de sorte que não são feitas 

referências explícitas a eles. Essas imprecisões praticamente inviabilizam uma 

análise do que acontece realmente nesses espaços de formação a partir apenas dos 

currículos. (GATTI e NUNES, 2009a, pp. 30-31). 

 

Embora a maior ênfase tenha sido nas fragilidades encontradas em cursos de licenciatura 

de Matemática, em relação à oferta de atividades e ou disciplinas de práticas docentes e 

estágios, as autoras destacam que:  

 

[...] a Prática e o Estágio como pontos que merecem a maior atenção na análise 

da formação de professores [...]. Considerando que são, principalmente, nessas 

disciplinas/atividades que serão desenvolvidas e discutidas as competências e 

habilidades para que o futuro professor possa elaborar propostas efetivas de 

ensino-aprendizagem [...] para a sua atuação na Educação Básica. (GATTI e 

NUNES, 2009a, p.110). 

 

A pesquisa de Gatti e Nunes (2009b), que apresenta uma análise específica dos cursos de 

formação de professores para o ensino fundamental do Estado do Espírito Santo, reforça as 

fragilidades encontradas nos cursos de licenciaturas, nas pesquisas anteriores, Gatti e Nunes 

(2008 e 2009a). Nesse estudo, as autoras aprofundam as discussões sobre a importância 

atribuída às disciplinas teóricas e disciplinas da área em relação às disciplinas que oferecem 

subsídio mais direto para a prática docente, sendo algumas considerações relevantes para nossa 

pesquisa, conforme podemos notar nos extratos abaixo: 

 Nos cursos de Pedagogia observa-se: "[...] maior ênfase nas disciplinas teóricas e menos 

importância para as disciplinas que oferecem subsídios mais diretos para a prática docente". 

(GATTI e NUNES, 2009b p. 41)  
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 Nos cursos de Letras, o número mínimo de horas (2800) é respeitado por meio de uma 

divisão de: 1800h para disciplinas específicas da área; 400 de estágio; 400 práticas e 200 

Atividades extracurriculares. No entanto, em relação à carga horária de práticas (400h), Gatti 

e Nunes (2009b) fazem uma ressalva:  

 

[...] há casos em que ela não são disciplinarizadas, tampouco esclarecidas no seu 

modo de funcionamento. Na verdade, observa-se que há casos de muita 

incompreensão em relação a essa divisão e distribuição proposta nas DCNs. As 

disciplinas voltadas para o trabalho docente relacionam-se mal com as disciplinas 

tradicionais do currículo de Letras; mantêm-se as disciplinas específicas, por um 

lado, e as disciplinas tradicionais das licenciaturas, de outro. Na tentativa de 

articulação às vezes o foco se perde. (GATTI e NUNES, 2009b, pp. 57-58). 

 

 Nos cursos de Ciências Biológicas, as autoras constatam que há, na maior parte dos cursos, 

uma carga horária significativa dedicada à área educacional, no entanto: "[...] a separação 

entre conteúdos das áreas específicas de Biologia e de formação pedagógica ainda se mantém 

pela falta de uma melhor articulação entre elas". (GATTI e NUNES, 2009b, p. 78). 

 Nos cursos de Matemática, Gatti e Nunes (2009b, p.64) afirmam que é a área com maior 

equilíbrio entre os conteúdos específicos da área da Matemática e outras disciplinas voltadas 

para a prática educacional ou, ainda, referente à fundamentação teórica pedagógica. Mas 

alertam que "os dados também indicam que as disciplinas relacionadas à formação para o 

magistério da educação básica aparecem de forma reduzida [...]". 

Outros dois apontamentos de Gatti e Nunes (2009b) dizem respeito à aproximação 

Universidade e Escola-campo e à formação do professor. Embora os apontamentos sejam 

relacionados aos cursos de Ciências Biológicas, evidenciam fragilidades e incoerências 

existentes em planejamentos de modo geral. Em relação à articulação das Instituições 

formadoras com as escola-campo (instituições de educação básica e os sistemas de ensino 

estadual e municipal) as autoras constatam que está prevista nas ementas de disciplinas de 

estágio de algumas IES e em partes específicas dos projetos pedagógicos ao tratar do estágio, 

por meio da previsão de convênios.  

Nas ementas, as atividades como observação, vivência e análise crítica dos processos de 

ensino e de aprendizagem, dos métodos de ensino, do planejamento de intervenções e da 

regência de classe, são previstas. No entanto, as autoras constataram fragilidades no que diz 

respeito à ausência de abordagem ao espaço escolar e suas especificidades, pois há:  
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[...] ausência de disciplinas ou tópicos nas ementas que contemplem os principais 

problemas escolares, como aspectos ligados à diversidade da clientela, violência 

nas escolas, especificidades da educação de jovens e adultos, sexualidade e 

gênero, etnias, entre outros. Entendemos que essas disciplinas devam contemplar 

boa parte das ementas de um mesmo curso de licenciatura, com diferentes 

abordagens. (GATTI e NUNES, 2009b, p.84). 

 

A última pesquisa desse bloco é organizada por Gatti e Gimenes (2011) encomendada 

pela Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo com um objetivo bem específico: o 

'mapeamento' da qualidade da formação dos professores da Educação Básica. O estudo teve 

como um dos objetivos 'dar voz' às instituições formadoras, incentivando novas proposições 

em relação ao currículo e às reais necessidades formativas desses profissionais, e foi 

desenvolvido em dois ciclos: o 1º envolvendo os representantes de cursos de licenciatura em 

Pedagogia (de setembro a dezembro de 2010); e o 2º envolvendo os representantes das 

Instituições formadoras dos cursos de licenciatura em Matemática, Letras e Ciências Biológicas 

(março a junho de 2011).  

É importante ressaltar que esse estudo é uma complementação à pesquisa de Gatti e Nunes 

(2009b) que evidenciou as fragilidades da formação profissional específica, presentes nas 

disciplinas que abordam os conteúdos da escola básica e as didáticas específicas, metodologias 

e práticas de ensino. O Estágio Curricular/Supervisionado também é um dos pontos abordados 

pelos autores e que abrange etapas e processos, tais como: funcionamento, orientação, 

acompanhamento e organização geral. O relatório apresenta uma síntese de proposições que 

revelam a preocupação dos gestores/coordenadores de curso quanto à importância de 

"estabelecer uma rede de parceiros para além da IES e mesmo para além do universo das escolas 

campo para efetivar os estágios como espaços formativos de professores". (GATTI e 

GIMENES, 2011, p.16).  

As proposições apresentadas no relatório foram agrupadas em pontos que dizem respeito 

ao Estágio Curricular.  

  Convidar autoridades municipais para que conheçam a proposta de parceria entre SEDU-

ES e IES e encontrem juntos caminhos para realização efetiva dos estágios curriculares. 

  Aprimorar instrumentos de registros e contratos de estágios curriculares supervisionados. 

  Incentivar os alunos para a realização dos estágios nas redes municipal, estadual e privada 

e prioritariamente, de docência em escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental. 
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  Prever carga horária do professor supervisor de estágio para atendimento de cada aluno e 

definição do número de alunos por supervisor. 

  Incentivar a observação dos processos de organização das redes de educação de forma mais 

abrangente, para que o estagiário perceba como se dá o trabalho na educação em dimensões 

como elaboração do currículo, administração/gestão pública, entre outros.  

  Aproveitar e dispensar os alunos que já atuam como professores ou que já realizam estágio 

remunerado, condicionando-o ao acompanhamento do estágio pelo professor da IES. 

  Realizar levantamento das necessidades das escolas-campo, no que concerne aos processos 

de ensino-aprendizagem e/ou gestão, objetivando a elaboração de proposta para parceria 

entre IES e escolas-campo de estágio. 

  Viabilizar interações regulares entre o professor orientador de estágio e o pedagogo e/ou 

diretor da escola-campo. 

  Contemplar nos estágios: a observação, a participação em aula, a regência compartilhada e 

a observação de práticas de gestão. 

  Enfatizar a articulação da teoria e prática, começando desde o primeiro período com as 

atividades de prática pedagógica. 

Ainda conforme o relatório de pesquisa, foi consenso, por parte dos coordenadores de 

cursos, a proposição de intervenções que pudessem melhorar a relação entre teoria e prática, a 

aproximação entre Universidade e Escola-campo, de modo que os licenciandos tenham uma 

iniciação na atividade docente que realmente possa fazer sentido em sua formação. Todas as 

necessidades apontadas pelos coordenadores foram agrupadas em 11 proposições que se 

desdobram em várias ações pertinentes ao planejamento e ao funcionamento do Estágio 

Curricular e/ou de iniciação à docência. Considerando a relevância desses pontos para uma 

avaliação do PBEFD, optamos por detalhar cada proposição com respectivos desdobramentos. 

(GATTI e GIMENES, 2011, pp. 21-26). 

1. Reivindicar maior investimento financeiro, por parte das IES, para os 

estágios curriculares: Garantir uma remuneração 'mais justa' para supervisores 

de estágio: Delimitar o número de alunos por professor supervisor do estágio e 

garantir o acompanhamento do estagiário nas escolas-campo; Propor carga 

horária para o docente acompanhar os alunos no campo de estágio; Aumentar o 

tempo de dedicação do professor supervisor de estágio no acompanhamento dos 

alunos, nas salas de aula e na regência do estágio; Solicitar remuneração de carga 

horária compatível com as atividades de coordenação do estágio; Reduzir o 

número de alunos orientados por professores nos estágios supervisionados, 

buscando uma melhor distribuição de grupos para cada professor orientador dos 

estágios. 
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2. Discutir, junto à direção da IES propostas de construção de novos modelos 

de estágio: Informar os mantenedores quanto à realidade de experiências 

bem sucedidas com estágio em outras IES: Elaborar regulamentos de estágios 

supervisionados claros e objetivos, com socialização junto aos interessados; 

Elaborar um manual de estágio supervisionado e apresentá-lo aos discentes para 

esclarecimentos; Definir estratégias de acompanhamento dos estagiários; 

Estabelecer normas (criar diário de bordo) para os registros das vivências; Criar 

programa de registros acadêmicos do estágio para narrar as experiências de 

sucesso e fracasso da prática docente; Fiscalizar o cumprimento da carga horária 

total de trabalho estabelecida para o estágio supervisionado; Buscar parcerias 

permanentes com escolas-campo de estágios; Possibilitar o envolvimento da 

equipe pedagógica da IES no acompanhamento dos estágios; Discutir e fomentar 

propostas de estágios supervisionados adequadas às necessidades de cada curso 

de licenciatura, com acompanhamento e supervisão diferenciados e coerentes com 

a realidade e necessidade do curso e do mercado de trabalho no qual a IES está 

inserida; Realizar encontro com os mantenedores para apresentação/ defesa das 

necessidades de melhorias no estágio das licenciaturas; Promover fóruns 

permanentes de discussões entre os mantenedores e os representantes dos cursos 

com o intuito de avaliar os estágios supervisionados; Buscar apoio da 

mantenedora da IES para a criação de GEP (grupo de estudos permanente) entre 

os professores de estágio supervisionado; Monitorar o trabalho do docente 

envolvido com o estágio, buscando realizar uma formação continuada do 

professor em prática de estágio. 

3. Formalizar parcerias com instituições públicas e privadas de educação 

básica para o desenvolvimento dos estágios: Sensibilizar os mantenedores 

quanto à importância dos convênios; Estabelecer convênios com instituições que 

podem vir a ser campos de estágio; Aproximar as escolas públicas das IES; 

Facilitar estágios dentro da própria IES quando esta oferece curso de nível médio; 

Solicitar à SEDU e às Secretarias Municipais de Educação o empenho por parte 

da direção de suas escolas para a viabilização dos estágios no que compete à 

escola-campo.  

4. Criar estratégias para a elaboração de projetos de estágio supervisionado, 

com definição das contrapartidas entre IES e escolas-campo com visibilidade 

da articulação entre as instituições, de modo que possa haver diálogo com a 

comunidade para aperfeiçoamento da educação básica: Promover discussões 

no interior das IES sobre estágios, identificando problemáticas que possam se 

converter em objetos de pesquisas voltadas para o ensino na educação básica; 

Preparar projeto de reforço/nivelamento dentro das aulas de estágio, que 

auxiliariam as escolas com alunos de baixo rendimento. Estimular o aluno a 

propor, na escola da sua comunidade, o projeto de reforço, em turno alternativo; 

Envolver os alunos (antes dos estágios) em projetos de extensão e reforço de 

disciplinas do ensino médio; Ampliar o tempo de contato do aluno com a escola, 

inserindo-o em projetos de extensão que envolvam alunos da Educação Básica; 

Ampliar a articulação dos alunos com as escolas-campo no sentido de 

proporcionar maior retorno dos resultados obtidos durante a realização dos 

estágios; Estimular os alunos a desenvolver seus TCCs a partir das demandas 

surgidas no estágio supervisionado; Definir e criar momentos para produção de 

conhecimento científico a partir das experiências com orientação do estágio. Esses 

momentos podem ser por meio de um grupo de estudo e pesquisa (GEP). 

Transformar a central de estágio em local de produção de conhecimento, 

promovendo estudos sobre a importância e a relevância dos estágios das 

licenciaturas; Capacitar o professor de estágio para que ele tenha condições de 

transformar os registros em produção científica. 

5. Organizar seminários de apresentação do projeto de estágio para as 

escolas-campo e dos professores das IES responsáveis pela coordenação e 

supervisão: Realizar seminários envolvendo acadêmicos, professores e escola-
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campo; Planejar, coordenar e realizar seminários periódicos sobre os principais 

resultados, experiências e projetos no campo de estágio, tanto do estágio 

curricular, quanto do não curricular. 

6. Organizar mesas redondas para a discussão das práticas pedagógicas e 

troca de experiências entre egressos, discentes e representantes (professores 

e pedagogos) das escolas-campo: Realizar eventos (com palestras e mesas 

redondas) visando a motivação e o esclarecimento de questões relativas aos 

estágios; Promover momentos específicos para discutir o estágio supervisionado, 

principalmente para sensibilizar os alunos quanto: - importância do estágio 

supervisionado na sua formação de professor; possibilidade/oportunidade de 

sistematizar, fundamentar teoricamente e de compartilhar essas experiências por 

meio do TCC e de projetos de extensão universitária e iniciação científica; 

Divulgar as reflexões e/ou resultados do estágio curricular por meio de fóruns de 

discussão; Promover encontros que possibilitem a reflexão sobre atividades 

interdisciplinares; Oportunizar encontro dos coordenadores de colegiado e de 

estágio juntamente com o professor orientador de estágio e os alunos para 

esclarecimentos, orientações e encaminhamentos; Criar fóruns específicos para 

discutir o estágio supervisionado nos cursos de licenciaturas, compartilhando/ 

apresentando: situação 'real'; situação 'problema'; situação 'ideal'. 

7. Ampliar a discussão sobre o estágio no interior do curso, junto a todos os 

professores: Definir dentro do curso o perfil do professor de estágio. Criar 

critérios para a definição dos professores responsáveis pelo estágio; Planejar 

novas ações junto ao colegiado de curso visando o melhor desempenho dos 

acadêmicos no estágio; Convidar professores de áreas específicas para contribuir 

em disciplinas essenciais para o estágio, como 'prática de ensino' e 

'Instrumentação para o ensino'; Estimular os professores a discutir questões 

relativas ao estágio dentro de disciplinas específicas dos cursos; Analisar os 

relatórios das práticas de estágio para colher subsídios para orientação dos 

professores. 

8. Estreitar relações entre professores supervisores de estágio e equipes 

pedagógicas das escolas-campo, por meio de encontros/oficinas pedagógicas 

que garantam retorno a elas das limitações e avanços verificados a partir da 
realização de projetos de intervenção: Aumentar a integração faculdade/escola 

para facilitar a inserção dos alunos na escola; Buscar organizar oficinas e 

momentos que possam aproximar as escolas da instituição; Organizar 

apresentações dos resultados obtidos, garantindo um retorno sobre a atividade 

desenvolvida para as escolas-campo.  

9. Garantir a orientação e acompanhamento individual dos alunos para a 

avaliação permanente das atividades relacionadas ao estágio supervisionado: 

Acompanhar/ monitorar os alunos antes de entrar no campo de estágio: sua função 

e importância como futuro docente; Acompanhar as atividades sugeridas no 

projeto de estágio por meio da análise de relatórios; Avaliar projetos de 

intervenção realizados pelos alunos; Participar, junto com o aluno, da escolha da 

escola e estar presente com ele, no contato inicial e ao longo do estágio; Definir 

banca para avaliação da apresentação oral do projeto de intervenção de estágio 

supervisionado. 

10. Contemplar nos estágios a observação, a participação em aula, e a 

regência compartilhada: Acompanhar todos os planos de aula do estágio, 

aprovando antecipadamente as propostas das aulas nas regências de classe. 

11. Articular o estágio curricular com as demais disciplinas dos cursos, de 

modo a subsidiar os alunos na construção dos saberes docentes: Promover 

maior articulação entre todos os professores do curso com relação às atividades 

de estágio. 
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As questões abordadas em pontos específicos do Estágio Curricular/Supervisionado nos 

remetem a outro eixo para o nosso estudo que é a relação entre teoria e prática. Para Gatti e 

Gimenes (2011, p.17) há uma necessidade de rever essa relação considerando que "[...] 

diferentes abordagens teóricas convergem sobre a relevância de se superar a dicotomia entre 

teoria e prática, entre planejar e atuar que marca a tradição dos cursos que formam professores".  

Para discutir a importância do estágio na formação dos professores, Gatti e Gimenes 

(2011) resgatam as reflexões propostas por Selma Garrido Pimenta, José Carlos Libâneo e 

Yoshie Ferrari Leite que são unânimes ao apontar algumas condições para que essa prática de 

estágio se efetive numa das possibilidades de melhorar a articulação entre teoria e prática: 

 

[...] 1. oferecer aos futuros professores a compreensão da complexidade das 

práticas institucionais e pedagógicas praticadas no cotidiano da escola, como 

preparação necessária para a sua inserção profissional, tornando-se, desta forma, 

um eixo articulador de todas as disciplinas; 2. ser entendidos como campo de 

conhecimento indispensável para a formação docente, para a construção da 

identidade profissional e dos saberes docentes, buscando superar sua redução a 

uma atividade meramente burocrática; 3. fundar-se em metodologia de ação-

reflexão-ação para planejamento e avaliação permanente sobre os saberes 

necessários ao enfrentamento dos conflitos cotidianos. (GATTI e GIMENES, 

2011, p. 17). 

 

Essas condições para a prática do Estágio Curricular/ Supervisionado na formação inicial, 

apresentadas por Gatti e Gimenes (2011), são, ao nosso olhar, imprescindíveis para que os 

futuros professores se aproximem dos processos de aprender e ensinar e ampliem conceitos 

teóricos e práticos acerca da docência.     

O segundo bloco de pesquisas analisadas traz dados referentes a Programas e/ou Projetos 

que discutem as contribuições das experiências de iniciação à docência por parte de estudantes 

de cursos de licenciaturas, futuros professores da Educação Básica e, também, de egressos 

desses cursos. São os seguintes programas: Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (Pibid), de âmbito federal,  MEC/CAPES; o Programa Bolsa Escola Pública e 

Universidade na Alfabetização (Bolsa Alfabetização) e o Programa Residência Pedagógica, 

ambos de âmbito estadual, instituídos pelo governo de SP; o Programa Bolsa Formação Aluno-

Aprendizagem (Bolsa Estágio), de âmbito municipal, instituído pelo governo municipal de 

Jundiaí (SP) e o Programa Residência Pedagógica (PRP), da Universidade Federal de São Paulo 

(Unifesp/Guarulhos/SP), de âmbito institucional. 
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Os estudos que apresentam esses Programas e/ou Projetos são André et al5 (2013), Brito 

(2013), Poladian (2014) e Gatti et al6 (2014). A pesquisa coordenada por André et al (2013) 

analisa três programas de iniciação à docência (Pibid, Bolsa Alfabetização e Bolsa Estágio) 

desenvolvidos em sete IES, sendo duas públicas, uma privada e quatro comunitárias, de três 

regiões brasileiras (Nordeste, Sudeste e Sul), cujo olhar voltou-se para as relações entre 

universidade e escola, propondo-se a estudar: 

 Pressupostos e concepções sobre a formação e a aprendizagem da docência no processo de 

desenvolvimento profissional docente presentes nos programas. 

 Conhecimentos profissionais, atitudes e disposições fomentadas pelos programas. 

 Implicações no contexto das escolas, considerando as diferentes atividades e sujeitos na 

gestão escolar (equipe pedagógica, trabalho do professor, dinâmica de sala de aula e 

desempenho de alunos). 

 Contribuições na inserção profissional dos futuros professores. 

Os resultados da pesquisa evidenciam que "[...] há um movimento no interior dos sistemas 

educativos, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, que preserva alguns eixos comuns, 

ainda que asseguradas as diferentes particularidades de cada programa em seu respectivo 

âmbito". (ANDRÉ et al, 2013, pp. 151-152). E nesse movimento, se confirma a concretização 

e o fortalecimento de iniciativas de experiências de iniciação à docência, permitindo destacar 

quatro pontos: 

 Interação com o espaço/cotidiano escolar e os professores da educação básica na 'condição' 

de co-formadores. 

 Articulação teoria e prática por meio da aproximação universidade e escola e, 

respectivamente, pelo envolvimento dos formadores e professores das escolas.  

 Minimizar impactos das lacunas no currículo dos cursos de formação. 

 Visar à formação de um professor reflexivo. 

Esses pontos são explicitados, detalhadamente, no trecho abaixo: 

 

                                                      
5 Relatório de pesquisa CNPq: Coordenação: André, PUC/SP. Participantes: Passos, PUC/SP; Hobold, UNIVILLE/SC; 

Franco, UFPe; Ambrosetti, UNITAU/SP; Almeida, UNISANTOS/FCC/SP; Nascimento, UFRJ; Calil, UNITAU; Silva, UMC 

e UNISUZ; Pereira, FAAT; Gonçalves, UFU; Matsuoka CEFAPRO/MT; Fin, PUC/SP. (2011-2013). 
6 Estudo encomendado pela Capes a Fundação Carlos Chagas (FCC). 

 



32 
 

[...] a concepção de formação de professores, seja pela análise dos documentos, 

seja pelos depoimentos dos diferentes sujeitos, vem ganhando uma dimensão que 

reconhece o cotidiano escolar como espaço formativo e de aprendizagem dos 

conhecimentos profissionais. [...] as formas de articulação universidade-escola se 

aproximam em sua essência e merecem destaque as ações de diferentes 

profissionais. No caso do PIBID, as ações do supervisor da escola e do 

coordenador do curso de licenciatura ganham características de co-formação, 

identificadas pelo acompanhamento, reflexão e troca sobre as diferentes questões 

trazidas do cotidiano escolar. No Programa Bolsa Alfabetização essas ações são 

destacadas pelo papel da professora orientadora da universidade e pelo professor 

regente e no Programa Municipal Bolsa Formação-aluno-aprendizagem pela 

presença e acompanhamento do tutor e envolvimento mais direto dos 

coordenadores de curso. [...] o eixo comum dos programas está apoiado numa 

perspectiva de formação em parceria e a partir da confrontação e reflexão sobre 

as situações profissionais vividas pelos alunos, futuros professores no seu campo 

de atuação – as escolas. [...] a inserção gradativa nas atividades docentes 

contribuiu nos três programas para o crescimento pessoal e acadêmico dos alunos 

e o reconhecimento de que os conhecimentos profissionais adquiridos revelam as 

lacunas dos currículos dos cursos de Licenciatura e Pedagogia. (ANDRÉ et al, 

2013, p.152). 

 

Outros aspectos positivos são apontados nos resultados da pesquisa como: identificação 

com a profissão docente, contribuição das práticas de licenciatura e relação afetiva com o 

formador, além de aspectos negativos: "[...] questões curriculares como a fragmentação das 

disciplinas, conteúdos repetidos, falta de articulação entre teoria e prática e o estágio mal 

conduzido". (ANDRÉ et al, 2013, p.06). 

Especificamente em relação ao Estágio Supervisionado, as autoras constatam que: 

 

[...] é reconhecido pelos estudantes como um componente curricular de 

fundamental importância na aproximação com a realidade da escola. Sugerem, 

para isso que haja uma articulação bem definida e formal entre universidade e 

escola e que o contato com a prática não fique relegado para o final do curso. 

(ANDRÉ et al, 2013, p.06). 

 

O estudo de Gatti et al (2014) detalha algumas contribuições aos espaços (universidades 

e escolas-campo) e aos diversos participantes (estudantes de licenciaturas, professores da 

universidade e da escola-campo), das quais destacamos: 

 Parcerias estabelecidas entre universidade e escola:  

 

[...] O currículo dos cursos de licenciaturas é posto em questão e os 

questionamentos levam a um repensar o currículo desses cursos na perspectiva de 

interligar saberes da ciência com a ciência da educação. [...] Há contribuição dos 

Licenciandos Bolsistas tanto com o curso como um todo, com questionamentos e 

propostas, como para os demais Licenciandos, por suas aprendizagens nas 

vivências que têm nas escolas e que socializam com os colegas. São notáveis as 
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ações compartilhadas entre Licenciandos, Professores Supervisores e professores 

das IES em trabalho coletivo e participativo. (GATTI et al, 2014, p.104). 

 

 Contribuições para os estudantes bolsistas: 

 

Proporciona contato direto dos Licenciandos Bolsistas, já no início do seu curso, 

com a escola pública, seu contexto, seu cotidiano, seus alunos. Permite a 

aproximação mais consistente entre teoria e prática. Estimula a iniciativa e a 

criatividade, incentivando os Licenciandos a buscar soluções, planejar e 

desenvolver atividades de ensino e a construir diferentes materiais didáticos e 

pedagógicos. Estimula o espírito investigativo. Contribui para a valorização da 

docência por parte dos estudantes. Proporciona formação mais qualificada dos 

Licenciandos. (GATTI et al, 2014, p.104). 

 

Para Gatti et al (2014, p.107), o Pibid é uma possibilidade real de oferecer, aos professores 

da educação básica em formação inicial e continuada: "[...] condições para um processo de 

formação consequente para o desenvolvimento profissional dos docentes de modo que possam 

participar do processo de emancipação das pessoas, o qual não pode ocorrer sem a apropriação 

do conhecimento". 

Outra pesquisa que também reforça as contribuições das iniciativas de aproximação dos 

conhecimentos universitários com os conhecimentos da vivência da profissão docente (na 

escola) e a importância de uma parceria da Universidade com as Escolas-campo para melhor 

formação inicial dos futuros professores da Educação Básica de São Paulo é a pesquisa de 

Poladian (2014). O estudo teve como objetivo: "analisar como a aproximação entre a 

universidade e a escola é concebida e concretizada no Programa de Residência Pedagógica 

(PRP), desenvolvido no Curso de Pedagogia da UNIFESP (Guarulhos/SP)". (POLADIAN, 

2014, p.119).  

Poladian (2014) faz alguns apontamentos em relação à proposta do PRP da UNIFESP, 

como o fato de toda a organização do PRP ser regulamentada por meio de um Acordo de 

Cooperação Mútua entre UNIFESP e Secretaria de Educação de Guarulhos. Na visão da autora, 

isso se concretiza como um diferencial do programa, responsável por assegurar que as ações 

ocorram de modo organizado e, principalmente, uma parceria legitimada entre Universidade e 

Escolas-campo.  

Outro ponto importante do estudo é referente ao papel que a escola pode desempenhar e 

as contribuições desse envolvimento e participação das escolas na formação dos futuros 
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professores. Poladian (2014) afirma que no PRP a experiência é bem sucedida, considerando 

que a parceria: 

 

[...] delega à escola ações que apenas podem acontecer num espaço real de prática 

profissional. O fato de as escolas estarem cientes desta atribuição e trabalharem 

conjuntamente com a universidade na orientação dos residentes, apontando 

aspectos que podem melhorar a qualidade da sua ação pedagógica e nas 

devolutivas da prática, reforça o papel formador da escola e dos professores 

experientes e acrescenta qualidade ao processo formativo dos estudantes de 

Pedagogia. (POLADIAN, 2014, p. 119). 

 

Dessa experiência de aproximação universidade e escola, eixo condutor do PRP da 

UNIFESP, Poladian (2014, p.121) levanta alguns pontos que contribuíram, diretamente, para 

que tal experiência se concretizasse na aproximação da teoria com a prática e na formação 

profissional docente: "[...] ida dos professores da Universidade nas escolas, o acompanhamento 

dos preceptores a um grupo reduzido de alunos e a produção de trabalhos que desafiam o olhar 

do residente para além dos aspectos teóricos e práticos considerados de forma estanque".  

Outro elemento fundamental do Acordo de Cooperação entre universidade e escolas, que 

é diferencial no Programa de Residência Pedagógica, é a contrapartida de formação continuada 

em que a UNIFESP oferece às escolas participantes. Na formação, os professores da escola-

campo propõem discutir questões da sua prática profissional e que, também, são de interesse de 

cada grupo docente e de cada escola. E, com isso, esses professores têm a possibilidade de 

aprofundar as discussões em alguns temas específicos de forma a reconstruir, coletivamente, 

suas concepções e práticas docentes. 

Em relação à interação dos professores da educação básica com os professores 

formadores (universidades), ambos em situação de formação continuada, Poladian (2014) 

explicita que:  

 

[...] é uma relação construída, inclusive com a entrada da universidade na escola 

com uma atitude respeitosa e aberta para aprender com os professores formadores. 

[...] os professores preceptores acreditam e comprometem-se tacitamente com a 

melhoria da educação básica das escolas participantes do Programa. [...] fala 

alinhada dos professores entrevistados. Poucas ou mesmo inexistentes 

contradições foram notadas em suas falas. Sem dúvida este dado revela o 

ambiente colaborativo e rico em discussões da parcela do corpo docente ouvida. 

[...] posso afirmar que essa pode ser uma experiência-modelo que pode servir de 

referência para outras instituições e, inclusive, servir de base para a formulação 

de políticas públicas de formação de professores. (POLADIAN, 2014, p.121). 
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 Outra iniciativa de iniciação à docência é o Programa Residência Educacional (PRE), do 

governo do Estado de SP, instituído pela Secretaria Estadual de Educação por meio do decreto 

nº 57.978 de 18 de abril de 2012 que foi investigado por Brito (2013) com o objetivo principal 

de estudar e dar evidências a algumas relações que podem ser estabelecidas entre estágio 

remunerado, formação, profissionalização e precarização do trabalho docente, considerando 

especificamente essa experiência de estágio, o PRE. 

 O PRE foi lançado recentemente, em 2012/2013, e é voltado para estudantes de cursos de 

licenciaturas que cursam a partir do 3º semestre letivo, para realizar o estágio, com bolsa e em 

escolas públicas estaduais que têm alunos com dificuldades de aprendizagem. Para Brito (2013) 

esse objetivo do Programa levanta uma importante característica deste estágio, que é a tendência 

para uma prática de estágio 'instrumentalizadora' do fazer docente, conforme apresenta o extrato 

abaixo: 

 

[...] pode-se perceber que a prática proposta no referido programa vem ao 

encontro da melhoria nos índices dos sistemas de avaliação de desempenho da 

aprendizagem dos alunos, em especial o SARESP, tendo como foco as escolas 

públicas estaduais que se apresentam como mais vulneráveis. [...] O Programa 

Residência Educacional emprega à prática do estágio características de 

instrumentalização técnica de forma que os licenciandos, do estágio remunerado, 

desenvolvam ações a partir de um Plano de Atividades que esteja diretamente 

ligado às dificuldades de aprendizagem das turmas onde ele cumpre o estágio, 

sendo que há, ainda, a previsão de apoio e auxílio aos professores titulares. 

(BRITO, 2013, pp.1-2). 

 

 Os documentos apontam quatro justificativas para a implementação do PRE e ao analisar 

essas justificativas, Brito (2013, p.99) enfatiza que "[...] três delas referem-se diretamente à 

melhoria do desempenho dos alunos da rede pública estadual e somente a última liga a gênese 

do PRE à formação dos licenciandos remetendo o PRE às melhorias do desenvolvimento 

profissional". Com base também nessa constatação, a pesquisadora alerta que é possível que os 

mesmos fatores que ‘profissionalizam o trabalho docente’ favorecem sua 'precarização'. E que, 

nesse sentido, a dinâmica do estágio remunerado pode se encaixar num desses fatores. No 

entanto, não é possível, no PRE, definir 'quem educa quem', conforme destacado no trecho 

abaixo: 

 

[...] De forma geral a impressão primeira que se tem é a de que os licenciandos 

ensinam os alunos das escolas públicas. No entanto, as contradições não dão conta 

de permitir descobrir quais alunos: os que apresentam dificuldades, ou aqueles 

que não têm dificuldades; Por outro lado, o indicativo dessas dificuldades pauta-
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se no que será cobrado desse aluno nas avaliações sistematizadas, o SARESP mais 

propriamente dito. (BRITO, 2013, p.102). 

 

 Para sintetizar os resultados obtidos com a proposta e realização do PRE, a pesquisadora 

faz alguns apontamentos importantes como, por exemplo, o fato do Programa ter sido criado 

mais como uma alternativa para melhorar os índices de aprendizagem dos estudantes das 

escolas públicas de SP com maior incidência de vulnerabilidade, do que, propriamente, como 

uma experiência relevante de formação de professores. 

  

O papel formativo do Estágio Remunerado atende às exigências impostas pelas 

últimas reformas nas políticas educacionais uma vez que o papel que cabe às 

universidades é acompanhar o plano de atividades do estagiário de forma a ajudá-

lo nas pesquisas visando à resolução dos problemas de aprendizagem dos alunos 

da turma onde o estagiário está vinculado. (BRITO, 2013, p. 104).  

 

Ainda na análise documental, a pesquisadora identificou que não há indicativos de como 

serão realizadas as articulação entre as instituições de ensino - universidade e escola, embora 

nos documentos estejam contempladas as definições de papéis e responsabilidades de todos os 

órgãos envolvidos, da SEE-SP, passando pela universidade até a escola, conforme recomenda 

a legislação para realização de estágio remunerado. 

O trecho abaixo enfatiza outros dois pontos da análise de Brito (2013) que trazem 

indicativos importantes quando ao ‘formato’ de estágio proposto em relação aos ‘formatos’ dos 

estágios supervisionados ofertados nos cursos de licenciaturas: 

Considerando ser um programa do governo do Estado, não é possível avaliar, a 

partir dos documentos analisados, o envolvimento das universidades nas suas 

ações. Uma vez que a proposta pauta-se na realização do estágio curricular 

supervisionado, com a concessão de bolsa e com finalidades e objetivos tão 

específicos – melhoria nos índices de aprendizagem - há que se pensar até que 

ponto ele converge ou diverge das propostas de estágio dos cursos de licenciatura. 

[...] Mapeando as concepções de estágio, a partir da análise documental, percebe-

se que há indicativos de uma prática de estágio como instrumentalização técnica, 

quiçá de treinamento, sendo que alguns documentos levam a inferir que além da 

atuação junto aos alunos, visando a melhoria da aprendizagem, há também uma 

expectativa de que o professor também possa ser 'beneficiado' a partir do contato 

com os saberes que o licenciando trará da universidade. (BRITO, 2013, p.105). 

 

O terceiro bloco das pesquisas contempla as questões pertinentes à prática do Estágio 

Curricular/Supervisionado e à prática docente, apoiadas em quatro estudos: Rodrigues (2009), 
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Malandrino (2012), Melo (2013) e Melo e Almeida (2014)7. Essas quatro pesquisas trazem 

reflexões bem importantes e atuais sobre a realização dos estágios nos cursos de formação 

inicial de professores da educação básica, e nos esclarecem a importância dessa etapa no 

movimento de aprendizagem da docência e, consequentemente, no desenvolvimento 

profissional destes futuros professores. 

A pesquisa de Rodrigues (2009, p.13) investigou o estágio curricular em uma escola de 

educação básica, cujos objetivos foram: "[...] analisar como um estágio acontece em uma escola 

de educação básica, com todos os seus envolvidos e as relações entre eles [...] verificar qual a 

função ou o papel que cada um possui na realização do estágio [...] na formação de professores". 

A partir dessa investigação com oito estagiários, quatro professores supervisores de 

estágio, dois professores regentes e uma diretora da escola durante dois meses de 

acompanhamento das atividades, sob uma ‘ótica da escola’, as constatações indicam que o 

estágio: "[...] constitui rica possibilidade de troca entre os envolvidos, mobilizando todos, 

inclusive os alunos da escola, ou seja, provocando algum tipo de movimento interno de cada 

sujeito". Neste caso específico, o estágio também se revela, para os estudantes, "[...] como mais 

significativo e menos burocrático [...] favorecendo a imersão desses futuros professores em seu 

contexto de trabalho". (RODRIGUES, 2009, p.121).  

Outro ponto enfatizado por Rodrigues (2009, p.121) é a aproximação da universidade 

com a escola, por meio do envolvimento de todos os sujeitos, o que consolida uma proposta 

conjunta de estágio, estimulando o exercício de relacionar teoria e prática, ou ainda, como diz 

a própria autora: relacionar "[...] o cruzamento de saberes entre universidade e escola". A 

pesquisadora destaca que este estágio se revelou como um engajamento de proposta conjunta 

de formação, embora não tenha sido desenvolvida nos moldes de uma efetiva parceria, que 

incluiria uma proposta delineada com objetivos traçados em comuns - universidade e escola-

campo. 

Aos estudos futuros sobre o estágio curricular e a formação de professores, Rodrigues 

(2009, p.122) faz um importante apontamento, que já se confirma como um ponto forte em 

pesquisas mais recentes: "[...] a possibilidade para se pensar em futuras propostas de formação 

docente em real colaboração entre estas duas instituições formadoras de professores", ou seja, 

entre a universidade e a escola. Esta pesquisa também reforçou resultados de estudos anteriores 

                                                      
7 O trabalho pesquisado para este estudo correlato é resultado de uma publicação de artigo científico na Revista 
Eletrônica de Educação, v. 8, nº3, p. 34-51, 2014; não sendo resultado de dissertação e tese como os demais 
estudos selecionados. 
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– Gatti et al (2014), Poladian (2014) e André et al (2013) – que apontavam o engajamento dos 

sujeitos envolvidos no estágio como um diferencial para consolidar propostas de aproximação 

universidade e escola, teoria e prática e maior aproximação com o contexto de trabalho do 

professor da educação básica.  

Em relação ao papel da escola nesse processo de formação, Rodrigues (2009) traz uma 

observação que também já é foco dos estudos recentes, quando enfatiza a importância de 

considerar, como componente nas experiências de estágio, a escola e os saberes dos seus 

professores, conforme ilustrado no trecho abaixo: 

 

O que se vê, no entanto, por meio dos trabalhos que se dedicam a pensar o estágio 

supervisionado na formação de professores, é que, embora os cursos tenham 

buscado novas estratégias para o estágio supervisionado, o lugar da escola ainda 

é relegado a campo de aplicação e não como um lugar de construção de saberes, 

que, apesar de diferentes daqueles da universidade, são de igual importância para 

o futuro professor. (RODRIGUES, 2009, p. 123). 

 

Rodrigues (2009, p.123) defende que dar ‘voz aos sujeitos envolvidos’ poderia ser uma 

alternativa valiosa para novas perspectivas de prática do estágio, pois "[...] apareceu como 

possibilidade de juntar todos os envolvidos [...] todos tinham voz para sugerir e propor 

encaminhamentos para tornar o estágio mais proveitoso para os estudantes, considerando as 

diferentes visões de cada um a respeito do assunto". A pesquisadora insiste que: 

 

[...] os conhecimentos da universidade devem ser aplicados em um campo de 

trabalho, para se tornar mais próximo às necessidades do futuro docente, 

promovendo a construção conjunta da relação entre universidade e escola e 

favorecendo a imersão desses futuros professores em seu contexto de trabalho. 

(RODRIGUIES, 2009, p.123). 

 

O estudo de Malandrino (2012), intitulado de "O estágio como espaço vital na formação 

do professor: sentidos e significados constituídos por ex-alunas do curso de Pedagogia", nos 

traz, numa perspectiva sócio-histórica, um olhar sobre esse componente curricular a partir de 

sentidos e significados atribuídos por professores da educação básica, especificamente de 

cursos de Pedagogia. A investigação foi desenvolvida com seis professoras que já haviam 

concluído o curso de graduação, sendo que cinco delas já estavam trabalhando na área. Além 

da análise de materiais como Diário de Professor, foi realizado um grupo de discussão para 

debater aspectos relativos à prática do estágio.  
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Da análise realizada pela autora, um dos pontos levantados diz respeito ao formato de 

estágio vivenciado por essas professoras durante o período de formação inicial que, segundo as 

professores (ex-estagiárias) trouxe contribuições ao planejamento de atividades e ao incremento 

da reflexão sobre a prática, além de uma melhor formação profissional e pessoal por ter 

proporcionado que enfrentassem situações reais da vida profissional. Essas constatações, de 

certa forma, foram importantes para o questionamento de Malandrino (2012), a partir de suas 

experiências como professora universitária e supervisora de estágio, por cinco anos, indagando 

se o estágio estaria mesmo cumprindo sua função primordial na formação docente.  

Malandrino (2012) é incisiva ao esclarecer que não é qualquer estágio que vai permitir 

ou proporcionar o exercício de habilidades e atitudes pertinentes à ação do professor e que 

vivenciar situações reais da prática docente faz muita diferença na vida profissional dos 

professores. Em vários momentos, enfatiza a necessidade que sente como docente responsável 

pelo Estágio, de compreender melhor como esses processos são (re)significados na vida e o 

desempenho profissional dos estudantes.   

Outra pesquisa revista foi a que teve como objetivo "identificar, descrever e compreender 

as concepções e práticas formativas de Estágio Curricular Supervisionado, em cursos de 

Licenciatura em Matemática [...]". (MELO, 2013, p.17). A autora recorreu às dissertações e 

teses defendidas entre 2001- 2010, na intenção de realizar um estudo que se caracterizasse como 

uma pesquisa metanalítica8 das produções sobre o Estágio Curricular Supervisionado na 

formação de futuros professores. Embora o estudo tenha tido como foco a formação de 

professores da área da Matemática, de todo o Brasil, os apontamentos nos trazem reflexões 

importantes, que podem ser ampliados para discussões de todas as áreas de licenciaturas.  

Ao relatar o percurso percorrido, Melo (2013) evidencia que após uma seleção criteriosa, 

resultando em 15 estudos, é que foi realizado o processo metanalítico das pesquisas 

selecionadas que se referem ao Estágio Curricular/Supervisionado. Após essa seleção, a etapa 

seguinte foi a análise das práticas de estágio na tentativa de observar, além das relações entre 

os sujeitos participantes dos dois ambientes formativos – escola e universidade, "[...] como as 

mesmas foram constituídas no contexto de aprendizagem profissional da docência, a partir do 

espaço escolar e universitário, focalizando as parcerias que foram estabelecidas no processo de 

formação do futuro professor de Matemática". (MELO, 2013, p.336). 

                                                      
8 “[...] os estudos de meta análise realizam uma “análise crítica de um conjunto de estudos já realizados, tentando extrair deles 

informações adicionais que permitam produzir novos resultados, transcendendo aqueles anteriormente obtidos.” (FIORENTINI 

e LORENZATO, 2006 apud MELO, 2013, p. 24).  
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As pesquisas analisadas por Melo (2013) correspondem ao período que também 

contempla a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para a Formação de 

Professores da Educação Básica (DCN, 2002), sendo assim, a problemática proposta 

apresentou-se com o seguinte questionamento:  

 

Como o Estágio Curricular Supervisionado na Licenciatura em Matemática vem 

sendo concebido e descrito nas pesquisas brasileiras (2001-2010), que práticas 

formativas são desenvolvidas e investigadas, e, que relações e parcerias entre 

sujeitos e instituições são estabelecidas nesse processo? (MELO, 2013, p.21). 

 

Para dar resposta à problemática, Melo (2013, p.21) levanta quatro aspectos importantes 

das experiências de estágio: as condições para realização do estágio; as concepções de estágio 

presentes nas propostas; a experiência de um trabalho coletivo e a relação entre os sujeitos; e 

as possibilidades de articulação entre os conhecimentos da universidade e da escola-campo.  

Melo (2013, p.332) afirma que faltam políticas públicas educacionais que "[...] explicitem 

as condições de trabalho dos profissionais do ensino e em especial do Ensino Superior". Em 

relação à concepção de estágio, salienta a perspectiva que concebe o estágio como uma 

experiência de docência compartilhada na formação do professor da Educação Básica e que 

vem "na contramão do paradigma de um estágio validado pelo tempo em sala de aula, pela 

imitação de modelos ou ainda pela reprodução de conhecimentos". (p. 335). Nessa perspectiva, 

o estágio passa a ser concebido, efetivamente, como projeto articulador entre a universidade e 

a escola, um trabalho conjunto no qual o envolvimento de estagiários e de professores das duas 

instituições é fundamental, a autora enfatiza que:  

 

[...] essa nova conduta de estágio ou docência compartilhada, incide diretamente 

na estrutura curricular do curso de formação inicial, que vai além da questão da 

carga horária dedicada ao Estágio Curricular Supervisionado propriamente dita, 

mas da prática como componente curricular que permeia toda a Licenciatura em 

vistas de um profissional melhor preparado para o enfrentamento de situações da 

prática docente. (MELO, 2013, p.335). 

 

A necessidade de um trabalho coletivo, com incentivo institucional, de tempo e de espaço, 

a fim de motivar formadores e professores supervisores/orientadores de estágio para o 

desenvolvimento de um trabalho em equipe, também foi um ponto levantado no estudo. Para 

Melo (2013, p. 333): "[...] a coletividade poderia estimular um diálogo entre esses professores, 

propício para a reflexão sobre a própria prática [...]". Além disso, a autora explica que "um 
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ambiente coletivo reflexivo promoveria práticas reflexivas e investigativas, estimulando 

ensinantes e aprendizes a serem professores-reflexivos e críticos das ações desenvolvidas".  

 A organização curricular e a articulação dos conhecimentos adquiridos na universidade e 

na escola-campo são apontadas na pesquisa de Melo (2013) como um aspecto importante aos 

professores em formação, conforme realça a autora no trecho abaixo:  

 

Com as mudanças curriculares, a concepção de um curso voltado para as 

demandas do contexto escolar começaram a dar novas ênfases no processo 

formativo de licenciandos, onde o futuro professor tivesse uma ampla visão da 

sua profissão, agregando os seus conhecimentos específicos aos didático-

pedagógicos subjacentes à prática escolar. Nesse sentido, as dimensões teórico-

práticas, no curso de formação inicial, têm um significado mais amplo, 

abrangendo a organização curricular no âmbito da educação superior, assim 

como, as experiências vivenciadas na esfera escolar sendo importantes para a 

aprendizagem profissional da docência. (MELO, 2013, pp. 334-335). 

 

A relação entre os sujeitos, estabelecida por meio do Estágio, é enfatizada como aspecto 

que dá o verdadeiro sentido à prática vivenciada ou, ainda, "ao processo de fazer-se professor 

pela experiência e pela atuação em sala de aula", como destaca Melo (2013, p.338) ao explicar 

que o estágio não pode ser compreendido apenas como "a organização curricular, tampouco, 

exclusivamente à dimensão teórica".  

Outro ponto abordado e discutido por Melo (2013) é referente ao incentivo de uma prática 

reflexiva a partir da interação dos licenciandos com os professores, no que diz respeito ao 

compartilhamento das experiências vividas na escola-campo, como explicitado pela autora no 

trecho abaixo:  

 

As práticas mais evidenciadas no contexto da formação inicial são as práticas 

reflexivas, decorrentes de uma intencionalidade do formador ou do pesquisador 

quando os mesmos interagem com os estagiários em momentos de planejamento 

e de avaliação das atividades. [...] quando as experiências das vivências dos 

estagiários na escola são socializadas entre seus pares, a reflexão parte de aspectos 

extrínsecos à sua função, pois inicialmente o foco está na postura do professor 

escolar, servindo como um parâmetro para sua atuação na docência e em segundo 

plano centra-se no domínio do conteúdo e da classe. [...] os estagiários, ao 

compartilharem as suas aprendizagens, podem associar seus conhecimentos com 

as discussões e os textos teóricos que embasam sua formação, iniciando um 

processo de reflexão da própria prática. (MELO, 2013, pp. 338-339). 

 

O "tipo" de relação que se estabelece entre estagiário e professor supervisor da escola é 

bastante nítido na pesquisa de Melo (2013). Essa relação está intrinsecamente relacionada ao 
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"tipo" de parceria que se estabelece entre as duas instituições escolares, num papel de 

(co)responsabilidade na formação dos futuros professores da Educação Básica. E, se isso não 

acontece, o processo formativo pode ficar prejudicado, como bem escreve a autora: 

 

Havendo o distanciamento entre ambas, os estagiários sentem-se limitados pela 

falta de familiaridade com os professores escolares, [...]. Essa postura reforça a 

concepção de que o estagiário é passageiro naquele contexto ― literalmente em 

condição de passagem, o que dificulta a sua autonomia e também em reconhecer-

se professor, quando não, por se sentirem 'supervisionados', no sentido de serem 

avaliados constantemente pelos professores da escola. (MELO, 2013, p.341). 

 

Na contramão dessa postura de distanciamento entre a universidade e a escola, a autora 

reconhece a complexidade de uma parceria dessa natureza e enfatiza que:  

 

[...] essa aproximação se dá a partir de propostas que estimulem a reciprocidade 

de saberes e práticas de profissionais experientes e iniciantes, em um contexto 

único de aprendizagem. [...] Cada participante da rede de conexões é responsável 

por uma parcela de mobilização de saberes, onde não se busca a igualdade entre 

os sujeitos, pois cada qual tem o seu papel nessa inter-relação. (MELO, 2013, 

p.343) 

 

Outro estudo bastante relevante, que nos traz contribuições importantes para uma 

compreensão das discussões atuais sobre o estágio e sua relação intrínseca com a prática 

docente, é o mapeamento realizado por Melo e Almeida (2014) que enfatiza os sentidos 

historicamente atribuídos ao estágio e o sentido de prática docente, sendo esses dialeticamente 

vinculados.  

O estudo teve como objetivo a realização de uma análise dos sentidos atribuídos ao 

estágio supervisionado e à prática docente, nas produções discursivas da ANPEd (Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação), da BDTD da UFPE (Biblioteca Digital 

de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Pernambuco) e do EPENN (Encontro de 

Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste).  

A análise, que foi desenvolvida a partir da Análise do Discurso numa perspectiva da linha 

francesa, contemplou o total de 29 publicações sobre estágio supervisionado/curricular e 16 

sobre a prática docente, no recorte temporal de 2002 e 2011, dos quais 11 estudos apresentados 

na ANPEd - seis (06) sobre estágio e cinco (05) sobre prática docente, no GT de Formação de 

Professores; quatro (04) dissertações da BDTD - três (03) pesquisas com foco no estágio e uma 

(01) na prática docente e uma (01) tese que se remetia à práxis; e do EPENN, também no GT 
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de Formação de Professores por conta de ter o maior quantitativo de publicações sobre estágio, 

foram analisados 20 trabalhos sobre estágio e nove (09) de prática docente, sendo esses 

apresentados em quatro reuniões, correspondentes aos anos de 2005, 2007, 2009 e 2011.  

Em relação ao sentido 'historicamente' atribuído ao estágio supervisionado, Melo e 

Almeida (2014) enfatizam que na perspectiva histórica, o estágio se constituía como uma 

disciplina de final de curso, compreendido tão somente como a parte prática da formação de 

professores. Consequentemente, a teoria estava desvinculada da prática e ocupava grande parte 

da carga horária destinada aos cursos de formação de professores, como apontam as autoras:  

 

[...] o estágio supervisionado se constituiu como uma disciplina de final de curso 

sendo compreendido como a parte prática da formação de professores. A teoria, 

portanto, era desvinculada da prática e ocupava maior espaço nos programas das 

licenciaturas. Os sentidos construídos a despeito de como os professores deveriam 

ser formados se articulavam com a ideia de que primeiro era preciso deter um 

conhecimento para depois aplicá-lo, demonstrando o papel central que a teoria 

tinha (e ainda tem) na formação, uma teoria a qual desconsidera o movimento da 

prática. (MELO e ALMEIDA, 2014, p. 39). 

 

No entanto, apesar de ainda haver na formação de professores, situações em que a teoria 

e a prática não dialogam, as autoras revelam que há, atualmente, um movimento que atribui 

novos sentidos ao estágio, destacando o caráter relacional entre esses dois elementos, ou seja, 

entre a teoria e a prática como componente indissociáveis na formação de professores.  

Como bem destacam Melo e Almeida (2014), dois teóricos apresentam grandes 

contribuições para esse movimento: Schön e Zeichner que, ao discutirem o conceito da prática 

reflexiva, atribuem ao professor um novo sentido para o seu trabalho: "o sentido de um trabalho 

intelectual na docência". (p.40). Desse novo olhar, o estágio passa a ser apoiado na necessidade 

dos estudantes de licenciaturas, futuros professores, de refletirem sobre a sua prática na 

perspectiva de uma nova possibilidade de construção de um conhecimento baseado na 

experiência docente, na aproximação ao campo de trabalho, consequentemente, uma 

possibilidade de (re)significar a teoria e de superar a separação entre teoria e prática.  

Outro aspecto apontado no estudo é a íntima relação que se estabelece entre o estágio e a 

prática docente, na qual, segundo Melo e Almeida (2014), o estágio se constitui em lócus de 

aprendizagem da prática docente ou, ainda, como uma (re)significação da aprendizagem 

profissional - isso para os professores em formação e que já têm experiência com o magistério. 

Em relação à concepção e aos sentidos assumidos pelo estágio, as autoras têm como ponto de 

partida a compreensão do estágio como um 'lócus privilegiado da construção da práxis', ou seja, 
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o espaço onde se concretizam as primeiras aproximações com o campo profissional, 

consequentemente, um lugar propício para (re)significar a prática docente já existente.   

Para alcançar os sentidos atribuídos nas publicações analisadas, Melo e Almeida (2014) 

esclarecem que foi imprescindível observar a relação ‘intrínseca’ estabelecida entre prática 

docente e estágio na formação inicial de professores. E a partir dessa análise, as autoras apontam 

que há sim uma evolução nos sentidos construídos sobre estágio e prática docente, possibilitada 

por uma discussão que busca a superação de um sentido de que o estágio reduz o docente a um 

prático, que não tem autonomia profissional e intelectual. "[...] o estágio como possibilidade de 

construção da práxis e de diálogo entre os diversos componentes curriculares. [...] o estágio 

articulado ao enunciado da reflexão se apresenta como lugar de ressignificação da prática 

docente". (p. 34) 

 Os estudos e pesquisas recentes sobre a formação de professores apontam para as 

condições e/ou perspectivas em que o estágio supervisionado curricular tem sido trabalhado no 

processo formativo dos professores, isso enquanto possibilidades de aprendizagem da docência, 

de aproximação dos centros de formação de professores como lócus do exercício profissional 

docente – a Escola, e da relação teoria e prática. 

Os resultados de cada estudo aqui apresentado, nos três grupos, nos fazem enxergar o 

movimento pelo qual passa a formação de futuros professores da Educação Básica, com atenção 

especial à formação de professores oferecida no Estado do Espírito Santo, especificamente aos 

licenciandos que participam ou participaram do PBEFD. 

Observamos que, de modo geral, os problemas históricos da formação de professores no 

Brasil ainda se fazem presentes nos cursos  como, por exemplo, a falta de articulação entre a 

formação específica e a formação pedagógica; o caráter fragmentado dos currículos que 

apresentam distanciamento entre a teoria e a prática; a pouca ênfase às disciplinas voltadas à 

formação para o magistério da educação básica;  a pouca referência do cotidiano escolar e seus 

respectivos problemas; a pouca diferenciação entre e estágio supervisionado e atividades 

práticas do curso, entre outros problemas. 

Especificamente na formação de professores da Educação Básica no Estado do Espírito 

Santo, recorte desta pesquisa, os estudos de Gatti e Nunes (2008), Gatti e Nunes (2009a), Gatti 

e Nunes (coord.) (2009b) e Gatti e Gimenes (2011) apontam para essas mesmas fragilidades e 

ainda aquelas ligadas diretamente ao estágio, tais como: falta de clareza quanto aos objetivos, 

as metodologias e conteúdos do estágio supervisionado e consequente dificuldade de assegurar, 
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minimamente, aos futuros professores, a aprendizagem da docência; falta de articulação entre 

os centros formadores e as escolas-campo; desarticulação da teoria com a prática; não 

diferenciação entre as atividades práticas do curso e as atividades de estágio supervisionado, 

redundando tudo em prática, o que leva a interpretação de alguns autores como Melo (2013) e 

Melo e Almeida (2014) de que o estágio, tem sido uma mera formalidade de documentos. 

Por outro lado, as pesquisas demonstram que há o reconhecimento por parte dos gestores 

e professores dos cursos de licenciatura, da necessidade de incluir ações que permitam aos 

futuros professores conhecer a realidade das escolas de educação básica, para que possam 

explorar essa realidade nas atividades desenvolvidas no estágio, de modo que essas experiências 

sejam produtivas e significativas no seu desenvolvimento profissional. Há, ainda, o 

reconhecimento e a consciência de que é preciso estabelecer uma rede de parcerias entre centros 

formadores e escolas-campo para um efetivo planejamento, especialmente, das atividades 

pertinentes ao Estágio Curricular/Supervisionado. 

Outras constatações das pesquisas podem sem destacadas: as experiências de estágio 

supervisionado curricular devem contemplar todas as redes de ensino da Educação Básica do 

Estado; ser supervisionada pelos professores formadores; considerar o estudo dos 

conhecimentos sobre o Sistema de Ensino do Estado e respectivos currículos da Educação 

Básica; ter critérios rigorosos de acompanhamento e avaliação da atividade; considerar os 

conhecimentos prévios dos estudantes de licenciatura quanto à atividade docente e maximizar 

questões que possam ajudar a superar a dicotomia entre teoria e prática, aspectos que podem 

potencializar o estágio supervisionado e, consequentemente, a formação dos professores. 

Em relação à iniciação à docência, por meio de experiências de estágio e ou programa 

específicos, podemos elencar pontos comuns das experiências estudadas como: a necessidade 

de estreitar as relações entre centros formadores e escolas-campo e, também, entre os sujeitos 

envolvidos – professores formadores, futuros professores e professores da educação básica, 

sendo, estes últimos, na condição de (co)formadores. Todas as experiências analisadas colocam 

ênfase no contexto das escolas e na articulação entre equipe gestora, professores, alunos e 

licenciandos; as iniciativas se concretizam na articulação da teoria e da prática e têm 

minimizado as lacunas existentes nos currículos dos cursos formadores de professores da 

Educação Básica; a iniciação, em todos os casos estudados, possibilita aos licenciandos a 

identificação com a docência sendo a escola-campo agente formador fundamental nesse 

processo.  
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É relevante destacar que os estudos em questão reforçam o papel do estágio como 

condição fundamental à aprendizagem da docência, pois coloca o futuro professor em contato 

com seu campo de atuação. A imersão no contexto de trabalho, de acordo com as pesquisas, 

tem possibilitado a concretização do exercício de relacionar teoria e prática dimensões 

imprescindíveis à formação de professores. Além disso, o contato com a escola e com as 

situações reais de sala de aula potencializam as experiências de estágio quando os professores 

em formação e em exercício refletem sobre a prática e compartilham experiências. Nesse 

sentido, os estudos evidenciaram que a escola tem uma papel fundamental enquanto lócus de 

situações reais de prática docente e possibilidade de ressignificação de teorias e práticas. O 

estágio é uma possibilidade concreta para uma formação compartilhada entre docentes e 

licenciandos, o que do ponto de vista dos estudos recentes, trará uma contribuição bastante 

significativa à qualidade da formação inicial de professores da Educação Básica. 

 

 

1.2 O processo de aprendizagem da docência na formação inicial de professores 

 

Os cursos de licenciaturas, em seus currículos, apresentam uma gama de teorias com foco 

nos processos de ensino e de aprendizagem e nos conteúdos específicos de cada área/disciplina, 

na gestão escolar, entre outros. No entanto, o que se observa, ainda, é a falta de articulação entre 

esses conteúdos do saber pedagógico com o fazer pedagógico, o que repercute, diretamente, no 

processo de aprendizagem da docência dos futuros professores.  

O processo de aprendizagem da docência é considerado um processo lento e complexo e 

que se inicia antes mesmo do ingresso no curso de formação (licenciatura), como afirmam as 

pesquisadoras Tancredi (2009) e Mizukami (2005-2006), fazendo referência aos diferentes 

momentos formativos, incluindo o período anterior ao curso superior. A concepção apresentada 

pelas autoras reforça a importância da fase de formação inicial para o futuro professor, pois se 

constitui como uma oportunidade de se apropriar dos conhecimentos teóricos e práticos, 

adquiridos não apenas nas aulas mas também no cotidiano escolar - por meio do estágio, na 

aproximação com profissionais mais experientes, na convivência com o contexto e a 

diversidade escolar e, é claro, no contato com os alunos.  

O 'aprender a ensinar' e o 'aprender a ser professor' são processos integrados e contínuos 

em que as experiências de vida como aluno e outras experiências profissionais se somam e 
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passam a integrar uma nova fase de aprendizagem da docência, segundo Tancredi (2009, p.09). 

Na concepção de Mizukami (2005-2006), a aprendizagem da docência envolve muito mais do 

que os conhecimentos teóricos, que são objetos de aprendizagens permanentes. Para a autora, 

outros elementos são imprescindíveis, tais como: 

 

[...] o caráter individual e coletivo de tal aprendizagem; a força das crenças, 

valores e juízos na configuração de práticas pedagógicas; a reflexão como um 

processo de inquirição da própria prática no sentido de, por meio dela, superar 

desafios, dilemas e problemas; a importância de construções de comunidades de 

aprendizagens que possibilitem desenvolvimento profissional; a importância de 

processos colaborativos não invasivos para o desenvolvimento individual e 

coletivo; as escolas como organizações que aprendem a partir da aprendizagem 

de seus participantes; as aprendizagens docentes como situadas e socialmente 

distribuídas; os diferentes tipos de conhecimentos necessários à docência que 

passam gradativamente a compor a base de conhecimentos de cada professor; os 

processos cognitivos acionados pelos professores para a construção da referida 

base; a importância dos conteúdos e dos níveis de reflexão; o desenvolvimento de 

atitude investigativa como ferramenta de desenvolvimento profissional. 

(MIZUKAMI, 2005-2006, p. 24). 

 

O processo de aprendizagem da docência requer, então, compreender não apenas os 

conteúdos a serem ensinados, mas, também, a complexidade de condições atualmente impostas 

pela organização da sociedade, a realidade do cotidiano escolar e as características 

comportamentais dos alunos que fazem parte de uma nova geração. Para tal tarefa, Tancredi 

(2009) argumenta que o professor precisa adquirir/desenvolver conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores específicos para atender, principalmente, às desigualdades social e 

econômica, as mudanças decorrentes das famílias atuais, dos novos modelos de família dos 

alunos, às condições de trabalho que se apresentam e à diversidade cultural presente no 

cotidiano da escola. Nesse processo, a escola, por excelência, se constitui em importante local 

de aprendizagem e de desenvolvimento profissional da docência, como complementa a autora.     

Ao abordar as relações entre os conhecimento universitários e os saberes da experiência 

dos professores, Tardif (2011, p.68) afirma que "o desenvolvimento do saber profissional é 

associado tanto às suas fontes e lugares de aquisição quanto aos seus momentos e fases de 

construção". Numa perspectiva de que teoria e pesquisa são fundamentais para uma práxis 

docente, Vaillant (2010) acrescenta que essa interação de conhecimentos pode estabelecer um 

diálogo em busca de uma prática profissional comprometida com a ideia de que todos são 

trabalhadores do conhecimento e não cair no 'praticismo', na prática pela prática, sem uma 

reflexão com base no estudo das teorias, da realidade observada e vivida e, também, da 

experiência.    
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 Diante dessa complexidade envolvida na formação de professores, a escola, sem 

qualquer sombra de dúvidas, é um lócus de (co)formação imprescindível no percurso da 

aprendizagem da docência. Entre os motivos, podemos destacar a oportunidade de viver 

situações reais do cotidiano escolar, de onde não se tem controle do ambiente, diferentemente 

do que acontece nos restritos espaços dos cursos formadores, que usam ‘situações simuladas’.  

Ao viver o cotidiano da escola, o futuro professor tem uma possibilidade real de "[...] 

compreender que na prática, a teoria de que se dispõe para ensinar não se aplica diretamente. É 

preciso transformar a teoria em prática e a prática em teoria". (TANCREDI, 2009, p. 16). E 

assim, a possibilidade de maior contato com a escola pode ser fundamental para enfrentar um 

dos grandes desafios atuais, colocado por Mizukami (2005-2006, p.24), que é a formação de 

um professor capaz de lidar com as peculiaridades de cada sala de aula e em cada escola, ambas 

inseridas em um mundo de constantes mudanças.  

Diante de tantos condicionamentos e das novas exigências à formação de professores, 

Mizukami (2005-2006) recorre aos três eixos essenciais à constituição de uma base de 

conhecimento para o exercício da docência, apresentados por Darling-Hammond e Baratz-

Snowden (2005 apud MIZUKAMI, 2005-2006, p.24). Trata-se de uma concepção da prática do 

profissional para um modelo formativo de desenvolvimento profissional centrado na escola, 

visando preparar os professores para um mundo em mudança, com olhar para o ensino como 

profissão. Os eixos são os seguintes: 

1. Os conhecimentos dos alunos e de seu desenvolvimento em contextos sociais que 

envolvem conhecimentos de aprendizagem, de desenvolvimento humano e de aquisição e 

desenvolvimento da linguagem. 

2. Os conhecimentos do ensino que correspondem ao ensino de diferentes matérias, dos 

diferentes alunos, do manejo da classe e das formas de avaliações. 

3. Os conhecimentos da matéria e dos objetivos curriculares que dizem respeito às metas 

educacionais e aos propósitos em relação às habilidades, aos conteúdos e às matérias. 

Ainda como propostas para uma formação de professores, na perspectiva de que a 

formação também é um processo contínuo, Nóvoa (2011) apresenta propostas de formação que, 

mesmo não correspondendo diretamente ao período da formação inicial do professor, apontam 

para contribuições valiosas por considerar a relação entre as instituições formadoras – 

Universidade e Escola. As propostas fazem parte da atual configuração do acordo de Bolonha 

que determina que para entrada na profissão docente, os candidatos, além de realizar um curso 
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de formação inicial, precisam percorrer, minimamente, mais dois momentos formativos: um 

curso de mestrado (voltado para o ensino e com um forte referencial didático, pedagógico e 

profissional) e a indução profissional (período probatório). Em relação a esses dois momentos, 

o autor explica ser fundamental que tal formação esteja voltada para cinco propostas: à prática, 

à formação dentro da profissão, à dimensão pessoal, ao trabalho em equipe e ao espaço público 

da Educação.  

Uma primeira proposta, como explica Nóvoa (2009), é que a formação dos professores 

deve ser centrada na aprendizagem dos alunos e no estudo de casos concretos. O professor deve 

ter como referência, em suas reflexões, o trabalho escolar, assumindo, assim, um componente 

capaz de instituir as suas práticas profissionais como lugar de reflexão e de formação e de 

abandonar a ideia 'simplista' de que a profissão docente é definida, primordialmente, pela 

capacidade que se tem de transmitir um determinado conteúdo/saber.  

A formação deve, ainda, basear-se na aquisição de uma cultura profissional, concedendo 

aos professores mais experientes um papel central na formação dos mais jovens, passando para 

‘dentro’ da profissão, de forma a desenvolver uma formação de professores aos professores, 

como explica Nóvoa (2009). Para o autor, essa fase permite consolidar bases para uma formação 

em situações reais de trabalho docente, capazes de fomentar a análise da prática e de integração 

na cultura profissional docente. 

A terceira proposição é relacionada à atenção especial e necessária às dimensões pessoais 

da profissão docente. Para o autor, é impossível para o profissional, e não apenas para o 

professor, separar as dimensões pessoais das dimensões profissionais, bem como é necessária 

a elaboração de um conhecimento pessoal (um auto-conhecimento) no interior do conhecimento 

profissional e capturar, ou ainda, compreender que o sentido de uma profissão, neste caso da 

profissão docente, não cabe apenas numa matriz técnica ou científica. Essa perspectiva permite 

ao autor fazer uma afirmação otimista: "Temos caminhado no sentido de uma melhor 

compreensão do ensino como profissão do humano e do relacional". (NÓVOA, 2009, p.06) 

A valorização do trabalho em equipe e o exercício coletivo da profissão são apontados, 

também, como fundamentais na formação do professor, em especial por serem reforçadores da 

importância dos projetos educativos e das práticas colaborativas. Essa proposta também 

fortalece a atividade da docência frente à sua complexidade que decorre das mudanças do 

cotidiano escolar. Esse olhar à docência como 'coletivo' pode se desdobrar em duas 

perspectivas, segundo Nóvoa (2009), em que a escola é o lugar de formação dos professores e, 

também, o espaço de análise partilhada sobre as práticas, enquanto rotina sistemática de 
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acompanhamento, de supervisão e de reflexão acerca da atuação docente. O objetivo deve ser 

bem específico: transformar essa experiência coletiva em conhecimento profissional, desde que 

ligado à formação de professores e aos projetos educativos desenvolvidos nas escolas.  

A outra perspectiva é a proposta da docência compartilhada não só no plano do 

conhecimento, mas também no plano da ética profissional que, segundo o autor, se constrói no 

diálogo com os outros colegas. Nóvoa (2009) expressa sua preocupação em relação aos 

movimentos pedagógicos ou, ainda, às comunidades de prática, pois para ele um diálogo 

profissional precisa de regras e de procedimentos que devem ser adquiridos e exercitados nas 

escolas de formação e nos primeiros anos de exercício docente.  

 

Hoje, num tempo tão carregado de referências ao trabalho cooperativo dos 

professores, é surpreendente a fragilidade dos movimentos pedagógicos que, ao 

longo do século XX, desempenharam um papel central na inovação educacional. 

Estes movimentos, tantas vezes baseados em redes informais e associativas, são 

espaços insubstituíveis no desenvolvimento profissional dos professores. [...] 

Através dos movimentos pedagógicos ou das comunidades de prática, reforça-se 

um sentimento de pertença e de identidade profissional que é essencial para que 

os professores se apropriem dos processos de mudança e os transformem em 

práticas concretas de intervenção. É esta reflexão colectiva que dá sentido ao 

desenvolvimento profissional dos professores. (NÓVOA, 2009, p. 08) 

 

A última proposta do autor é voltada ao 'público' e para uma formação de professores 

marcada por um princípio de responsabilidade social, de forma a favorecer a comunicação 

pública e a participação profissional no espaço público da Educação, na qual Nóvoa (2009) 

defende a necessidade de aprender a comunicar com o público, ter uma voz pública e conquistar 

a sociedade para o trabalho educativo ter destaque fora da escola e, ainda, que o professor tenha 

voz nos debates públicos. "As escolas são lugares da relação e da comunicação. Mas as escolas 

se comunicam mal com o exterior. Os professores explicam mal o seu trabalho. As escolas 

resistem à avaliação e à prestação de contas sobre o seu trabalho. (p.08). O autor chama a 

atenção para o fato de que a concretização desta proposta vai exigir muito esforço para aumentar 

a comunicação dos professores e um reforço da sua presença pública. 

Retomando as proposições de Mizukami (2005-2006), podemos destacar dois fatores 

importantes no processo de formação: a organização de situações de ensino de forma a 

proporcionar momentos de aprendizagem para alunos de diferentes trajetórias pessoais e 

culturais, e a construção de conhecimentos sobre os conteúdos e as formas de ensinar os 

diferentes componentes curriculares. Perrenoud (2002) faz sugestões concretas para os cursos 
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de formação inicial, numa tentativa de obter maior qualidade e levar em conta o 'principiante', 

conforme trecho abaixo: 

  

Não é possível fazer de tudo na formação inicial [...]. Mesmo nos casos em que 

ela é mais longa e consistente, seria melhor: - não abranger "um pouco de tudo", 

mas realizar escolhas, renunciar com ponderação; - definir as prioridades do ponto 

de vista do iniciante e de sua evolução desejável; - basear-se em uma análise das 

situações profissionais mais comuns e problemáticas no início da carreira, como 

fundamento de uma formação inicial que vise ao essencial; - não ignorar a 

angústia e a falta de experiência dos alunos, as quais os levam, a dramatizar alguns 

problemas e a subestimar outros. (PERRENOUD, 2002, p. 16)  

 

Os apontamentos de Gatti, Barreto e André (2011) também convergem para aspectos 

centrais nessa determinação de obter maior qualidade da formação inicial de professores. As 

autoras apresentam um panorama das questões e dos problemas que explicam a complexidade 

da escola, como explicitado no trecho abaixo:  

 

[...] as políticas educacionais postas em ação, o financiamento da educação básica, 

os aspectos das culturas nacional, regionais e locais, os hábitos estruturados, a 

naturalização em nossa sociedade da situação crítica das aprendizagens efetivas 

de amplas camadas populares, as formas de estrutura e gestão das escolas, a 

formação e a atuação dos gestores, as condições sociais e de escolarização de pais 

e mães de alunos de camadas populacionais menos favorecidas (os "sem voz") e 

a condição do professorado: a sua formação inicial e continuada, os planos de 

carreira e os salários dos docentes da educação básica, as condições de trabalho 

nas escolas. (GATTI, BARRETO e ANDRÉ, 2011, pp. 92-93)  

 

A revisão das práticas formadoras e das respectivas propostas curriculares que minimize 

a distância entre o que se estuda e discute na teoria e o que se vivencia e se aplica no espaço 

escolar, nas salas de aula, é apenas um dos pontos citados na pesquisa de Gatti, Barreto e André 

(2011). Para as autoras, outros dois fatores precisam ser somados à qualidade da formação 

inicial, fatores que estão ligados diretamente aos professores da Educação Básica e aos 

professores formadores: os planos de carreira e as questões salariais; e a realidade do contexto 

escolar, especialmente as condições de trabalho oferecidas aos professores. 

Outra pesquisa que reforça essa concepção é de Gatti e Barreto (2009), na qual as autoras 

são enfáticas ao afirmarem que os professores não podem ser considerados únicos responsáveis 

pelas melhorias do ensino na Educação Básica. A qualificação dos professores precisa ser 

compreendida como um processo decorrente de inúmeras questões, especialmente pela 

constatação de que é o setor público o grande empregador dos profissionais da Educação Básica 
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que compõem um dos grupos ocupacionais mais volumosos e importantes do País. No entanto, 

hoje, é o setor privado o grande formador dos professores da Educação Básica no Brasil.  

Carlos Marcelo (2009) enfatiza, por sua vez, a importância do papel dos professores nas 

possibilidades de aprendizagens dos alunos, pois a qualidade dos professores e a forma como 

ensinam é o fator mais importante para explicar os resultados dos alunos. Para o autor fica claro, 

ainda, que "[...] existem evidências consideráveis de que os professores variam na sua eficácia. 

As diferenças nos resultados dos alunos são, por vezes, maiores dentro de uma mesma escola 

do que entre escolas". (RELATÓRIO OCDE, 2005 apud MARCELO, 2009, p.08). 

No entanto, Carlos Marcelo (2009) relaciona essa condição aos processos formativos, em 

especial oferecidos ao longo do seu desenvolvimento profissional. E nesse aspecto, Gatti e 

Barreto (2009, pp. 256-257) são provocativas quando destacam que: "No que concerne à 

formação de professores, uma verdadeira revolução nas estruturas institucionais formativas e 

nos currículos de formação é necessária. As emendas já são muitas. A fragmentação formativa 

é clara". Esses fatores interferem num processo formativo que, ainda hoje, se sobressai com 

uma formação fragmentada e que não pode ser pensada apenas considerando as ciências e seus 

diversos campos disciplinares, "[...] mas a partir da função social própria à escolarização – 

ensinar às novas gerações o conhecimento acumulado e consolidar valores e práticas coerentes 

com nossa vida social". 

Carlos Marcelo (2009) explica que a profissão docente tem se legitimado pelo 

conhecimento, pelo saber, enquanto que, a justificação do trabalho docente tem-se baseado no 

compromisso pela transformação desse conhecimento em aprendizagens relevantes para os 

alunos. Afirma, ainda, que a profissão docente é considerada uma 'profissão do conhecimento', 

na qual, cada dia mais, os profissionais precisam se convencer "da necessidade de ampliar, 

aprofundar, melhorar a sua competência profissional e pessoal". (p. 09). 

Outro aspecto apresentando por Gatti e Barreto (2009) permite analisar o processo 

histórico da profissão e os diferentes cenários que requerem formação qualificada desse 

professor.  

 

De um lado, temos a expansão da oferta de educação básica e os esforços de 

inclusão social, com a cobertura de segmentos sociais até recentemente pouco 

representados no atendimento escolar oferecido nas diversas regiões do país, 

provocando a demanda por um maior contingente de professores, em todos os 

níveis do processo de escolarização. De outro, as urgências colocadas pelas 

transformações sociais que atingem os diversos âmbitos de atividade humana e 

penetram os muros da escola, pressionando por concepções e práticas educativas 

que possam contribuir significativamente para a construção de uma sociedade 
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mais justa, democrática e moderna. No quadro de fundo, um país com grandes 

heterogeneidades regionais e locais, e, hoje, com uma legislação que estabelece a 

formação em nível superior como condição de exercício do magistério, num 

cenário em que a qualidade do ensino superior também está posta em questão. 

(GATTI e BARRETO, 2009, p.12). 

 

Além disso, as autoras esclarecem que as demandas que se identificam por uma formação 

adequada ao 'exigido na legislação' apresentam muitas diferenças em seus níveis e etapas de 

ensino e que a distribuição da oferta pública e privada dos cursos de graduação que formam 

professores no interior de cada região são desiguais.  

Ao discutir a formação inicial para a profissão docente, Imbernón (2002) faz uma crítica 

ao discurso pautado no sistema educacional que situou a formação do profissional da educação 

em um discurso ambivalente, paradoxal ou simplesmente contraditório, no qual dois lados estão 

postos: a retórica histórica da importância dessa formação e a realidade da miséria social e 

acadêmica. O autor afirma que essa condição de tratar do conhecimento profissional ou, ainda, 

do conhecimento pedagógico do professor, se constituiu em dilema que obriga um repensar 

sobre as formas de aquisição do conhecimento profissional docente – especificamente no que 

diz respeito ao conhecimento profissional de iniciação à docência.   

Em relação às pesquisas acadêmicas, sua crítica é quanto à concepção que trata da 

formação inicial de professores numa única perspectiva – a dos ciclos vitais do professor. Para 

Imbernón (2002) isso precisa evoluir, pois há uma contradição nas discussões propostas a partir 

desses ciclos que relaciona apenas a idade e as características pessoais ao conhecimento 

profissional do professor, e que independente do contexto, todo profissional é igual. 

Em um processo de formação inicial dos professores, além de assegurar experiências que 

possibilitem agregar os conhecimentos pedagógicos aos conhecimentos das áreas disciplinares, 

também é fundamental promover o contato com o ‘fazer docente’, com a ‘ação’, como 

defendem as autoras:  

 

[...] tem que partir de seu campo de prática e agregar a este os conhecimentos 

necessários selecionados como valorosos, em seus fundamentos e com as 

mediações didáticas necessárias, sobretudo por se tratar de formação para o 

trabalho educacional com crianças e adolescentes. (GATTI e BARRETO, 2009, 

p.257). 

 

Vaillant (2012) faz uma crítica aos programas de formação e aponta a falta de interação 

dos problemas sociais e políticos com os sistemas educacionais como fator que reflete, 
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diretamente, na função social da escola e no desempenho docente. A diversidade de contextos 

sociais dos estudantes e dos ambientes escolares impõe também, à instituição 'escola', um 

cenário de mudanças em que o papel/perfil do professor precisa de transformações e, 

principalmente, de uma formação diferenciada da estabelecida nos programas tradicionais. A 

pesquisadora reforça, ainda, a falta de adaptação dos programas de formação ao grau de 

complexidade da sociedade de informação e dos conhecimentos que exigem iniciativas e 

propostas flexíveis, reflexivas e complexas.  

Nessa perspectiva, Perrenoud (2002) complementa que uma formação inicial, de bons 

principiantes, está bastante condicionada à formação de pessoas capazes de evoluir, dispostas a 

aprender de acordo com a experiência e a refletir sobre o que realmente fizeram e os resultados 

disso com o que gostariam de fazer. Para o autor, a formação inicial "tem de preparar o futuro 

professor para refletir sobre sua prática, para criar modelos e para exercer sua capacidade de 

observação, análise, metacognição e metacomunicação". (LAFORTUNE et al, 1998 apud 

PERRENOUD, 2002, p.17)    

 

O desafio é ensinar, ao mesmo tempo [...], atitudes, hábitos, savoir-faire, métodos 

e posturas reflexivas. Além disso, é importante, a partir da formação inicial, criar 

ambientes de análise da prática, ambientes de partilha de contribuições e de 

reflexão sobre a forma como se pensa, decide, comunica e reage em uma sala de 

aula. Também é preciso criar ambientes - que podem ser os mesmos - para o 

profissional trabalhar sobre si mesmo, trabalhar sem medos e suas emoções, onde 

seja incentivado o desenvolvimento da pessoa, da sua identidade. [...] um 

profissional reflexivo só pode ser formado por meio de uma prática reflexiva 

graças a essa fórmula paradoxal apreciada por Meirieu (1996): "Aprender fazendo 

a fazer o que não se sabe fazer". (PERRENOUD, 2002, p.18). 

 

A escola perde parte da sua função de espaço privilegiado para promover a integração 

social e uma formação cidadã. E, consequentemente, alimenta-se um equívoco de que a 

Universidade forma e a Escola (de)forma. Tal desarticulação é bastante presente nos currículos 

dos cursos de licenciaturas do Brasil, de acordo com o levantamento e análises propostas por 

Gatti e Barreto (2009, p.258), em que expõem a realidade das estruturas curriculares dos cursos 

de formação: "Os currículos não se voltam para as questões ligadas ao campo da prática 

profissional, seus fundamentos metodológicos e formas de trabalhar em sala de aula. Continuam 

a privilegiar preponderantemente os conhecimentos pedagógicos propriamente ditos".  

Nesse sentido, Vaillant (2012) propõe uma formação inicial de professores não 

preocupada apenas com o gerenciamento das aulas, com tempo estipulado e recomendado para 

finalizar as atividades, mas sim centrada na relação aluno-professor. É bastante pertinente 
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quando a autora defende a necessidade de diminuir a distância entre a escola de hoje e a escola 

de amanhã, apontando para três temas que se projetam mais fortes na ‘agenda’ de propostas 

educacionais para uma escola do futuro: a integração do cultural e do social (exclusão e inclusão 

social); o acesso às tecnologias (informação e comunicação) e uma educação cidadã como papel 

fundamental do sistema educacional.  

Observar se os estudantes estão, efetivamente, aprendendo é uma tarefa fundamental 

nesse processo, explica Vaillant (2012), embora nada fácil, pois o ‘bom professor’ precisa 

desenvolver capacidades (competências e habilidades) compatíveis com a necessidade de atuar 

num contexto com muitas particularidades, que envolvem duas grandes dimensões: cognitiva-

acadêmica - que corresponde à qualidade e à quantidade de saberes e conhecimentos dos 

professores e, também, às estratégias pedagógicas para efetividade da transmissão e construção 

do conhecimento no coletivo estudantil: a escola; e a vincular-atitudinal - identificação com a 

transmissão de valores morais e éticos inerentes ao trabalho/exercício da docência, dimensão 

imprescindível e necessária para o desenvolvimento social e pessoal dos estudantes.    

Todo esse processo pode levar ao que Perrenoud (2002, p.20) atribui como uma formação 

inicial de um 'principiante reflexivo', mas alerta que essa formação reflexiva não se limita ao 

acréscimo de um novo conteúdo a um programa que já é denso, tampouco atribuir uma nova 

competência ao referencial, pois "a dimensão reflexiva está no centro de todas as competências 

profissionais, tendo em vista que ela constitui seu funcionamento e seu desenvolvimento", 

explica o autor. Perrenoud (2002) esclarece que a dimensão reflexiva precisar estar presente no 

debate global sobre a formação inicial de professores, sobre a alternância e a articulação entre 

teoria e prática, sobre os saberes, competências e hábitos dos profissionais.   

Quanto às práticas de ensino no processo de formação, Vaillant (2012) afirma que são 

uma excelente oportunidade para aprendizagem da docência, mas para que seja um processo 

construtivo e pessoal e não uma mera repetição do observado é imprescindível que os estudantes 

desenvolvam uma capacidade crítica sobre os modelos de ensino que observam. Para tanto, os 

professores em formação precisam ser ensinados a aprender e a compreender e a analisar e a 

refletir sobre o processo de ensino-aprendizagem.  

Algumas responsabilidades de um bom professor, exploradas na literatura contemporânea 

e as vezes contraditórias, são apresentadas como sine qua non para uma formação de qualidade, 

adequada às exigências atuais: conhecimento e valores que os professores devem ter para 

transmitir aos estudantes; competências para comunicação e interação com estudantes, pais e 

colegas; dominar técnicas originadas dos avanços de tecnologia da informação e da 
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comunicação; e o desenvolvimento de competências para investigação e reflexão de suas 

próprias práticas. (MARCELO GARCÍA e VAILLANT, 2009 apud VAILLANT, 2012).  

Essa concepção coaduna com a proposta de custear o desenvolvimento profissional e 

pessoal do professor numa perspectiva da formação ‘integral’. Citando estudos de Hunt (2008), 

que desenvolve detalhada revisão da literatura sobre desempenho efetivo do professor, Vaillant 

(2012) aponta cinco características comuns aos professores que aproveitam suas experiências 

do cotidiano escolar e da relação professor-aluno, para importantes reflexões sobre os processos 

ensino-aprendizagem e para mudanças no seu fazer: 

 professores comprometidos com os estudantes e o processo de ensino-aprendizagem 

desses estudantes; 

 professores que dominam/conhecem os conteúdos que precisam ensinar e sabem como 

ensiná-los; 

 professores responsáveis pela aprendizagem do aluno, fazendo toda a gestão do processo 

e o acompanhamento/monitoramento; 

 professores reflexivos, que repensam sistematicamente suas práticas e aprendem com as 

experiências; 

 professores integrantes de comunidades de aprendizagens.  

Vaillant (2012) menciona, também, que administradores e gestores dos sistemas 

educacionais precisam repensar suas propostas, de forma a distinguir os problemas técnicos dos 

problemas de adaptação, promovendo assim maior eficiência em suas atividades, de forma que 

estas sejam mais sustentáveis e por sua vez, conduzir a formação de outros líderes na mesma 

linha.  

Carlos Marcelo (2009, p.09) propõe uma reflexão acerca de três questões, que para mim 

são motivadoras e desafiadoras na realização desta pesquisa, pois remetem a refletir sobre as 

‘influências’ das experiências formativas (formação inicial): Como fazer com que a docência 

seja uma profissão atrativa? Como conservar no ensino os melhores professores? E como 

conseguir que os professores continuem a aprender ao longo das suas carreiras?  

Outras questões importantes e sem respostas definitivas, como bem enfatizou Tancredi 

(2009, p. 12), precisam constar das pautas de discussões que envolvem melhorias na formação 

inicial dos professores: O que realmente um professor precisa saber? O que precisa saber fazer? 

Qual é a fonte de conhecimento para a docência? Como e com quem os professores aprendem? 
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Como enfrentam as mudanças sociais, políticas e educacionais que ocorrem no decorrer do 

tempo, na sociedade e nas escolas? Uma delas "Qual é a fonte de conhecimento para a docência" 

nos leva a desdobrar essa discussão para uma questão bastante específica e que podemos sim, 

trazer apontamentos que nos levam à resposta: quais são as fontes da aprendizagem da 

docência? 

A proposição de Zeichner (2010), ao discutir as conexões entre a formação na 

universidade e as experiências de campo na formação de professores, pode ser uma resposta às 

questões colocadas por Tancredi (2009). O autor propõe a criação de um terceiro espaço de 

aprendizagem da docência, isso na fase de formação inicial do professor:  

 

[...] espaços híbridos nos programas de formação inicial de professores [...] que 

reúnem professores da Educação Básica e do Ensino Superior e o conhecimento 

prático profissional e acadêmico em novas formas para aprimorar a aprendizagem 

dos futuros professores. [...] Contrário à desconexão tradicional entre escola e 

universidade e à valorização do conhecimento acadêmico como a fonte de 

autoridade do conhecimento para a aprendizagem sobre o ensino, próprio dos 

modelos tradicionais de formação de professores das escolas normais superiores 

e das universidades. (ZEICHNER, 2010, p.487). 

 

Na visão do autor, o que ainda predomina é uma visão tradicional, para a qual a escola 

permanece na condição de campos de prática, nos quais os licenciandos devem ‘tentar’ realizar 

as práticas ensinadas na universidade. No entanto, esse terceiro espaço pode ser uma alternativa 

que representa uma "mudança de paradigma na epistemologia dos programas de formação de 

professores" - a utilização da prática de ensino como um momento/lugar de problematização, 

de pensar o papel da experiência de campo na formação de professores.  

Apoiando-se ainda na concepção de Zeichner (2010), as oportunidades de aprendizagens 

se expandem na medida em que a visão sobre os diferentes saberes também se amplia, o que é 

um importante diferencial na formação de professores. A ampliação desses saberes se 

condiciona, principalmente, na medida em que novas sinergias são criadas com a interação entre 

conhecimentos das mais diferentes fontes, ou seja, da interação dos diferentes sujeitos 

envolvidos no contexto escolar.  

Diante da realidade de uma escola que, cada dia mais tem suas funções e 

responsabilidades multiplicadas pela diversidade cultural e comportamental dos seus alunos, o 

perfil e a formação do professor também passam por mudanças. A necessidade de acompanhar 

essa transformação no cenário educacional exige do professor: reflexão de suas práticas 

docentes, atualização, estudo, novas perspectivas e práticas inovadoras em sua atuação. Daí a 
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importância do contexto escolar na formação inicial desses professores, tão discutida, 

principalmente, por Zeichner (2010) e Vaillant (2010). 

  



59 
 

CAPÍTULO II 

2. METODOLOGIA  

 

 

2.1 Procedimentos metodológicos 

 

Uma primeira reflexão e justificativa para a escolha dos procedimentos metodológicos 

parte da afirmação de Lüdke e André (1986) de que para realizar uma pesquisa em Educação, 

em especial qualitativa, é necessário fazer um confronto de dados e evidências coletadas com 

os conhecimentos teóricos acumulados sobre o assunto.  

Partindo da concepção de que o objeto de estudo é uma ação de uma política pública de 

inserção à docência de professores da Educação Básica, em formação inicial em cursos de 

licenciaturas no Estado do Espírito Santo, foram escolhidos como sujeitos da pesquisa:  

 Estagiários do PBEFD: estudantes de cursos de licenciatura do Espírito Santo, matriculados 

em IES privadas e públicas, conveniadas ao PBEFD/SEDU-ES. 

 Professores da Educação Básica, atuantes nas escolas-campo parceiras do PBEFD, que 

recebem os estagiários nas salas de aula: professor regente. 

 Pedagogos tutores, atuantes nas escolas-campo, que são responsáveis pelo planejamento e 

acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos estagiários nas escolas-campo. 

 

2.1.1 Análise documental  

 

Para iniciar essa investigação sobre o Programa Bolsa Estágio Formação Docente 

(PBEFD) realizou-se uma análise documental dos conteúdos dos textos que se caracterizam 

como documentos legais e orientadores do Programa. A escolha da análise documental se 

apoiou no que Lüdke e André (1986) afirmam representar esses documentos: "[...] uma fonte 

‘natural’ de informação. Não são apenas uma fonte de informação contextualizada, mas surgem 

num determinado contexto e fornecem informações sobre esse mesmo contexto". (LÜDKE e 

ANDRÉ, 1986, p. 39).  
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De acordo com Caulley (1981 apud LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.38), uma análise 

documental "busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou 

hipóteses de interesse". Neste estudo, as informações obtidas com a análise documental 

serviram de suporte para o planejamento de outros dois procedimentos metodológicos – a 

entrevista e o grupo de discussão, que ajudaram a conhecer o funcionamento e a organização 

do PBEFD e a compreender a dinâmica que pode assegurar uma articulação teoria e prática, 

além de revelar as contribuições ao processo de aprendizagem da docência de futuros 

professores.  

A análise documental segue o que Lüdke e André (1986) definem como as duas situações 

propícias para uma análise valiosa de documentos: quando o conteúdo desses documentos 

levanta questões para aprofundamento ou complementa dados obtidos por meio de outras 

técnicas: "[...] como uma técnica exploratória, a análise documental indica problemas que 

devem ser mais bem explorados através de outros métodos. Além disso, ela pode complementar 

as informações obtidas por outras técnicas de coleta". (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p.39).  

Os documentos analisados se constituem como documentos oficiais, de fonte primária, e 

assim caracterizam as primeiras orientações direcionadas aos bolsistas-estagiários e aos 

professores da Educação Básica. Foram usados dois tipos de documentos, caracterizados por 

Lüdke e André (1986, p.40) como oficiais e técnicos, os do tipo oficial foram: decretos, 

portarias, normativas, leis, pareceres e convênios; e, do tipo técnico: relatórios, planejamentos 

e outros documentos com registro de ações/opiniões por parte dos sujeitos envolvidos no 

processo. 

Os documentos oficiais apresentam, regulam e orientam como deve funcionar o PBEFD. 

Esses documentos foram elaborados pela SEDU-ES e apresentados às partes envolvidas no 

programa: Superintendências Regionais de Educação (11 unidades, abrangendo as três regiões), 

Escolas-campo e IES que aderiram ao Programa e Estudantes de licenciaturas, aprovados para 

realização do estágio via edital publicado pela SEDU-ES. Os documentos são:  

 Decreto nº 2563 – R, 11 de agosto de 2010: dispõe sobre o PBEFD.  

 Portaria nº 157 – R, de 29 de dezembro de 2010: regulamenta a operacionalização do 

PBEFD. 

 Termo de convênio: Secretaria Estadual de Educação e Instituições de Ensino Superior.  

 Manual do Estagiário. 
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Há ainda dois documentos, não elaborados pela SEDU-ES especificamente para o 

funcionamento do PBEFD, mas que também dão suporte na regulamentação do Programa: 

 Decreto nº 2299 – R, de 15 de julho de 2005: regulamenta o Estágio Estudantil no Âmbito 

do Poder Executivo Estadual.  

 Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008.  

Os documentos técnicos registram e avaliam as atividades realizadas por professores da 

Educação Básica e estagiários (futuros professores). Esses documentos também foram 

elaborados pela SEDU-ES e apresentados às partes envolvidas no programa - 

Superintendências Regionais de Educação, Escolas-campo que aderiram ao programa, 

Universidades e Estagiários -, e são preenchidos no planejamento das atividades e durante a 

realização do estágio. São eles: 

 Contrato Didático. 

 Ficha de Avaliação de Acompanhamento de Estágio.  

 Instrumento para registro das atividades realizadas pelo estagiário. 

Como bem explicam Lüdke e André (1986), esses documentos são uma fonte poderosa 

para o pesquisador uma vez que deles podem ser retiradas 'evidências' para fundamentar 

afirmações e declarações acerca do objeto de estudo. É importante ressaltar que a análise partiu 

de algumas questões que ajudaram a compreender o funcionamento do Programa, suas 

contribuições ao processo de formação inicial e inserção à docência.  

Inicialmente foi feita uma leitura dos documentos com a finalidade de identificar e 

agrupar os dados que contemplam informações do PBEFD acerca de:  

a)  Objetivos e concepção de inserção à docência. 

b)  Concepção de articulação teoria e prática: o estágio (extracurricular) como um espaço 

privilegiado para aprendizagem das práticas docente por meio da articulação de teoria e prática 

e de (co)responsabilidade formativa. 

c)  Estrutura, organização, acompanhamento e avaliação do Estágio. 

 

 

2.1.2 Grupo de discussão 
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Um segundo procedimento metodológico foi o grupo de discussão com estudantes de 

licenciaturas de duas regiões do Espírito Santo, bolsistas do PBEFD. Para estudar os objetivos, 

as características e os procedimentos que caracterizam um grupo de discussão como 

procedimento de pesquisa qualitativa em Educação, recorremos às proposições de Weller 

(2010). Ao apresentar o aporte teórico e metodológico do grupo de discussão, Weller (2010) 

afirma que é um método de investigação e não uma simples técnica para coleta dos dados. Teve 

origem na Alemanha, no final da década de 1970, e é defendida por Bohnsack (2007 apud 

WELLER, 2010, p. 56), nos seguintes termos: 

 

[...] para que os grupos de discussão adquiram a propriedade de método, é 

necessário que os processos interativos, discursivos e coletivos que estão por 

detrás das opiniões, das representações e dos significados elaborados pelos 

sujeitos sejam metodologicamente reconhecidos e analisados à luz de um modelo 

teórico ou, em outras palavras, quando interpretados com base em categorias 

metateóricas relacionadas a uma determinada tradição teórica e histórica. 

 

Essa concepção é adequada ao presente estudo uma vez que decidimos ‘dar voz’ aos 

bolsistas e aos professores formadores de forma a obter uma "[...] a análise do contexto ou do 

meio social dos entrevistados, assim como suas visões de mundo ou representações coletivas". 

(WELLER, 2010, p.56). 

Com a realização de grupos de discussão, buscou-se conhecer as contribuições do PBEFD 

na aprendizagem da docência e, consequentemente, no desenvolvimento profissional de futuros 

professores da Educação Básica, além de analisar como estabelece a relação entre os 

conhecimentos da universidade e os conhecimentos vivenciados na escola-campo.  

Outra justificativa para realização dos grupos de discussão foi explorar os motivos que 

levaram esses estudantes a ingressar no Programa, bem como conhecer quais atividades 

formativas são realizadas e como têm contribuído nessa formação profissional. 

A proposta inicial foi realizar três grupos de discussão abrangendo: grande Vitória, região 

norte e região sul do Estado do Espírito Santo, que totalizam a abrangência atual do Programa 

e compreendem o trabalho das 11 Superintendências Regionais de Educação (SRE), 

responsáveis diretas pela viabilidade do programa nas regiões. Por alguns fatores como: 

distribuição de vagas, número de bolsistas em cada escola, disponibilidades das IES em auxiliar 

no contato com os alunos, impossibilidade de conseguir informações pessoais desses bolsistas 
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para contato direto entre pesquisador e sujeitos da pesquisa, além do fator deslocamento 

geográfico (São Paulo para Espírito Santo), optou-se por solicitar indicação/orientação por 

parte da Secretaria Estadual de Educação, junto ao setor responsável pelo Programa, para 

indicar as escolas/os sujeitos.  

Diante desses fatores, foram realizados grupos de discussões em duas regiões - Sul e 

Grande Vitória. O primeiro grupo foi composto por 11 estudantes de licenciaturas da região 

Sul. O segundo grupo foi realizado em uma escola do município da grande Vitória, envolvendo 

quatro (04) estudantes de licenciatura. A realização de um grupo de discussão com apenas 

quatro (04) integrantes, quando a literatura recomenda entre cinco (05) ou seis (06), deve-se à 

diversidade de áreas, que ainda não haviam sido contempladas no grupo 01, e também à origem 

das IES desses estudantes, considerando que no grupo havia estagiários de IES privadas e 

públicas, bem como por indícios de interação entre professores regentes e estagiários.        

Além dos dois grupos de discussão, outros três encontros com estudantes foram 

realizados na Grande Vitória, no entanto por questões dos horários/turnos de estágio dos alunos, 

não foi possível reuni-los num único grupo, sendo cada encontro com apenas (02) estagiários, 

o que podemos considerar como fator 'descaracterizador' de grupo de discussão.  

Os bolsistas participantes do grupo de discussão preencheram um questionário de 

caracterização, contendo algumas informações que nos permitem uma referência em relação ao 

contato com o curso e com o programa, tais como: idade; área do curso e semestre/ano em 

andamento; tempo de participação no PBEFD. Além de conhecimento prévio do que é e de 

como funciona do PBEFD, forma de obtenção dessas informações que antecederam sua 

inscrição.  

Para os momentos de discussões, foi utilizado um roteiro dividido em três momentos. O 

primeiro momento foi o Aquecimento, no qual os estudantes-bolsistas foram questionados 

sobre os motivos que os levaram a participar do PBEFD. O segundo momento, denominado de 

desenvolvimento, foi direcionado para discutir questões relacionadas à avaliação dessa 

experiência e sugestões para melhorar o Programa. O terceiro momento, de finalização da 

atividade, direcionou a discussão para o posicionamento a respeito de ingressar ou não na 

docência.  

 

2.1.3 Entrevista individual e semi-estruturada 
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Outro procedimento metodológico foi a realização de entrevista individual, que consistiu 

em 'dar voz' aos professores da Educação Básica, envolvidos diretamente nas ações do PBEFD. 

De acordo com Lüdke e André (1986, p.33), a entrevista é um instrumento básico para coleta 

de dados que se diferencia de tantos outros pelo seu "caráter de interação [...] havendo uma 

atmosfera de influências recíproca entre quem pergunta e quem responde [...]". 

Ouvimos professores das escolas, selecionados com o mesmo critério geográfico dos 

grupos de discussão. Selecionamos, em cada escola visitada e que aceitou participar da 

pesquisa, professores que recebem e acompanham os estagiários em sala de aula e pedagogos-

tutores, que são responsáveis pelo planejamento e acompanhamento das atividades 

desenvolvidas pelo estagiário.  

Pelas mesmas dificuldades encontradas para localização geográfica e disponibilidade em 

receber a pesquisadora, por conta da demanda/rotina escolar, as entrevistas foram realizadas, 

também, em apenas duas regiões de abrangência do PBEFD: região grande Vitória e Sul do 

Estado. A escolha dos professores a serem entrevistados não se deu por área de atuação 

(licenciatura) ou por tempo de participação no Programa, mas sim pela disponibilidade de 

horário e de interesse em participar da pesquisa, considerando que foi necessário concentrar 

toda a coleta de dados em dias específicos, independente das escolas ou IES, e da priorização 

em atender aos dias e horários em que os alunos estagiários puderam receber a pesquisadora.  

É importante registrar que esse agendamento foi realizado com os diretores das escolas, 

via contato telefônico, exceto no sul do Estado, em que esse contato foi realizado por uma 

professora que atua na escola. Como critério para contato com as escolas da Grande Vitória, 

optou-se, num primeiro momento, por seguir a indicação da SEDU-ES, por tempo de adesão 

da escola ao Programa e, principalmente, pela maior concentração de estagiários, uma vez que 

esse número é determinado pela existência de pedagogos na escola, respeitando o regimento do 

programa que determina três estagiários para supervisão de cada pedagogo da escola.  

No Sul do Estado, a escolha da escola não foi pelo número de alunos bolsistas, mas sim 

pela facilidade de contato direto com a escola, sugerida pelos alunos estagiários que 

participaram do grupo de discussão. A sugestão de escola coincidiu em ser a maior escola 

pública do município. Nesta escola, em agosto de 2014, havia apenas uma estagiária. Na grande 

Vitória, o critério de escolha das escolas foi a indicação da SEDU-ES, as escolas com maior 

número de alunos estagiários, independente do turno (matutino, vespertino ou noturno) de 

estágio de cada aluno.  
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Em todos os contatos realizados com as escolas, deixei claro que a escola poderia ou não 

participar da pesquisa, independente da recomendação da SEDU-ES. Alguns professores 

haviam sido avisados da entrevista, pelos diretores das escolas, e tive a oportunidade de 

convidar outros durante o período em que permaneci na escola para conversar com os alunos. 

Outro dado importante foi o fato de, em uma das escolas, vários professores demonstrarem 

interesse em participar da pesquisa. Então, optei por realizar a entrevista com todos os 

professores que demonstraram interesse, no entanto, de forma individual. 

Para registrar as entrevistas e respectivos conteúdos, foram utilizadas as duas formas de 

registro recomendadas por Lüdke e André (1986): caderno para registro das observações e 

impressões do entrevistador durante o processo de realização da entrevista; dois gravadores 

para registro das entrevistas visando uma transcrição fidedigna dos dados.  

 

A gravação tem a vantagem de registrar todas as expressões orais, 

independentemente, deixando o entrevistador livre para prestar toda a sua atenção 

ao entrevistado. Por outro lado, ela só registra as expressões orais, deixando de 

lado as expressões faciais, os gestos, as mudanças de postura e pode representar 

para alguns entrevistados um fator constrangedor. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, 

p.37).  

 

Outra recomendação de Lüdke e André (1986), especialmente para pesquisadores 

iniciantes é convidar um pesquisador/entrevistador mais experiente, pois:  

 

O entrevistador precisa estar atento não apenas (e não rigidamente, sobretudo) ao 

roteiro preestabelecido e às respostas verbais que vai obtendo ao longo da 

interação. Há toda uma gama de gestos, expressões, entonações, sinais não-

verbais, hesitações, alterações de ritmo, enfim, toda uma comunicação não verbal 

cuja captação é muito importante para a compreensão e a validação do que foi 

efetivamente dito. Não é possível aceitar plena e simplesmente o discurso 

verbalizado como expressão da verdade ou mesmo do que pensa ou sente o 

entrevistado. É preciso analisar e interpretar esse discurso à luz de toda aquela 

linguagem mais geral e depois confrontá-lo com outras informações da pesquisa 

e dados sobre o informante. (LÜDKE e ANDRÉ, 1986, p. 36).   

 

Porém, a presença de um pesquisador mais experiente só foi possível na realização de um 

grupo de discussão de uma única escola, na grande Vitória. Os demais grupos foram realizados 

apenas com a presença da pesquisadora e com uma auxiliar de pesquisa9 (para realizar as 

                                                      
9 Contei com a ajuda de uma ex-aluna de graduação, formada em Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, 

do período em que trabalhei no ES. 
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gravações, controlar o preenchimento das fichas de caracterização e fazer anotações da 

sequência das falas dos alunos).  

Antes de iniciar a entrevista, foi solicitado ao professor o preenchimento de um 

questionário com informações de cunho pessoal e profissional como: formação acadêmica: 

(cursos de graduação e especialização); tempo de docência na educação Básica; outras 

experiências com a Educação Básica ou outras modalidades do ensino e tempo em cada uma 

delas; e tempo de participação no PBEFD. Além, é claro, do esclarecimento que fiz em relação 

aos objetivos da pesquisa e da entrevista e a garantia de que as informações seriam de uso 

exclusivo da pesquisa.   

Lüdke e André (1986, p.37) afirmam que "É preciso que ele concorde, a partir dessa 

confiança, em responder às questões, sabendo, portanto, que algumas notas têm que ser tomadas 

e até aceitando um ritmo com pausas destinadas a isso". Essa relação de confiança, segundo as 

autoras, se estabelece pela seriedade com que a entrevista será realizada e é por isso que tudo 

precisa estar devidamente organizado. Isso inclui a preparação do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, que também foi apresentado aos professores para que assinassem.  

Para as entrevistas foram utilizados dois roteiros, considerando que os sujeitos exercem 

funções diferenciadas no PBEFD e poderiam trazer olhares dos diferentes momentos e espaços 

do cotidiano escolar. Assim, foi preparado um roteiro para entrevista com o professor regente - 

sala de aula e outro roteiro para o professor 'pedagogo tutor'. Os roteiros apresentam pontos 

formulados em tópicos e outros em questionamentos e procuram respeitar uma ordem na coleta 

dos dados, de forma que ao longo da entrevista alguns pontos pudessem ser aprofundados, na 

perspectiva de que o professor pudesse expressar sua opinião e ponto de vista, de uma forma 

mais natural possível.  

A entrevista com o professor regente contemplou aspectos relacionados aos motivos para 

o ingresso no Programa; as atividades desenvolvidas e uma breve avaliação dessa experiência; 

a relação estabelecida com os bolsistas, considerando as atitudes, as ações e as práticas 

docentes; as possíveis orientações e esclarecimentos sobre situações vividas em sala de aula. E 

por último, aspectos bem específicos sobre as 'possíveis' mudanças observadas a partir dessa 

experiência, como: necessidade de formação continuada, os impactos no seu trabalho em sala 

de aula; as contribuições nesse fazer; além de sugestões para aprimoramento do Programa. 

Com o pedagogo tutor, o roteiro da entrevista contemplou alguns aspectos comuns ao 

explorado com o professor regente, como: os motivos do ingresso no Programa, as atividades 
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desenvolvidas, uma breve avaliação da experiência e as contribuições para o seu 

desenvolvimento profissional. E outros mais ligados diretamente à escola-campo, como: os 

impactos no cotidiano da escola, as contribuições. E, também, as sugestões para o 

aprimoramento do Programa. 

 

2.2 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

Os dois grupos de discussão foram realizados com estudantes de cursos de licenciatura, 

matriculados em quatro IES privadas, entre Faculdades Isoladas e Centros Universitários e em 

uma IES pública, de duas regiões do Espírito Santo – Grande Vitória e Sul do Estado.O primeiro 

grupo de discussão, denominado de GD 01, foi realizado em agosto de 2014, na região Sul do 

Estado, com 11 estudantes de licenciaturas de uma única IES privada, bolsistas do PBEFD em 

diferentes Escolas Estaduais da região Sul, sendo o grupo de discussão realizado nas 

dependências da Instituição.  

Inicialmente, o meu contato foi por telefone e com a coordenação do curso de Pedagogia 

que fez o convite nas turmas concluintes do curso e, em seguida, me repassou o contato 

telefônico dos estudantes que aceitaram participar da pesquisa. Num segundo momento, realizei 

o contato telefônico com esses estudantes-estagiários que manifestaram interesse e, para minha 

surpresa, nem todos eram estagiários do Programa, alguns deles eram estagiários do Pibid. 

Nesse momento, por conta do pouco tempo em viabilizar novo contato com a coordenação do 

curso e com outros estudantes, duas estagiárias se disponibilizaram para fazer o contato com 

outras colegas estagiárias do PBEFD e convidá-las, confirmando data, horário e local do grupo 

de discussão.  

Referente à Instituição de origem dos estagiários do GD01, trata-se de um Centro 

Universitário, com oferta de oito licenciaturas (Ciências Biológicas, Educação Física, História, 

Letras Português, Letras Inglês, Matemática, Pedagogia e Química), localizado no Sul do 

Estado. Nessa Instituição, os estudantes têm outra possibilidade de iniciação à docência além 

do estágio curricular, que são os projetos do Pibid (específicos de cada licenciatura e Pibid 

Diversidade).  

Os estudantes têm ainda a possibilidade de financiar o seu curso por meio de outra bolsa 

- Nossa Bolsa, financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa e Educação do Espírito Santo 

(Fapes), fator que inviabiliza sua participação no PBEFD. De acordo com o Artº 5, Inciso IV, 
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do Decreto nº 2563-R, de 11 de Agosto de 2010, que regulamenta o PBEFD, para se inscrever 

no estágio, o candidato não pode: "[...] ser beneficiário de outro programa de bolsa de estudo 

do Governo Estadual". (ESPÍRITO SANTO, 2010, p. 17). Essa possibilidade do Nossa Bolsa 

se estende às demais IES privadas do ES.  

O segundo grupo de discussão, denominado de GD 02, foi realizado em novembro de 

2014, em município da grande Vitória, com participação de quatro (04) dos seis (06) estagiários 

daquela escola. Esses estudantes de licenciaturas são de três (03) IES de Vitória e Vila Velha. 

para realização desse grupo de discussão, não houve contato com os estagiários. O agendamento 

do horário foi com a pedagoga da escola, do turno matutino, que se disponibilizou a conversar 

com estagiários e professores regentes. Os estagiários são de diferentes áreas/cursos de 

licenciaturas, de IES pública e privadas que também oferecem outras possibilidades de 

iniciação à docência, como o PIBID.  

Os professores regentes e pedagogos são de três escolas, identificadas por Escola A, 

Escola B e Escola C. A Escola A é localizada na região Sul do Espírito Santo, município em 

que realizamos também o GD01. As Escolas B e C estão localizadas nos municípios da grande 

Vitória, sendo na Escola C o local de realização do GD02. Os professores e pedagogos foram 

entrevistados de acordo com a disponibilidade e interesse em participar desta pesquisa, pois não 

houve agendamento individual com esses sujeitos. O contato foi com a direção das Escolas que 

permitiu fazer esse convite aos professores e pedagogos. No entanto, o interesse dos professores 

foi positivo. Abaixo, seguem os três quadros com mais informações de cada sujeito desta 

pesquisa. 

 

QUADRO 01 - Identificação dos sujeitos da pesquisa: estagiário10 

 

 

Estagiária Rafaela (GD01) - 24 anos e cursa o 8º período do curso 

de Pedagogia em IES privada, no Sul do Estado. 1ª graduação. 

Estagiária Maria (GD01) - 32 anos e cursa o 8º período do curso 

de Pedagogia em IES privada, no Sul do Estado. 1ª graduação. 

Estagiária Luisa (GD01) - 24 anos e cursa o 8º período do curso 

de Pedagogia em IES privada, no Sul do Estado. 1ª graduação. 

                                                      
10 Os nomes atribuídos aos sujeitos da pesquisa - estagiários bolsistas do PBEFD – são fictícios, respeitando o 

sigilo sobre a identidade dos mesmos. 
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Estagiária Paola (GD01) - 33 anos e cursa o 8º período do curso 

de Pedagogia em IES privada, no Sul do Estado. 1ª graduação. 

Estagiária Bruna (GD01) - 31 anos e cursa o 8º período do curso 

de Pedagogia em IES privada, no Sul do Estado. 1ª graduação. 

Estagiária Sabrina (GD01) - 20 anos e cursa o 6º período do curso 

de Matemática em IES privada, no Sul do Estado. 1ª graduação. 

Estagiária Camila (GD01) - 20 anos e cursa o 6º período do curso 

de Matemática em IES privada, no Sul do Estado. 1ª graduação. 

Estagiária Joana (GD01) - 25 anos e cursa o 6º período do curso 

de Matemática em IES privada, no Sul do Estado. 1ª graduação. 

Estagiária Tatiana (GD01) - 21 anos e cursa o 6º período do curso 

de Matemática em IES privada, no Sul do Estado. 1ª graduação. 

Estagiária Fabiana (GD01) - 20 anos e cursa o 6º período do curso 

de Matemática em IES privada, no Sul do Estado. 1ª graduação. 

Estagiária Ângela (GD01) - 20 anos e cursa o 6º período do curso 

de Letras Língua Portuguesa em IES privada, no Sul do Estado. 1ª 

graduação. 

Estagiária Juliana (GD02) - 22 anos e curso o último período do 

curso de licenciatura em Educação Física em IES privada, na 

grande Vitória. 2ª graduação – é bacharel em Educação Física. 

Estagiária Maura (GD02) - 21 anos e cursa o 6º período do curso 

de Ciências Biológicas em IES privada, na grande Vitória. 2ª 

graduação – é bacharel em Ciências Biológicas. 

Estagiário Eduardo (GD02) - 23 anos e cursa o 8º período do 

curso de História em IES pública, na grande Vitória. 1ª graduação. 

Estagiário João (GD02) - 40 anos e cursa o 7º período do curso de 

Artes Visuais em IES pública, na grande Vitória. 1ª graduação. 

                                                                          Fonte: elaboração própria. 

 

QUADRO 02 - Identificação dos sujeitos da pesquisa: pedagogo tutor11 

 

 

Pedagoga Paula (Escola C): Atua na Escola C há dois anos como 

Pedagoga. Já trabalhou em várias escolas da rede estadual de ensino 

e durante a fase de elaboração do PBEFD trabalhava na Secretaria 

                                                      
11 Os nomes atribuídos aos sujeitos da pesquisa – pedagogo tutor do PBEFD – são fictícios, respeitando o sigilo sobre a 

identidade dos mesmos. 
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de Educação, tenso assim participado dos processos de estudos e de 

elaboração do Programa.  

                                                                         Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

QUADRO 03 - Identificação dos sujeitos da pesquisa: professor regente12 

 

 

Professora Mariana (Escola A): É formada em Matemática e em 

Direito, mas, no momento, exerce a docência por escolha, por se 

identificar com a profissão e trabalha em escola pública da 

Educação Básica e também em IES pública. 

Professor Felipe (Escola B): Trabalha no Estado desde 2010. 

Pedagogia é sua 2ª graduação, concluída depois de 2010. A 

primeira graduação é Geografia e sempre trabalhou com turmas do 

6º ao 9º anos e ensino médio. É o 1º ano de experiência com o 

ensino fundamental I, anos iniciais, 5º ano. Trabalha também na 

Secretaria Municipal de Educação. 

Professor Carlos (Escola C): Foi aluno desta escola, na Educação 

Básica, por nove anos. Hoje, é professor na área de Educação 

Física, formado no curso de licenciatura. No Estado, atua em sala 

de aula desde 2009 e nesta escola, especificamente, trabalha desde 

2011 e com acompanhamento da estagiária, desde 2013. (Um ano 

de acompanhamento da estagiária até a data de realização desta 

pesquisa) 

Professora Lúcia (Escola C): Trabalha com o ensino de História 

na Educação Básica por mais de trinta anos. Atuou em várias 

escolas e, atualmente, vive sua primeira experiência efetiva com 

estagiário da sua área de formação. 

                                                                          Fonte: elaboração própria. 

 

 

  

                                                      
12 Os nomes atribuídos aos sujeitos da pesquisa – professor regente – são fictícios, respeitando o sigilo sobre a identidade dos 

mesmos. 



71 
 

CAPÍTULO III 

3. ANÁLISE DE DADOS 

 

 

3.1 Os documentos legais do PBEFD 

 

O PBEFD é uma ação da Secretaria de Educação do Espírito Santo (SEDU-ES), 

regulamentado pelo Decreto nº 2563-R, de 11 de agosto de 2010 e coordenado pela Gerência 

de Formação do Magistério (GEFOR), no âmbito da SEDU-ES. Constitui-se num programa de 

Estágio remunerado e não obrigatório, nos termos do art. 2º da Lei nº 11.788, de 25 de setembro 

de 2008, que tem como principal finalidade: "contribuir para a formação profissional dos 

futuros professores, estreitando as relações entre teoria e prática, de modo a associar o 

conhecimento do conteúdo com os conhecimentos didáticos e metodológicos necessários à 

educação básica". (ESPÍRITO SANTO, 2010, p.17).  

A proposta surgiu para suprir uma necessidade de integração entre os conhecimentos da 

universidade, do saber individual/pessoal de cada futuro professor e do fazer pedagógico - da 

Escola, identificada a partir dos resultados do estudo promovido pela Secretaria de Estado da 

Educação acerca do currículo dos cursos de licenciatura em Pedagogia, Letras, Matemática, 

Física, Química e Ciências Biológicas que apontaram fragilidades em relação aos aspectos 

práticos da formação. Assim, conforme o trecho abaixo, sua origem é decorrente da: 

 

[...] relevância de os estudantes vivenciarem, ainda durante sua formação, a vida 

escolar de um modo geral e a vida da sala de aula de um modo particular, como 

estratégia integradora do momento do saber e do momento do fazer pedagógico; 

[...] importância que têm as escolas públicas de educação básica na formação dos 

futuros professores desse nível de educação, oferecendo-lhes oportunidade de 

atuarem no cotidiano escolar, por meio do estágio [...]. (ESPÍRITO SANTO, 

2010, p.17).  

 

Os apontamentos caminham para uma única direção, que é de estabelecer uma relação de 

aproximação entre os saberes docentes 'transmitidos' durante as aulas - nos cursos de formação 

e os saberes 'vivenciados' no decorrer das atividades desenvolvidas no ambiente escolar - nas 

escolas públicas de educação básica. Neste Programa, os dois espaços - Universidades e Escolas 

- são apontados como instituições formadoras de professores.  
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É importante destacar que a proposta prevê ações voltadas à formação inicial de 

professores, a GEFOR/SEDU-ES regulamenta dois programas de estágios para estudantes de 

licenciatura no Espírito Santo: o Programa Bolsa Estágio Formação Docente (PBEFD), 

objeto deste estudo, que é um estágio não obrigatório e remunerado; e o Pró-Formação Docente, 

estágio de estudantes dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, caracterizado 

como um estágio obrigatório e não remunerado, sendo que este não é abordado neste estudo. 

Ao PBEFD cabe proporcionar aos futuros professores: 

 

[...] I. o desenvolvimento da competência didática; [...] a vivência de situações 

reais de planejamento de ensino, de dinâmica da sala de aula e de avaliação da 

aprendizagem; [...] o relacionamento cooperativo com os profissionais da escola 

e pais e responsáveis pelos alunos; [...] a colaboração produtiva no 

desenvolvimento das atividades docentes; [...] a incorporação de uma cultura 

profissional, da cultura da escola como organização social complexa e da cultura 

do sistema de ensino. (ESPÍRITO SANTO, 2010, p.17). 

 

Conforme estabelecido nos documentos legais do PBEFD, o Programa demanda o 

envolvimento da Secretaria Estadual de Educação (SEDU-ES) como órgão articulador entre as 

Instituições formadoras: Instituições do Ensino Superior (IES) e escolas estaduais de educação 

básica, além da instância integradora: o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), 

responsável por todo o processo seletivo e 'contratação' dos estagiários. Para cada uma dessas 

instâncias são atribuídas responsabilidades específicas, de acordo com setor, funções e sujeitos 

envolvidos.  

No art. 12 do Decreto nº 2563-R, fica estabelecido que cabe aos órgãos da Sedu-ES, por 

meio de sua estrutura central ou regional:  

 A Gerência de Formação do Magistério (GEFOR) é responsável pela execução do 

Programa nas escolas públicas estaduais de ensino fundamental e médio; por divulgar as 

oportunidades de estágio; por instituir e executar normas e procedimentos de 

acompanhamento, controle e avaliação do estágio  - nos âmbitos administrativo e pedagógico 

do PBEFD; por delegar atribuições às Superintendências Regionais de Educação, orientando 

e monitorando a sua execução, no tocante aos aspectos administrativos e pedagógicos do 

estágio; por realizar a capacitação do diretor, do tutor de estágio, do supervisor 

administrativo e pedagógico das Superintendências Regionais de Educação e estagiários nas 

normas de natureza administrativa e de natureza pedagógica do funcionamento do estágio; 
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por providenciar o estabelecimento de convênio com as IES para a realização do estágio; e, 

ainda, por monitorar e avaliar o Programa. 

 As Superintendências Regionais de Educação (SREs) ficam responsáveis por prestar 

apoio técnico e orientar as escolas campo de estágio nos aspectos administrativos 

envolvidos; por mobilizar as escolas estaduais para a implantação do Programa; por receber 

a adesão das escolas estaduais para a oferta do estágio; e por desempenhar as atividades 

conforme estabelecidas nesta norma. 

 A Gerência de Gestão de Pessoas (GEGEP) deve instituir e executar normas e 

procedimentos de acompanhamento, controle e avaliação do estágio - no âmbito 

administrativo do Programa, além de providenciar processos de pagamento, acompanhar sua 

execução e acompanhar o processo de execução dos serviços do Agente de Integração -neste 

caso, o CIEE. 

 A Sub-gerência de Pessoal Transitório (SUPET) é responsável por proceder com a 

chamada para inscrição dos estudantes interessados no estágio; por publicar os resultados da 

seleção e da classificação, etapas realizadas pelo Agente de Integração; e, ainda, por 

contratar o Agente de Integração para a execução administrativa do estágio. 

 Ao envolvimento das escolas públicas do Estado - aqui compreendidas como Escola-

Campo, ficam estabelecidas atribuições diferenciadas para cada função assumida pelos 

profissionais da escola junto ao Programa: 

 O Diretor tem como funções: encaminhar o termo de adesão à Secretaria Estadual de 

Educação/GEFOR; indicar o quantitativo de vagas de estágio por turno e turma e o 

segmento, se ensino fundamental e/ou ensino médio; indicar o curso de licenciatura de 

origem do estagiário que desejam; indicar um pedagogo de seu quadro de pessoal (efetivo 

ou contratado, ou um professor em função pedagógica e efetivo) como Tutor de Estágio, por 

turno em que houver vagas de estágio; informar para as SREs o nome do(s) professor(es) 

por turma disponibilizada para o estágio; monitorar e avaliar os estagiários; Informar, 

mensalmente, à Superintendência Regional de Educação: frequência, atestados médicos, 

ocorrências disciplinares e outras informações pertinentes.  

 O Pedagogo Tutor tem como atribuições: participar da elaboração do Contrato Didático, 

em conjunto com o Estagiário e o Professor Orientador de Estágio; organizar a rotina do 

estagiário no sentido de orientar suas atividades dentro da Escola Campo e de acordo com o 

Contrato Didático; acompanhar o desempenho do estagiário quanto à realização do contrato 
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didático; coordenar a avaliação do estagiário; propiciar o envolvimento do estagiário nas 

atividades de ensino/ aprendizagem, atividades de planejamento e formação, estudo do 

currículo e seus instrumentos de implementação, atividades de integração escola/ família, 

dentre outros tópicos; e participar de reuniões de trabalho organizadas pela equipe central 

ou regional da SEDU-ES. 

 O Professor Regente, considerando seu importante papel neste Programa, tem como 

atribuições: acolher o Estagiário, prestando-lhe as informações necessárias à sua formação 

profissional; envolver o Estagiário nas atividades docentes, dentro e fora da sala de aula, 

otimizando as possibilidades de aprendizado; manter o Tutor de Estágio informado sobre o 

desempenho do Estagiário, mensalmente ou a qualquer momento, se necessário; preencher 

instrumentos de avaliação do estagiário a cada 3(três) meses, encaminhando-o ao Tutor de 

Estágio; e também, solicitar a colaboração do estagiário em tarefas compatíveis com a sua 

formação. 

 No que diz respeito ao envolvimento das IES, além de disponibilizar os documentos que 

comprovam a matrícula e a permanência dos candidatos ao Estágio em seus respectivos cursos 

e de participar de reuniões com a SEDU/GEFOR para devolução das avaliações que informam 

o desempenho dos estagiários vinculados a estas, fica estabelecido que essas IES devem: 

 

[...] orientar os estudantes em todos os aspectos relacionados as atividades de 

estágio; [...] elaborar, em conjunto com a Escola Campo e os estudantes, o 

Contrato Didático e o Termo de Compromisso; [...] acompanhar a execução do 

estágio, articulando-se com o(a) Diretor(a) e Tutor do Estágio; [...] realizar, junto 

aos estudantes e à Escola Campo, avaliação periódica do estágio e do desempenho 

dos estudantes; [...] celebrar Termo de Compromisso com o estudante e com a 

Escola Campo, indicando as condições de adequação do estágio à proposta 

pedagógica do curso, à formação escolar do estudante e ao horário e calendário 

escolar; [...] indicar Professor Orientador da área a ser desenvolvida no estágio, 

como responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário. 

(ESPÍRITO SANTO, 2010, p.18). 

 

Por parte das IES deve haver, ainda, junto ao Plano de Trabalho que integra o convênio 

celebrado com a Secretaria de Estado da Educação, a inclusão de oportunidades de formação 

continuada aos profissionais da Escola-Campo, as quais devem ser consolidadas em eventos de 

formação continuada: "[...] planejados, ouvidos os profissionais abrangidos, podendo ser 

oferecidas vagas, como alunos especiais ou ouvintes, nos cursos regulares da Instituição de 

Ensino Superior". (ESPÍRITO SANTO, 2010, p.18). 
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Quanto aos estudantes de licenciaturas, estagiário-bolsista do PBEFD, é necessário 

estarem regularmente matriculados em cursos de licenciatura no Espírito Santo e frequentar, 

efetivamente, pelo menos o 4º (quarto) período, em IES devidamente regularizada no âmbito 

do Sistema de Ensino a que pertence, conforme estabelece o art. 5º do decreto nº 2563-R (p. 

17). Assim, o estudante deve atender aos seguintes requisitos, conforme trecho abaixo, para 

participar do PBEFD: 

 

[...] I. residir no Espírito Santo; II. estar matriculado e ter frequência regular em 

curso de licenciatura oferecido por instituição devidamente regularizada perante 

o respectivo sistema de ensino; III. ter disponibilidade de tempo para cumprir a 

carga horária total estabelecida no estágio; IV. não ser beneficiário de outro 

programa de bolsa de estudo do Governo Estadual; V. formalizar a adesão ao 

estágio por meio de Termo de Compromisso e de um Contrato Didático, perante 

a Instituição de Ensino Superior, a Escola Campo do Estágio e, quando for o caso, 

o Agente de Integração; VI. ter sido aprovado e classificado no processo de 

seleção para provimento de vagas de estágio, realizado pela Secretaria de Estado 

da Educação, quando for o caso. (ESPÍRITO SANTO, 2010, p.17). 

 

Nessa perspectiva, são responsabilidades dos estagiários: participar da elaboração do 

Contrato Didático; cumprir, efetivamente, o disposto no Contrato Didático e no Termo de 

Compromisso; acatar as orientações do Tutor de Estágio e propor sugestões de sua alçada de 

atuação; colaborar com os professores nas ações pedagógicas desenvolvidas na sala de aula 

e/ou demais espaços escolares, conforme descrito no contrato didático; agir com ética e 

respeitar o Regimento das Escolas Estaduais; realizar, com responsabilidade, as atividades que 

lhe forem solicitadas pelo Tutor de Estágio; disponibilizar documentos e dados que lhe forem 

solicitados; respeitar todos os membros da Escola Campo de Estágio; e cumprir a jornada de 

trabalho estabelecida, registrando em caderno de anotações as atividades desempenhadas no 

dia.  

 De acordo com o Decreto nº 2.299-R, de 15 de julho de 2009, que também estabelece 

normatizações de Estágio, a SEDU pode recorrer a serviços de Agente Integrador, ficando 

estabelecido, a este Agente Integrador, as seguintes responsabilidades e/ou funções:  

 

[...] I. identificar oportunidades de estágio, mediante os objetivos e condições 

estabelecidas pela Secretaria; II. ajustar as condições de realização dentro dos 

propósitos e características do Estágio de Formação Docente; III. fazer o 

acompanhamento administrativo das atividades;  IV. encaminhar a negociação de 

seguros contra acidentes pessoais; V. cadastrar os estudantes selecionados pela 

Secretaria. (ESPÍRITO SANTO, 2010, p.19). 
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3.2 A aprendizagem da docência e o movimento do PBEFD: apresentando as categorias 

de análise 

 

A partir dos resultados apontados nas pesquisas sobre as fragilidades dos currículos dos 

cursos de formação de professores, fica bastante visível a carência de oportunidades de práticas 

reais de iniciação à docência, de estágio. As situações reais de aprendizagem, ofertadas em 

diferentes contextos escolares pelos cursos de formação, são raras e quando oportunizadas ainda 

em quantidade insuficiente diante dos inúmeros problemas levantados em relação aos cursos e 

também a complexidade atual do contexto escolar.   

Por outro lado, nos últimos anos, também é expressiva a tentativa de suprir essa carência 

e oportunizar momentos de aprendizagem da docência que possam tornar mais significativo o 

percurso de formação, seja por meio de iniciativas dos próprios cursos de formação, como 

destacou a pesquisa de Poladian (2014) ou por iniciativas no âmbito dos governos municipal, 

estadual e federal - com a implantação de programas e/ou projetos de iniciação à docência, 

decorrentes de políticas públicas de formação de professores, como evidenciam principalmente 

os estudos de André et al (2013) e Gatti et al (2014). 

A recente avaliação de algumas dessas políticas, coordenada por André et al (2013, p.07), 

considera que as iniciativas de iniciação à docência: "[...] têm evidenciado resultados muito 

positivos, seja na motivação dos estudantes envolvidos, para ingressar na profissão, seja na 

disposição dos professores das escolas, que se sentem desafiados a rever suas práticas em 

colaboração com os novos atores do ambiente escolar". 

Nessa perspectiva, nossa pesquisa também se constitui como estudo de um Programa de 

iniciação à docência, decorrente de uma política pública de formação de professores, de âmbito 

do governo do Estado do Espírito Santo. Por isso, nosso objetivo geral consiste em analisar as 

contribuições formativas decorrentes das experiências vividas pelos estagiários durante 

participação no PBEFD.  

Assim, a análise é realizada a partir das categorias:  

- O processo seletivo do PBEFD: oferta e demanda. 

- Os motivos para ingressar no PBEFD. 

- A prática de estágio no PBEFD e as contribuições dessa experiência no processo de 

aprendizagem e de identificação com a docência: o estágio do PBEFD como possibilidade de 
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conhecer o funcionamento da sala de aula e da escola, de interlocução com os diferentes sujeitos 

inseridos no espaço escolar e como possibilidade de construir um trabalho docente 

compartilhado; o estágio do PBEFD como possibilidade de articulação dos diferentes 

conhecimentos e de identificação com a docência. 

- A avaliação do PBEFD sob o olhar do estagiário, do professor regente e do pedagogo tutor. 

 

3.2.1 O processo seletivo do PBEFD: oferta e demanda  

 

A discussão acerca do número de vagas preenchidas - a cada processo seletivo de 

estudantes de licenciaturas no PBEFD - não foi um ponto a ser proposto, inicialmente, para a 

análise. No entanto, após coleta de dados para qualificação do projeto e no decorrer da análise 

desses dados, surgiu o seguinte questionamento: porque a maioria das vagas do Programa 

não é preenchida?, já que o Programa tem origem bem respaldada na pesquisa de Gatti e 

Gimenes (2011) e veio para atender uma necessidade específica da formação dos professores 

do Estado do Espírito Santo (ES). 

A demanda por uma iniciativa que 'desse conta' de oportunizar a iniciação à docência 

desses estudantes foi identificada, coletivamente, por pesquisadores da FCC e coordenadores 

dos cursos de IES, sendo estes últimos na condição de sujeitos do estudo (GATTI e NUNES, 

2009b; GATTI e GIMENES, 2011). A necessidade de maior apoio institucional ou, ainda, a 

necessidade de iniciativas para fomentar melhores condições de realização do Estágio voltado 

para escolas públicas (municipais e estaduais) foi um ponto bastante enfatizado pelos 

pesquisadores e coordenadores. 

A partir dessa constatação, algumas informações13 do Programa foram levantadas para 

nos ajudar a compreender o seu movimento. O PBEFD teve sua regulamentação aprovada em 

2010 com proposta para seleção de estagiários em 2011. O primeiro cronograma estabeleceu 

três etapas para execução do Programa, apresentando o quantitativo de vagas, cursos envolvidos 

e, ainda, para quais regiões, sempre se reportando aos gestores das Superintendências Regionais 

de Educação do Estado.  

                                                      
13 Todas as informações utilizadas neste ponto da análise foram pesquisadas em editais do PBEFD e nos arquivos cedidos pela 

Coordenação do Programa, em novembro de 2014, durante período de coleta de dados com sujeitos da pesquisa.  
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A 1ª etapa, com início do estágio previsto para início de 2012, ofertou 200 vagas para 

estudantes de cursos de Pedagogia, de abrangência das SREs da grande Vitória - Carapina, 

Cariacica e Vila Velha. A 2ª etapa, com início do estágio previsto para maio de 2012, foi 

direcionada também para cursos de Pedagogia e com 300 vagas, sendo 100 para região Sul e 

200 para região Norte. A 3ª etapa, com previsão de início do estágio para agosto de 2012, 

estendeu a possibilidade de estágio para estudantes de outros cursos de licenciaturas, tais como: 

Letras e diferentes habilitações, Física, Matemática, Artes, Ciências Biológicas, Educação 

Física, História, Filosofia, Geografia, Sociologia e Química. 

O levantamento da SEDU/ES, de março de 2013, registra que dessas 1.000 vagas já 

disponibilizadas nas três etapas do Programa, apenas 195 estavam preenchidas por estagiários, 

ou seja, 805 vagas permaneceram aguardando por candidatos, de acordo com os requisitos para 

ingresso no Programa. Decorrentes desses números, o Edital 52/2013 só ofertou vagas 

remanescentes dos três editais anteriores: 062/2011, 033/2012 e 057/2012. De acordo com 

dados da GEFOR, durante encontro com os representantes das IES conveniadas com a SEDU 

foi solicitado que a coordenação do Programa fizesse uma adequação em um dos critérios para 

inscrição, de forma a alterar o seguinte critério: não ter outro tipo de bolsa/benefício do governo 

do Estado. Os gestores das IES alegaram que isso dificulta a participação de muitos alunos de 

algumas regiões que só são universitários porque possuem bolsa de estudo já concedida pelo 

Estado ou em parceria, devido à condição financeira desses estudantes. 

A partir dos editais de oferta de vagas de estágio, acessados via pesquisa na internet, 

identifica-se que o número de vagas ofertadas não foi preenchido em nenhum dos processos 

seletivos ocorridos no período de 2012/1 (primeiro edital) até 2014/2 (período de término  da 

coleta de dados). As figuras abaixo apresentam alguns números detalhados da adesão ao 

Programa nas 1ª e 2ª etapas e exemplificam essa questão: 

 

FIGURA 01 - Números gerais do PBEFD - 1ª etapa 
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                                                                                                          Fonte: arquivo da SEDU/ES. 

 

FIGURA 02 - Números gerais do PBEFD - 2ª etapa 

                                                                                                            Fonte: arquivo da SEDU/ES. 

                                      

 

 

FIGURA 03 - Número de pessoas envolvidas no PBEFD - 1ª etapa 

                                                                                                            Fonte: arquivo da SEDU/ES. 
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FIGURA 04 - Número de pessoas envolvidas no PBEFD - 2ª etapa 

                                                                                                            Fonte: arquivo da SEDU/ES. 

 

Corroborando à questão que se levanta nesse ponto de análise, estagiários e professores 

das escolas sinalizam um aspecto bastante relevante e que diz respeito à falta de informação 

sobre o Programa nas IES e nas escolas. Os dados indicam que há falhas na 

comunicação/divulgação do Programa principalmente por parte das Instituições formadoras 

(universidades) que, de acordo com a fala dos estagiários, constatamos não ter envolvimento 

com a divulgação do PBEFD e, principalmente, com o acompanhamento das atividades 

pedagógicas que os estagiários desenvolvem na Escola. Para a maioria dos estagiários não foi 

o curso de formação de professores o canal de divulgação do Programa, pois apenas duas  

estagiárias registram terem sido comunicadas no espaço das universidades.  

A estagiária Paola, do curso Pedagogia, embora confirme ter obtido a informação sobre 

o processo seletivo na sua faculdade, não especifica de onde partiu a divulgação, apenas 

identifica como sendo na Instituição.  

 

Eu descobri aqui na faculdade mesmo. Eu acredito que foi uma das primeiras 

turmas que entrou, já tem dois anos, quando foi mesmo divulgado pela primeira 

vez na faculdade e eu já fiz a inscrição [...]. (Paola/GD01). 
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O professor Carlos também critica a falta de informação nas escolas: 

 

Acho que faltou uma preparação antes, tipo o que o Estado queria? Estava 

querendo? Pelo que eu vi e do que eu sei pela imprensa, o programa é pra auxiliar 

na formação dos estagiários, pois eles ficam lá na faculdade e saem de lá sem 

prática nenhuma, sem saber como lidar. E pelo que eu entendi, o Estado veio com 

esse programa pra estar adequando isso, pra quando a pessoa sair da faculdade 

estar acostumada com a realidade da escola. Então, de tudo o que eu sei do 

programa foi o que eu sei da mídia, mas ninguém me falou. [...]. [...] mas faltou 

isso pra escola. Qual seria a função da escola? Deixar isso mais claro [...] precisa 

ficar bem claro na hora que a gente começa. Aqui não, jogou o Programa na mão 

da Pedagoga. Mas cadê alguém, lá do Estado, vim aqui apresentar isso, aqui na 

escola?.  (Carlos/Escola C). 

 

A estagiária Maura, do curso de Ciências Biológicas, menciona que a informação foi 

repassada na Instituição e que partiu de uma professora do curso de formação inicial.  

 

[...] quanto à divulgação do programa todo, quando eu fiquei sabendo foi por uma 

professora minha, de faculdade. Ela comentou comigo e me indicou pra fazer a 

inscrição e tudo mais. (Maura/GD02). 

 

A imprensa, e de forma mais expressiva a internet, foi o principal canal de informação do 

PBEFD para os estagiários sujeitos desta pesquisa, tanto no Sul do Estado como na região da 

Grande Vitória, como registrado, respectivamente, por quatro estagiárias: Camila (curso de 

Matemática), Rafaela e Maria (curso de Pedagogia) e Ângela (curso de  Letras).  

 

Eu fiquei sabendo através do site, mas eu entrei pra procurar outra coisa e quando 

eu vi acabei me inscrevendo [...]. (Camila/GD01). 

Eu fiquei sabendo através de jornal, eu li uma reportagem no jornal e ai fui 

acompanhando no site pra ver quando ia abrir a inscrição. (Rafaela/GD01). 

Eu descobri até através do facebook e do site da Sedu. (Maria/GD01). 

Eu fiquei sabendo do Programa pelo jornal ai eu fui acompanhando pra fazer a 

inscrição [...]. (Ângela/GD01). 

 

As mídias sociais, que também aparecem como a fonte de informação do processo 

seletivo, são ferramentas bem características do público jovem universitário - perfil dos 

estagiários - e que no caso do estagiário João, do curso de Artes Visuais, foi o canal de  

informação pelo qual ficou sabendo do processo seletivo. 
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No meu caso, por exemplo, aconteceu de uma colega ter postado na rede social. 

Então não foi algo que eu vi num cartaz tipo: venha participar... Começou pela 

internet e foi uma iniciativa minha em fazer a inscrição, em participar. Olhei o 

edital, vi as possibilidades e achei interessante, que valia a pena. (João/GD02). 

 

Observa-se, em, outros depoimentos, que o peso da divulgação é atribuído à propaganda 

'boca em boca'. O compartilhamento da informação partiu de colegas da turma, de parentes e 

do incentivo de amigas, como indicam as falas das estagiárias Tatiana, Sabrina, Joana e Fabiana, 

todas do curso de Matemática e pela estagiária Luisa, do curso de Pedagogia. 

 

Eu fiquei sabendo através do site da Sedu e também pelas minhas amigas, que 

elas me falaram. (Tatiana/GD01). 

Eu fiquei sabendo com uma colega, nossa colega da Matemática (estagiária 04). 

Ela me falou que ia ter inscrição, aí eu olhei no site e me inscrevi, aí eu fiz. 

(Sabrina/GD01). 

Eu fiquei sabendo também pela nossa colega da Matemática (estagiária 04), 

pensando agora eu lembrei mesmo que realmente foi ela que chegou na sala e 

falou. (Joana/GD01). 

Bom, eu descobri também pela nossa colega da Matemática (estagiária 04) [...]. 

(Fabiana/GD01). 

Bom, eu descobri através da minha prima, foi até no último dia da inscrição ela 

me ligou falando da oportunidade. (Luisa/GD01). 

 

Um dado diferenciado no GD01 está no fato de uma mesma estudante ter incentivado 

várias colegas a participarem do Programa. Essa estagiária ingressou juntamente com as colegas 

e também ficou sabendo por amigas, que não são identificadas como colegas de turma e de 

curso, ou ainda de outros cursos na mesma faculdade. Apenas a estagiária Bruna, também do 

curso de Pedagogia, não registrou como ficou sabendo da seleção e fez questão de enfatizar que 

participou por duas vezes do processo seletivo, pois não conseguiu ser classificada na primeira 

tentativa.  

 

Bem, eu também fui na mesma época que a colega de Pedagogia, só que na 

primeira vez que eu me inscrevi eu não consegui ser classificada. Você lembra? 

Eu fiquei decepcionada. (risos) Ai agora, na vez passada, eu consegui entrar [...]. 

(Bruna/GD01). 

 

Ao andamento do Programa caberia um estudo mais detalhado da oferta/demanda por 

região, por SRE, ou ainda por escola, objetivando uma oferta compatível com a demanda que 

se apresenta. Desconhecemos se há algum trabalho nesse sentido, mas vale ressaltar que a 
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estagiária Juliana, do curso de Educação Física, já percebeu uma melhora na divulgação do 

Programa em relação ao período em que ingressou. 

 

Eu fiquei sabendo sozinha, li na internet e fiz a inscrição. Na minha Instituição eu 

não escutava falar nada do Programa [...] na minha sala era só eu e agora já são 

sete colegas que fizeram a inscrição. Eu vi o edital desse ano, fui lá e publiquei 

no grupo e aí eu vi que muitas pessoas fizeram a inscrição. Não é muito divulgado, 

não sei por que. (Juliana/GD02). 

 

O não preenchimento das vagas pode estar ligado a outros três fatores bem particulares: 

a falta de divulgação do Programa por parte das IES envolvidas, considerando que tal 

divulgação precisa chegar a todos os estudantes; ao fato da implantação de outros Programas 

de iniciação à docência no mesmo período, como por exemplo o Pibid ou, ainda, ao fato já 

apontado pelos representantes das IES e que está relacionado a outros incentivos/bolsas do 

governo estadual para estudantes de licenciaturas.  

Mesmo diante de tal situação, não buscamos dados mapeando a adesão dos estudantes de 

licenciaturas do Espírito Santo ao Pibid e, por isso, os números oficiais do Programa e as 

informações fornecidas pelos estagiários nos conduzem a diferentes interpretações de como o 

Programa foi  divulgado nas IES e nas escolas da Rede de Ensino do ES. Nos documentos de 

registro do PBEFD, aos quais tive acesso em novembro de 2014 (durante coleta de dados), 

verifiquei que há registros, por parte da gestão do Programa, de reuniões realizadas com 

representantes das SREs e das Escolas, incluindo professores e pedagogos.  

No entanto, caberia uma investigação para verificar como esses representantes estão 

repassando essas informações para que cheguem aos estudantes de licenciaturas, professores e 

pedagogos das escolas. Ou então, ainda nessa perspectiva, caberia à gestão do Programa 

explorar algumas das proposições apontadas por coordenadores de cursos no estudo de Gatti e 

Gimenes (2011), como sugeriram as autoras: a realização de um levantamento das necessidades 

das escolas-campo e a partir disso estabelecer a elaboração de um planejamento em parceria 

com as IES conveniadas, o que além de valorizar o programa e as demandas nos cursos de 

formação, poderia atender mais adequadamente aos processos de ensino e de aprendizagem e 

da gestão escolar. Outra proposição a ser potencializada no PBEFD, também registrada na 

pesquisa, é a inferência de uma maior sensibilização, junto aos mantenedores das IES, sobre a 

importância desse estágio na formação dos seus licenciandos e os resultados já obtidos.    
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3.2.2 Os motivos para ingressar no PBEFD 

 

As motivações geradoras da participação dos estagiários no PBEFD foram escolhidas 

como uma categoria de análise por apontarem a carência de outros aspectos, que podem ser 

pessoais ou relativos ao processo de formação inicial dos estagiários. Além disso, nos ajudam 

a identificar e compreender particularidades nos diferentes contextos da formação inicial e da 

atuação docente.  

Os motivos explicitados pelos estagiários foram agrupados em duas perspectivas. A 

primeira refere-se à possibilidade de entrar em contato com a profissão, de conhecer a realidade 

da escola, de conviver com colegas mais experientes e saber como eles lidam com as diferentes 

situações que se apresentam diariamente. Tais motivos destacam as marcas de uma carência 

formativa revelada, principalmente, no estudo de Gatti e Gimenes (2011) e que corresponde, de 

maneira parcial, aos objetivos apresentados pelo PBEFD, além da possibilidade de participar 

de uma experiência de estágio diferenciada do estágio curricular obrigatório, já vivenciada por 

alguns deles. A segunda perspectiva se refere aos aspectos motivacionais de ordem financeira, 

dos procedimentos e critérios para ingressar (processo seletivo) e da compatibilidade de 

horários com as atividades do curso - carga horária inferior a outras propostas de estágio não 

obrigatório.  

Na primeira perspectiva, a possibilidade de entrar em contato com a profissão docente é 

o que se apresenta como o principal motivo para as estagiárias Juliana e Maura, que estão 

cursando a segunda graduação. 

 

Bom, o meu curso é licenciatura e bacharelado em Educação Física e eu sempre 

fiz estágio na área do bacharel, então eu sempre senti necessidade de fazer estágio 

também em licenciatura, de conhecer a área da licenciatura e por isso que eu me 

interessei [...]. Na verdade, eu sempre tive curiosidade de conhecer essa área, de 

como é ser professor e, entrando no Bolsa Estágio, eu vi que era tudo o que eu 

esperava. (Juliana/GD02). 

Eu acredito que a possibilidade de aprendizagem, né. Porque eu saí do curso de 

bacharel e, então, não tinha experiência nenhuma com o estar em sala de aula. 

Então, pra mim, a experiência de conviver com os alunos foi que me motivou. 

(Maura/GD02). 

 

As duas estagiárias têm em comum a formação em cursos que oferecem tanto a 

modalidade de bacharelado como licenciatura e o fato de, até o momento de ingresso no 

PBEFD, só terem feito estágio na área do bacharelado. Participar do Programa foi a primeira 
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chance de conhecer o campo de atuação do professor da Educação Básica, de aprender - na 

prática - como é ser professor e, ainda, como é conviver com os alunos.  

O desejo de se aproximar da realidade da docência também foi a motivação da estagiária 

Tatiana, que afirma sentir 'medo da sala de aula'. 

 

E eu tinha muito medo da sala de aula, não sei, medo de encarar, de saber será 

que é isso mesmo. Como os demais, com certeza. Eu também deixei um trabalho, 

um trabalho na área administrativa pra pode ver a realidade da minha profissão, 

daquilo que eu quero pra minha vida. (Tatiana/GD01). 

 

Os relatos parecem sugerir que os licenciandos sentem medo da sala de aula, pois as 

experiências que têm, nesse contexto, podem ser aquelas do tempo em que eram alunos da 

educação básica. Essa fase que antecede a formação profissional é denominada por Feiman 

(1983 apud CARLOS MARCELO, 2009 p.25) de fase pré-treino, pois conforme explica o 

autor: "inclui as experiências prévias de ensino que os candidatos a professor viveram, 

geralmente como alunos, as quais podem ser assumidas de forma acrítica e influenciar de um 

modo inconsciente o professor", levando-o a sentir medo como revela a estagiária. Quanto a 

isso, Shor e Freire (1986) confirmam que são as próprias experiências que provocam o medo, 

porém quando reconhecido e enfrentado, como é o caso dessa estagiária, pode mobilizar saberes 

e fazeres necessários à prática cotidiana dos professores.   

A estagiária Camila também demonstrou que sua motivação foi conhecer a sala de aula, 

pois o estágio obrigatório não lhe permitiu uma aproximação maior e mais aprofundada com 

essa realidade: 

 

[...] porque eu achei que era uma oportunidade pra ver a realidade da sala de aula 

porque eu pensava assim, a gente até faz o estágio obrigatório, mas a gente não 

pode interferir muito.  E eu vi essa oportunidade no Programa. E quando eu formar 

vou ter que saber lidar com os alunos na sala de aula. Eu pensava, e quando eu 

formar como que eu vou entrar numa sala de aula pra ensinar sem nunca ter tido 

essa experiência? Hoje, quando eu entro na sala eles até chamam de professora, 

tiram dúvidas, me procuram. Então eu acho que isso tá contribuindo muito pra 

minha formação. (Camila/GD01). 

 

A manifestação da estudante quanto ao estágio obrigatório nos remete à constatação da 

pesquisa de Gatti, Barreto e André (2010) em que a grande maioria dos cursos de formação 

docente não apresenta muita clareza dos procedimentos de como o estágio supervisionado é 

concebido, planejado, orientado e acompanhado, daí, o relato da estagiária de que durante essa 
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atividade curricular 'não pode interferir muito', motivando-a para ingressar em outra atividade 

com condições diferenciadas. Essa motivação, provavelmente, é advinda da própria formação 

que não tem conseguido dar o respaldo necessário aos futuros professores, deixando lacunas 

tanto práticas como teóricas, como revelou a pesquisa de Gatti e Gimenes (2011). Essas 

questões podem ser evidenciadas no depoimento da professora Mariana: 

 

[...] porque o aluno que vem fazer o estágio obrigatório tem outro trabalho, tem 

outras preocupações que não é só aquilo ali, o estágio obrigatório. E o aluno que 

vem fazer o estágio com a bolsa, ainda que seja uma ajuda pequena, ela ajuda o 

aluno. A remuneração para o aluno que está no curso de licenciatura e já está de 

certa forma envolvido com o seu processo de formação, com certeza ele vai chegar 

aqui mais aguçado para viver essa experiência. Mais focado nessa experiência. 

Ele não vem buscando apenas uma assinatura. (Mariana/Escola A). 

 

O estagiário Eduardo se refere à aproximação com sua área de atuação, como sendo sua 

motivação principal para ingressar no Programa: 

 

E assim, eu estava na minha formação falando: bom, eu vou ser professor e eu 

tenho que encarar esse desafio e aí apareceu a oportunidade de fazer o estágio da 

Sedu [...]. O principal motivo para eu ter me inserido no Bolsa Estágio foi porque 

eu estava próximo de concluir meu curso, já tinha completado grande parte das 

matérias e só tinha que fazer a monografia, ainda. Aí eu pensei: bom, o ideal pra 

mim seria alcançar algum tipo de atividade na área que eu pretendo atuar enquanto 

eu faço a monografia e não estou mais fazendo as matérias e aí surgiu essa 

oportunidade, ela estava direcionada. (Eduardo/GD02). 

 

O fato de estar faltando apenas a monografia para concluir o curso e a afirmativa de que 

"eu vou ser professor e eu tenho que encarar esse desafio", parecem ser os motivos decisivos 

de sua participação no Programa. A docência é, de fato, um desafio que, segundo Tancredi 

(2009), exige do professor conhecimentos, habilidades, atitudes e valores específicos para 

atender, principalmente, às desigualdades sociais e econômicas, às mudanças decorrentes das 

famílias atuais, dos novos modelos de família dos alunos, às condições de trabalho que se 

apresentam e à diversidade cultural presente no cotidiano da escola.  

Esses aspectos também corroboram a proposta do PBEFD e de outras iniciativas de 

iniciação à docência. No caso deste Programa, que valoriza o contato do aluno com a realidade 

escolar - o momento formativo na Escola, integrando não só o momento do saber e o momento 

do fazer pedagógico, mas a incorporação de uma cultura profissional - da cultura da escola 

como organização social complexa e da cultura do sistema de ensino. 
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Outra motivação para ingressar no Programa foi a possibilidade de saber lidar com as 

diferentes situações que se apresentam em sala de aula e diariamente, como relatou a estagiária 

Maura. Para ela, há uma necessidade de compreender e dar sentido ao que aprende no curso de 

formação:  

 

Lá na Instituição que eu estou terminando o meu curso, a gente sempre teve 

momentos de diálogos, então não eram aulas engessadas, a gente conversava 

muito sobre a aplicabilidade do que a gente estava fazendo em sala de aula, só 

que pra mim, até entrar no estágio, era só teoria. E por mais que a professora do 

curso falasse, eu não conseguia visualizar como fazer isso, como aplicar Piaget. 

Mas isso é lá nas aulas da faculdade. (Maura/GD02).  

 

Observamos que os estagiários reconhecem a necessidade de ter uma proximidade 

significativa com seu futuro campo de atuação profissional e vêem no Programa essa 

oportunidade. Reconhecem, a exemplo do que demonstra a pesquisa de Gatti et al (2014, p. 55) 

"o valor do contato com os alunos e a escola como um todo, a experiência de sala de aula [...]", 

como podemos ver no relato da estagiária Rafaela: 

 

Eu quis fazer porque é a área que eu estou estudando, estou fazendo Pedagogia, 

então atuar dentro de uma escola é importante pra gente. Em quatro anos de 

faculdade, dois anos eu trabalhei em comércio e depois desisti do meu emprego 

de carteira assinada para poder estar estagiando, poder pegar experiência, pra 

depois de formada tentar uma coisa melhor, né. Então por isso que eu quis, eu 

fazia estágio em escola particular na época. (Rafaela/GD01). 

 

Além de valorizar sua formação profissional desistindo de um 'emprego de carteira 

assinada', a estagiária deseja adquirir experiência na docência, pois acredita que isso poderá ser 

um caminho que lhe conduza a 'algo melhor'.  

O desejo de aproximação do campo de atuação profissional demonstrado pelos estagiários 

que participam do programa, traduz uma perspectiva de formação que vem sendo debatida por 

Zeichner (2010) e que visa aproximar o curso de formação com o espaço real onde os futuros 

professores irão desenvolver sua ação pedagógica. A aproximação desses dois campos 

formativos consiste no que Pereira (1999, p. 177) chama de 'mergulho' na atividade. "É o 

mergulho em tal atividade que permite a mudança de olhar do futuro docente em relação aos 

processos pedagógicos em que se envolve na escola, à maneira de perceber os educandos e suas 

aprendizagens, ao modo de conceber e desenvolver o seu trabalho em sala de aula.. 
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Essa mudança de olhar do futuro professor também é evidenciada no estudo de Gatti e 

Gimenes (2011) quando tratam da função do estágio que vai desde possibilitar a concretização 

do exercício de relacionar teoria e prática e o ‘cruzamento’ desses saberes, até à possibilidade 

concreta de uma formação compartilhada entre professores em exercício e professores em 

formação o que, no ponto de vista dos autores, trará uma contribuição bastante significativa à 

qualidade da formação inicial de professores da Educação Básica. 

Na segunda perspectiva de análise, que enfatiza os motivos de ordem financeira, aos 

procedimentos de ingresso no Programa e a compatibilidade desse estágio com as atividades 

do curso, os dados revelam que a remuneração teve um peso importante para os estagiários. No 

entanto, não foi o fator mais importante e de maior relevância para ingressar no Programa, pois 

a oportunidade de receber a bolsa, para realizar uma atividade que o aproxime da atividade 

profissional, está aliada a outros fatores.  

 

[...] eu fiz mais porque eu estava desempregada, por conta de não conseguir um 

emprego que desse conta de estudar e de poder sair mais cedo pra faculdade. 

(Ângela/GD01). 

 

A dificuldade de encontrar oportunidade remunerada e que permita conciliar a demanda 

de tempo para estudar é considerada pelos estagiários. Numa lógica de custo-benefício, a 

estagiária Ângela enfatiza que tão importante quando a remuneração é o fato de ter uma 

atividade que não ocupe todo o seu tempo, o que prejudicaria o seu desempenho no curso de 

formação.  

Deixar um emprego cujo valor da remuneração era maior do que o valor da bolsa 

recebida no Programa foi a opção da estagiária Joana. A sua maior necessidade era decidir se a 

docência era, de fato, sua opção profissional. Ao que nos parece, as atividades realizadas no 

curso de formação não deram conta disso e a escolha da estagiária pelo PBEFD consolida-se 

em experiência positiva, conforme evidencia seu depoimento: 

 

Eu até tinha um emprego em que eu ganhava mais do que o valor da bolsa, só que 

era uma coisa que eu falava pra minha mãe que quando eu saísse da faculdade eu 

não ia ter certeza se ia mesmo querer ser professora, estar em frente dos alunos, 

enfrentar uma sala de aula.  E aí minha mãe me deu apoio, disse vai e faz esse 

estágio, tenta fazer esse estágio, porque vai ser a partir desse estagio que você vai 

realmente saber se é isso que você quer. (Joana/GD01). 
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Acreditamos que a bolsa e o apoio recebido de sua mãe fizeram com que a estagiária 

decidisse pela participação no Programa. A estagiária Maura, embora enfatize a sua realização 

pessoal com a possibilidade de uma independência financeira parcial, expõe uma especificidade 

de sua área que é a falta de opções de estágios remunerados. Segundo ela, essa é uma questão 

diferenciada da Biologia em relação a outras áreas da licenciatura que têm mais oportunidades 

de estágio remunerado e, por isso, a bolsa foi um fator a mais que pesou na hora de decidir 

participar do Programa.  

 

Bom, pra mim essa questão de renda e tudo mais também foi significativa porque 

eu consegui sair da barra da saia da minha mãe, se é que eu posso falar assim. 

(risos) Eu já pago minha faculdade, tudo bem que já estou terminando, mas já 

consigo fazer isso sozinha, então a gratificação pessoal pra mim é muito 

importante. [...] pra minha área, especificamente, encontrar estágio remunerado é 

muito difícil. A Biologia é bastante restrita. Então, quando a gente tem que fazer 

um estágio final obrigatório, quando a gente vai procurar lá, em escolas, a gente 

tem que procurar fazer o estágio obrigatório, só. Não tem nenhum tipo de bolsa. 

E, muitas vezes, é sempre focado em laboratório, centros de culturas e de ciências 

específicas que têm em algumas cidades. Mas não tem essa oportunidade de você 

trabalhar numa escola e você receber pra fazer alguma coisa. Então na minha área 

isso é bastante diferente e isso, com certeza, foi um incentivo grande pra mim 

também. (Maura/GD02). 

 

Os estagiários, especificamente do GD02, registram que a bolsa é uma ajuda de custo 

importante para investir em materiais de apoio à formação, como é o caso de aquisição de 

bibliografias e de materiais para desenvolver atividades práticas bastante específicas da área de 

Artes Visuais. Vale registrar que os estagiários Eduardo e João, respectivamente, realizam o 

curso de formação em instituição pública. 

 

[...] Eu achei até uma bolsa justa [...] considerando o valor de outros estágios[...] 

ela te dá o auxílio transporte, ela paga sua ida e sua vinda, por um horário de 

quatro horas. [...] eu acho que é uma bolsa justa. É lógico que é uma bolsa, como 

eu diria, que [...] auxilia a gente numa série de outras atividades no cotidiano. 

Auxilia quando você precisa comprar um livro pra sua monografia [...] te dá um 

auxílio pra você se formar melhor, é a minha opinião. (Eduardo/GD02). 

No meu caso, por exemplo, que eu trabalho com artes, seria ajudar para a 

aquisição de materiais, como tintas, papéis, telas... [...] tive até a possibilidade de 

vivenciar uma experiência de morar sozinho, de sair daquele convívio, 

dependência 100% dos meus pais. [...] mas pelo menos a minha alimentação eu 

já estou custeando por mim mesmo. Então já ajuda e bastante. (João/GD02). 

 

Os aspectos relativos à bolsa corroboram o ponto de vista dos estudantes que participaram 

da pesquisa coordenada por André et al (2013), no qual a bolsa é sim, em um momento inicial, 
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um fator atrativo nos programas de iniciação à docência. Mas, também, não se consolidou como 

principal motivo. Os bolsistas "reconhecem que o valor da bolsa foi um atrativo, mas destacam 

que a possibilidade de um contato mais próximo com o universo das escolas públicas e com 

situações da prática profissional foi o fator essencial para a adesão ao programa". (p. 33) 

Ao contrário do que os estagiários do PBEFD afirmam, os bolsistas participantes da 

pesquisa de André et al (2013) afirmam que o valor da bolsa não é satisfatório, pois não cobre 

o investimento com compra de materiais e os custos com deslocamento - duas necessidades 

apresentadas pelos estudantes. As diferentes oportunidades de estágio remunerado e sem 

remuneração, comparação feita pela estagiária Maura, são complementadas pelo estagiário João 

que enfatizou a prática bastante recorrente de estágio 'voluntário', utilizada por algumas escolas 

que oferecem oportunidades de estágio:  

 

Não é apenas voluntariado, a moeda de troca em algumas escolas não é esse valor 

financeiro que te auxilia. Eles dizem: bom, se você vier pra cá como um 

voluntário, eu vou te ajudar de outras formas, como conhecimento e tudo mais. E 

isso a gente vê que, hoje em dia ajuda sim, mas não é o suficiente. (João/GD02). 

 

Outra informação relacionada à bolsa é que, enquanto no GD01 apenas uma estagiária 

enfatiza a bolsa como motivação inicial, os extratos de todos os integrantes do GD02 trazem o 

ponto de vista em relação à bolsa, só que isso na sequência de um questionamento específico 

por parte da pesquisadora. Após uma das estagiárias do GD 02 mencionar a bolsa num contexto 

de valorizar a oportunidade do estágio, a seguinte questão foi lançada ao grupo: "Aproveitando 

que você comentou essa questão da bolsa, ela teve alguma influência para a entrada de vocês 

no Programa?". Ou seja, o ponto de vista desses estudantes é decorrente de um questionamento 

específico e que não foi feito aos integrantes do GD 01.  

A carga horária de quatro (04) horas diárias de atividades de estágio na escola é 

considera pelos licenciandos Ângela, João e Rafaela como compatível com as atividades do 

curso e, também, apontada como um fator motivacional para participação no Programa.  

 

Então quando eu fiquei sabendo do estágio eu pensei que poderia ser uma boa 

oportunidade pra eu suprir minhas necessidades, que no caso eram a falta de 

tempo pra poder estudar e de conhecer mais sobre a profissão e pelo fato de estar 

na sala de aula[...]. (Ângela/GD01). 

Eu estou há 10 meses no estágio, mas no caso também por serem poucas horas a 

cumprir e isso serve como uma experiência prática mesmo, vivência em sala de 

aula [...]. (João/GD02). 
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[...] tem a questão da carga horária, a questão financeira que conta também. Ai 

optei, e quando abriu a inscrição eu fiz e é isso. (Rafaela/GD01).  

 

Um outro aspecto que apareceu como motivo para os estagiários Eduardo e Juliana 

ingressarem no PBEFD é a facilidade do processo seletivo, que condiciona a classificação a 

partir do desempenho do estudante no curso de licenciatura. 

 

Era um processo seletivo simples que só utilizava o coeficiente de rendimento e 

tal. Aí eu fiz a inscrição [...] (Eduardo/GD02). 

[...] a forma mais fácil de ingressar, não precisou fazer prova, é só mesmo o 

coeficiente de rendimento. (Juliana/GD02). 

 

Embora esse ponto não tenha sido aprofundado ou detalhado pelos estagiários, o que ficou 

evidente é que, em algumas oportunidades de estágio, outros critérios como desempenho em 

entrevistas ou provas de conhecimentos específicos têm maior relevância do que o seu próprio 

desempenho no curso de formação. Fato que talvez, para o estagiário Eduardo, poderia ter sido 

um empecilho para sua entrada, como enfatizou a professora Lúcia (professora regente de 

História na escola C), ao afirmar que no início do estágio Eduardo era muito tímido, não levava 

muito jeito para se relacionar com os alunos, mas que aos poucos, foi se soltando.     

A partir dos motivos apresentados pelos estagiários, parece-nos que há uma movimento 

para romper o equívoco apontado por Gatti e Barreto (2009), de que a Universidade forma e a 

Escola (de)forma, já que os currículos, em especial dos cursos de formação no Espírito Santo, 

continuam a privilegiar preponderantemente os conhecimentos específicos propriamente ditos. 

Um outro dado relevante e que nos ajuda a compreender tal carência formativa está ligado ao 

estudo de Gatti e Nunes (2009b) quanto à ausência, nos cursos de formação, da abordagem dos 

principais problemas escolares, dentre eles: a diversidade, a violência, as etnias, o gênero, a 

sexualidade e as especificidades da EJA. As ementas das disciplinas, em sua maioria, não 

apresentam aspectos que contemplem essas discussões.  

Há, nos depoimentos, alguns apontamentos em que os estagiários reconhecem a escola é 

um lócus de (co)formação imprescindível no percurso formativo. Como bem enfatizou 

Tancredi (2009), a importância desse espaço formativo é o que motiva viver uma experiência 

de estágio, como a proposta pelo PBEFD - a necessidade de ter contato com esse lócus de 

trabalho futuro. 
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3.2.3 A prática de estágio no PBEFD e as contribuições dessa experiência no processo de 

aprendizagem e de identificação com a docência 

 

Desde que o Estágio foi instituído como atividade obrigatória nos cursos de formação 

inicial de professores, seja em complementação ou em substituição aos componentes 

curriculares de prática de ensino e didática, vem sendo pauta de estudos e críticas na área da 

formação de professores. As DCNs para a Formação de Professores da Educação Básica 

discorrem na direção de que não basta que o professor aprenda e saiba fazer: "O professor, além 

de saber e de saber fazer, deve compreender o que faz".  

Conhecer o papel do estágio pela simples compreensão conceitual da sua obrigatoriedade 

é admitir e reforçar o que muito já se tem debatido no meio acadêmico. A literatura que trata 

especificamente do estágio considera que é preciso romper com a compreensão de uma 

experiência vivida na perspectiva da prática instrumental e do criticismo, e na dissociação entre 

teorias e prática, como afirmam Pimenta e Lima (2012). Essa é a concepção que tem resultado 

no empobrecimento das práticas de estágio realizadas nas escolas. Para tanto se faz necessário 

trabalhar na perspectiva de que "[...] o estágio é teoria e prática (e não teoria ou prática)". 

As afirmativas apresentadas corroboram a concepção de que o estágio corresponde, 

também, a um período de intensas ações e reflexões acerca dos saberes pedagógicos, como 

enfatiza Calderano (2012). Para a pesquisadora, a prática de estágio não deveria ser vista 

somente como o espaço passível de uma mera aplicação de conhecimentos gerados no curso de 

formação ou pelas relações estabelecidas entre os profissionais da educação e alunos, conforme 

enfatiza nos trechos abaixo: 

 

[...] o estágio faz parte do processo de formação do cursista que se coloca na 

perspectiva de aprender o ofício do magistério, a profissão docente. [...] Trata-se 

de um momento intenso de articulação entre as diferentes facetas que constitui o 

trabalho pedagógico: observa, investigar, analisar, propor, desenvolver, envolver-

se, realizar, avaliar, sistematizar e continuar o processo cíclico crescente de 

aprender a perspectiva de uma construção permanete de conhecimentos em 

termos acadêmicos, profissionais, históricos, culturais e sociais. [...] conhecer, 

mais de perto, seu campo de trabalho futuro, identificando suas características, 

suas demandas, seus desafios, conhecendo melhor o trabalho aí desenvolvido, as 

lacunas encontradas, sempre numa relação contínua – entre teoria e prática. [...] 

possibilita refletir teoricamente sobre tudo o que está acontecendo na realidade 

educacional [...]. (CALDERANO, 2012, p.250). 
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Partindo dessas concepções, a autora apresenta três objetivos gerais que podem ser 

atribuídos a um programa de estágio e que precisam ser alcançados de forma articulada: o 

primeiro é aproximar e relacionar, sistematicamente, as discussões teóricas e a realidade 

educacional, focalizando em particular a Escola; o segundo é descobrir e analisar o dia-a-dia da 

escola, observando as ações desencadeadas, reconhecendo os profissionais que nela atuam – 

gestores e professores – bem como os alunos, identificando as condições de ensino-

aprendizagem e os desafios por eles enfrentados; e o terceiro é direcionado à problematização, 

reflexão e proposição de ações no âmbito da realidade de estágio, sistematizando o processo 

desenvolvido. 

As constatações da Calderano (2012) são bastante esclarecedoras, discorrem sobre uma 

experiência de estágio de docência compartilhada, que se aproxima das necessidades formativas 

que deram origem ao PBEFD, conforme aponta o estudo de Gatti e Gimenes (2011). A autora 

também justifica a importância, no âmbito dos estágios, dessa concepção de docência 

compartilhada a apresenta alguns possíveis benefícios dessa experiência:  

 o estágio ajudou a conhecer melhor o funcionamento da escola;  

 o estágio permitiu que eu me preparasse para a prática da sala de aula;  

 se eu estivesse mais preparado teoricamente, teria aproveitado melhor o meu estágio;  

 o estágio contribuiu para meu crescimento e preparação profissional;  

 o estágio me proporcionou uma articulação entre teoria e prática, importante para 

atuação no espaço escolar;  

 o estágio me ajudou a lidar com as pessoas que fazem parte do universo escolar. 

 

Zabalza (2014) reforça que esse momento do estágio deve oferecer  uma complementação 

às aprendizagens 'disciplinares', de forma a possibilitar que os conhecimentos do saber e do 

fazer docente sejam enriquecidos pelas situações vividas em contextos profissionais reais. 

Segundo o autor, as situações de aprendizagem da docência realizadas nas escolas têm 

características diferentes de todas as demais situações de aprendizagem acadêmica e de 

formação, embora com os mesmos propósitos formativos - o de aproximar o que se aprende na 

universidade com o que se aprende e se vive no espaço escolar.  

O autor complementa que aprendizagens positivas podem ser extraídas de qualquer tipo 

de estágio, desde que essas práticas sejam desenvolvidas em cenários estimulantes e 

enriquecedores. Para tanto, apresenta duas características do cenário dos estágios: a primeira é 

denominada de características materiais e correspondem à extensão do local, à localização, ao 
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tipo de atividade desenvolvida, aos recursos disponíveis, entre outros. A segunda característica 

é o estilo de funcionamento e a ‘cultura institucional’, que está ligada ao estilo de liderança, aos 

hábitos de cooperação entre os profissionais, aos relacionamentos entre os colegas, entre outros.  

Com base nos referenciais teóricos que embasam esta pesquisa, nos objetivos 

estabelecidos nos documentos oficiais do PBEFD, nos objetivos da pesquisa e, principalmente, 

nos depoimentos dos sujeitos da pesquisa, esta categoria da análise se desenvolve a partir de 

cinco aspectos: 

1)  conhecer o funcionamento da sala de aula e da escola;  

2) estabelecer interlocuções entre os diferentes sujeitos inseridos no espaço escolar: gestores e 

pedagogos, professores regentes e alunos; 

3) construir experiências docentes a partir de conhecimentos compartilhados; 

4) viver experiências de articulação de diferentes conhecimentos da formação docente, sejam 

pedagógicos, específicos de cada área, de outras experiências; 

5)  identificar elementos de aproximação com a profissão: a identificação com a docência.  

 

Esses aspectos foram agrupados em duas categorias: 1) O estágio do PBEFD como 

possibilidade de conhecer o funcionamento da sala de aula e da escola, de interlocução com os 

diferentes sujeitos inseridos no espaço escolar e como possibilidade de construir um trabalho 

docente compartilhado; 2) O estágio do PBEFD como possibilidade de articulação dos 

diferentes conhecimentos e de identificação com a docência. 

 

3.2.3.1 O estágio do PBEFD como possibilidade de conhecer o funcionamento da sala de 

aula e da escola, de interlocução com os diferentes sujeitos inseridos no espaço escolar e 

como possibilidade de construir um trabalho docente compartilhado 

 

Conhecer o espaço e o funcionamento da sala de aula e da escola e compreender a 

importância das relações interpessoais que se estabelecem no espaço escolar foram 

necessidades formativas bastante expressivas e recorrentes nos depoimentos dos estagiários do 

PBEFD, sujeitos desta pesquisa. As oportunidades de ‘pisar no chão’ da escola, de observar as 

diferentes situações e de enfrentar os desafios diários desse contexto têm sido uma forma 

concreta de compreender a complexidade da própria área de atuação – a docência – e do lócus 

em que esta se concretiza – a Escola. Lima (2012) considera a existência dessas necessidades 



95 
 

apresentando um conjunto de fatores que envolvam não apenas os objetivos da instituição 

escolar, os seus documentos curriculares, os planos e os projetos, mas os fatores que 

possibilitam conhecer e compreender sua estrutura e funcionamento e, nesse contexto, as 

relações que se estabelecem entre os sujeitos na escola.  

Para Calderano (2012) a experiência de estar no contexto escolar e viver tudo o que nele 

se concretiza - em especial as relações interpessoais – é que se estabelecem os espaços de 

diálogos, os espaços de formação compartilhada. Assim, o convívio escolar é uma das 

mediações necessárias à realização de uma formação ‘dentro da escola’, cujas palavras de 

ordem são o diálogo e a reflexão, ratificados na afirmativa de Ponce (2009).  

 

Para que as novas gerações sejam inseridas no mundo, elas precisam ser formadas 

para debater a sua vida em sociedade; para criar melhores alternativas de 

viver/conviver; para fazer também o imprevisível; para buscar o conhecimento 

autonomamente; para atuar no mundo do trabalho; e, para, por meio de um 

constante processo reflexivo, constituir-se acreditando em si mesmas. (PONCE, 

2009 apud LIMA, 2012, p.65). 

 

Nesse sentido, em seu depoimento, a estagiária Paola reconhece a importância de estar na 

escola todos os dias, de entrar e conhecer a escola de fato. Essa experiência leva a estagiária a 

enxergar esse estágio como a melhor oportunidade para conhecer sua futura área de atuação 

profissional: 

 

[...] pra mim, sem dúvida, participar do Bolsa Estágio foi a melhor experiência 

que vivi dentro da minha área porque é uma forma de você estar todos os dias ali 

na escola, de conhecer mesmo, de realmente ter um contato de perto. (Paola/GD 

01). 

 

O conhecer mesmo a escola, como registrou a estagiária Paola foi talvez o maior desafio 

para o professor Carlos. Em seu depoimento, ao falar sobre a importância de viver essa 

oportunidade durante o curso de formação, Carlos relata que para ele esse processo foi muito 

difícil: 

 

Eu fui para uma escola muito violenta que até gente armada entrava na escola e é 

outra realidade para você lidar. Aquele conhecimento que você aprende na 

universidade não tinha como ser inserido no contexto que eu peguei, jamais. Aí 

eu tive muito problema com isso, porque era uma escola que estava adequada ao 

tráfico. No comando das aulas de Educação Física, aquele meu conhecimento não 

daria, eu seria morto, com certeza. Eu sofri bastante e percebo que ela, hoje, já 

não passará por tanta dificuldade com certeza, por esse sofrimento todo que eu 

passei. [...] tem que saber onde você está chegando, conhecer que escola é essa. 



96 
 

Demora um tempo, mas dá pra você se inserir. Dá sim pra inserir o seu 

conhecimento, o seu planejamento, mas com o aval deles. Na hora que está na 

mão de vocês, aí sim. Mas no começo não porque você tá chegando no local, vai 

conhecer o ambiente, depois sim, colocar seu conhecimento do conteúdo 

específico em prática. (Carlos/Escola C). 

  

 

Ao detalhar as suas experiências diárias na sala de aula, a estagiária Rafaela foi mais 

contundente e faz uma reflexão sobre o trabalho do professor e os limites e desafios desse 

trabalho, que para ela, vai muito além de ensinar um conteúdo específico além, inclusive, da 

necessidade de aprendizagem da criança, como ela mesma enfatiza ao compartilhar exemplos 

de situações reais, vividas com dois alunos.  

 

[...] no ano passado a minha experiência foi com escola particular. E nesse ano, 

além de ser uma escola pública é uma escola de periferia. Então, você vê também 

além da necessidade de aprendizagem dessa criança, tem que cuidar da carência 

dessa criança, é pai envolvido em várias situações complicadas, é criança com 

idade de 14 anos que ainda está no quarto ano do fundamental, com muita 

defasagem de ensino. E aí você percebe que eles têm muita dificuldade. [...] tem 

um aluno, por exemplo, que ele fica o tempo todo assim: tia, senta aqui, me ajuda 

aqui tia. Por favor, tia, eu quero fazer. E esse aluno é um dos mais bagunceiros 

daquela turma. Aí eu sento do lado dele, ajudo, explico, estimulo ele a aprender 

os diferentes caminhos pra desenvolver o exercício e a gente volta, faz e refaz 

quantas vezes for preciso até ele aprender. [...] Tem outro aluno que tem muita, 

muita, muita dificuldade e logo que eu entrei na sala ele já perguntou: tia, você 

vai me ensinar a ler? Eu quero ler tia, me ajuda. Aí eu disse, eu vou sim, vou te 

ajudar. Mas você explica, explica, explica e aquilo entra num ouvido e sai no 

outro, até que ele consegue começar a aprender a ler. (Rafaela/GD01). 

 

O fato de chegar na sala de aula e se deparar com uma realidade muito particular e 

diferente do que pode imaginar durante suas aulas no curso de formação faz com que Rafaela 

reconheça ter vivido um 'choque'. Nesse caso, atribuímos que o choque vivido pela estagiária é 

o tão falado 'choque com a realidade', anunciado por Huberman (1982 apud MARCELO 

GARCIA, 2010) que ocorre, comumente, quando um profissional, ou futuro profissional, como 

é o caso da estagiária se depara com situações novas e complexas. Mas, no entanto, a estagiária 

demonstra ter disposição para lidar e superar essa fase. Para ela, a gratificação por perceber o 

desempenho positivo do aluno supera tal choque.     

  

[...] E aí quando ele terminar, consegue fazer, ele chega na professora e fala, todo 

orgulhoso, olha só professora, eu consegui fazer. Ele fica todo feliz. E então a 

gente vê que essa criança é inquieta e não consegue fazer porque também em casa, 

muitos deles não têm acompanhamento, atenção. Então quando eles têm alguém 

na sala pra dar uma ajuda, uma atenção especial pra eles, eles ficam assim 

maravilhados. [...] Então é assim, tem que tentar todos os dias até que eles 
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aprendam. A gente vê a realidade de uma forma muito mais clara do que o que a 

gente vê quando está apenas na faculdade [...] na faculdade, tudo é lindo, muito 

bonito, os alunos aprendem e são comportados. Mas aí quando você chega lá, que 

tem 20 alunos dentro de uma sala e cada um com uma realidade diferente que 

você tem que perceber e ensinar os 20 e eles precisam aprender a ler e escrever, 

aprender bons modos em muitos casos. Aí você tem aquele choque. E é nesse 

estágio que você decide se é isso mesmo que você quer, ser professor. Porque 

quando você vê que a criança consegue, nossa! Eu chego em casa feliz e conto 

pra mim mãe. Mãe sabe aquele aluno, ele conseguiu. Ou então eu conto para 

alguém aqui da faculdade. É gratificante quando você percebe esse resultado. É 

muito gratificante mesmo. (Rafaela/GD01). 

 

Em sua inserção na escola, a estagiária referida se deparou com diferentes realidades, com 

a realidade de cada um dos alunos e de uma escola pública de periferia. Logo percebeu que essa 

realidade requer, do professor, outras habilidades e que essas extrapolam os limites dos 

conhecimentos teóricos e específicos de um determinando conteúdo que precisa ser ensinado. 

Ter a chance de exercitar essa forma de olhar e de perceber os alunos é muito importante na 

formação do professor, como reforça Lima (2012) ao explicar que é na passagem pelo estágio 

que o futuro professor – o estagiário – tem a oportunidade de olhar, a partir da sua visão de 

mundo, os fatos e as pessoas que chegam na escola. E nesse movimento, o estagiário pode 

"buscar por processos que se aproximam da humanização e dos princípios da ética e da 

solidariedade do coletivo". (p.89). 

Em seu depoimento, o estagiário João insere outra questão: a impossibilidade de prever, 

com exatidão, as situações que ocorrem em sala de aula, em especial decorrentes das reações 

dos alunos sobre conteúdos e metodologias, pois o estagiário reconhece a importância de 

considerar os seus alunos como pessoas individuais e por isso com diferentes subjetividades, e 

que isso precisa ser considerado pelo professor.  

 

É uma questão de desafio, por mais que você trabalhe com 10 turmas, que 

aparentemente são as mesmas pessoas [...] a cada dia que passa pode haver uma 

nova dinâmica. Você não está lidando com uma máquina que você liga e desliga 

e ela está ali do mesmo jeito. Essa dinâmica do relacionamento, que você não tem 

como prever como as pessoas serão em cada dia. Num dia você traz a ideia e as 

pessoas aceitam numa boa, no outro eles dizem: ah, mas isso aí não é bem assim, 

professor. Alguma coisa pode ser que não funcione. Assim como em algumas 

vezes a gente vem com uma ideia simples e eles compram de uma forma 

fenomenal, incrível e aquilo ali é trabalhado de forma que rende, chega a ser, além 

de um exercício, uma exposição, um trabalho que vai pra frente. (João/GD02).  
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Já a estagiária Bruna relata a sua insegurança para enfrentar a indisciplina dos alunos que, 

no caso dessa experiência de estágio, é superada, gradativamente, com o apoio de um professor 

mais experiente, como evidencia em seu depoimento:    

 

A professora que eu estou acompanhando ela tem 30 trinta anos em sala de aula 

no segundo ano. Aí você imagina [...] eu chego na escola e ela vem, ‘fulana’ 

vamos lá pra sala comigo. Ela vem logo e me puxa pra sala dela, porque é uma 

ajuda enorme pra ela. Eu fico acompanhando os meninos, fico tomando conta da 

leitura e ela lá na frente dando a matéria e eu ajudando e explicando. [...] aí eu me 

peguei, no primeiro dia de aula e com aquele monte de criança agitada, eu juro 

que fiquei assustada. No meu primeiro dia eu fiquei super assustada. Aí depois 

que ela começou a controlar. Ela chegou e me disse, criança precisa de disciplina, 

ter disciplina. E as crianças hoje em dia, quanto mais o tempo vai passando, mais 

indisciplinada elas vão ficando, porque o professor na realidade ele está perdendo 

a voz ali dentro da sala de aula, da escola, qualquer coisinha já dá uma reclamação 

do professor. Então ela fala sempre que criança tem que ter disciplina. Então na 

primeira semana de aula eu já observei o modo como ela começou a lidar com 

essas crianças, olhando para cada uma, que foi de uma forma muito legal. Eu 

pensei, gente, que experiência que eu estou tendo, só em observar o jeito que ela 

fez com aquelas crianças e colocou eles em ordem. E as crianças lá, todas 

pequenas, olhando e prestando atenção na aula. Eu falei, gente, para o ano que 

vem eu estou preparada, já sei o que vai acontecer e como eu vou fazer. 

(Bruna/GD01). 

 

Das diferentes experiências com as práticas de estágio relatadas e na perspectiva de que 

o 'lugar do estágio é na Escola', Lima (2012, p.97) sintetiza lições que apontam não apenas para 

a questão do coletivo institucional, que é onde o estagiário tem a possibilidade de entrar em 

contato com o funcionamento da escola e com sua estrutura organizacional, mas também para 

uma necessidade de compreender a escola como um espaço de interlocuções ou, ainda, de 

relações entre diferentes sujeitos.  

Quanto aos desafios da ação docente de um estagiário, Lima (2012) acrescenta que esse 

primeiro contato com os alunos, com uma classe, como é o caso da estagiária Bruna, pode sim 

assustar o futuro professor e que esse processo deve ser encarado como natural, diante da 

complexidade do espaço escolar. Do ponto de vista da estagiária Maura, a individualidade do 

aluno é um fator fundamental para dar sentido ao que se ensina na sala de aula e por isso precisa 

ser compreendida e considerada pelo professor.  

 

[...] essa questão de tratar com o ser humano é muito importante, porque você não 

tá ali só pra passar esse conteúdo, eles não vão ser cópias, não vão ser reprodução 

do que eu estou falando. Então isso é muito importante, você ter uma metodologia 

aplicada para também a pessoa que você está tratando. A gente tem que tratar 

indivíduo por indivíduo, não dá mais pra tratar todo mundo olhando de longe e 
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como se fossem iguais, porque não são, de fato. A gente tem que mexer com cada 

um e cada um tem uma forma diferente. (Maura/GD02). 

 

Ao olhar para a condição ‘individual’ de aprendizagem de cada aluno, a estagiária Ângela 

reconhece as dificuldades encontradas no dia a dia da sala de aula quando o professor explica 

e o aluno não aprende. Nesses casos, um atendimento individual e com outras metodologias é 

a melhor ou a única forma de promover a aprendizagem daquele aluno e, ao ter a oportunidade 

de viver essa experiência, a estagiária ressalta o que sentiu ao perceber que o aluno aprendeu: 

 

É gratificante mesmo. Às vezes a professora está explicando dentro da sala e ele 

não consegue aprender. Aí você vai lá e explica de outro jeito e ele aprende. 

Nossa, é muito bom. Eles ficam felizes, a gente fica feliz. (Ângela/GD01). 

 

A tarefa de identificar qual é a dificuldade de cada aluno, compreender o seu contexto e 

conseguir desenvolver uma metodologia que possa ajudar no aprendizado do aluno é um desafio 

que recai sobre a complexidade do trabalho do professor. Além da importância desse 

atendimento individual, como no caso relatado pela estagiária, o extrato expõe a contribuição 

real que o estagiário pode dar em sala de aula sem assumir a responsabilidade pela turma, sem 

assumir o lugar do professor, mas na condição de dialogar com o professor, de auxiliar quando 

uma determinada metodologia não está sendo a mais adequada para o aluno com alguma 

dificuldade específica, e aí tentar outras formas de trabalhar com o aluno e obter um resultado 

positivo. 

O professor Felipe, diante das dificuldades que reconhece enfrentar diariamente na sala 

de aula, afirma ter acolhido o estagiário do PBEFD como um suporte para realizar o 

atendimento individual aos alunos com mais dificuldades de aprendizagem: 

 

[...] eu vejo a grande necessidade de a gente ter, realmente, um suporte para o 

professor. [...] hoje, dentro da sala de aula, a gente tem uma diversidade muito 

grande até em termos de aprendizagem. Temos alunos mais avançados, aqueles 

com mais necessidades, aqueles com necessidade especiais, aqueles com mais 

necessidade de aprendizagem, então o estagiário acaba sendo um suporte pra 

gente. [...] temos 25 alunos em sala de aula e a gente não consegue dar um 

atendimento individualizado e isso que faz, mesmo, com que a aprendizagem 

deles acontecesse, que é exatamente esse acompanhamento individual [...] com 

esse atendimento, a gente consegue identificar onde é que está problemático. 

(Felipe/Escola B) 
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Tal acolhida também é reforçada pela professora Mariana na mesma perspectiva, como 

evidencia o seu depoimento: 

 

[...] hoje a estagiária me acompanha na escola, nas minhas aulas e atende, também, 

os outros professores de Matemática que precisam de ajuda, pois nós só temos 

uma estagiária do PBEFD, que é da área da Matemática. Ela atende os alunos que 

esses professores das turmas da manhã encaminham para atividades de reforço na 

parte da tarde, que é o horário que ela está em sala de aula comigo. [...]. Em sala 

de aula, ela me ajuda muito quando precisa auxiliar os alunos no cumprimento de 

atividades. Porque qual é a grande dificuldade, especialmente do professor de 

Matemática? Nós temos aqui, dentro dos diferentes níveis de educação, muitos 

alunos que chegam com defasagem de conteúdos, com muita defasagem mesmo. 

[...] O aluno avança de série/ano sem ter os conteúdos equivalentes. E é aqui que 

entra a importância desse estagiário na sala de aula. É aqui que entra o papel desse 

estagiário, de estar alí acompanhando e auxiliando o professor, entende!. 

(Mariana/Escola A). 

 

A questão do atendimento individualizado para os alunos com dificuldades também foi 

um ponto apresentado pela estagiária Maria ao contar a sua rotina inicial no estágio e como foi 

se inserindo em outros espaços e assim, conseguindo contribuir e interagir com o planejamento 

de algumas atividades.  

 

Primeiro eu fiquei em todas as salas. A professora falou: você vai para todas as 

salas. Mas daí ela me chamou e disse que estava precisando de uma ajuda, com 

uma aluna e pediu pra eu auxiliar ela na leitura. Auxilia essa aluna aqui pra ela 

aprender a ler. E claro que eu ajudei aquela aluna. Tem uma sala que eu me 

identifiquei mais porque a professora já chegou conversando comigo e pedindo 

minha ajuda pra pensar em como poderia resolver uma situação que estava 

acontecendo na turma e pra ajudar numa atividade de folclore que ela estava 

programando. A professora chegou e me perguntou, fulana como você acha que 

podemos fazer essa atividade, você tem alguma ideia? Ai eu dei algumas ideias 

diferentes do que ela já tinha feito na escola e ela adorou. Então ela me da 

oportunidade de participar desse planejamento das atividades. E claro que em 

outras salas, com outras professoras eu não tenho isso. Sinto até falta dessa relação 

que eu tinha com essa professora. Até alguns trabalhos que eu fiz na faculdade ela 

eu levei a ideia e ela adorou pra trabalhar na sala de aula. (Maria/GD01). 

 

A estagiária Paola conta como tem partilhado e negociado com a professora regente as 

suas percepções sobre os alunos e detalha, em seu depoimento, um caso específico que envolve 

um aluno com dificuldade de aprendizagem: 

  

Por exemplo, um dos alunos que eu estou acompanhando bem de perto esse ano 

é de um aluno com muita dificuldade de aprendizagem, e eu estou conseguindo 

chegar num entendimento com a professora de que aquele menino tem alguma 
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necessidade especial que também precisa ser investigada junto com a família. 

Porque as vezes a criança tem alguma necessidade especial que não aparenta. 

Então nós precisamos procurar saber isso também. Igual quando eu cheguei lá 

numa turma de terceiro ano. Eu tive essa dúvida. Eu sempre me perguntei porque 

as crianças chegam no terceiro ano e brecam ali. Isso porque, é até engraçado, em 

todos os projetos de intervenção que eu pude fazer aqui pelo curso, eu sempre fico 

com turmas de terceiro ano. Mas voltando a minha dúvida, será que é só porque 

reprova no terceiro ano? Não, porque hoje eu vejo que faltou o acompanhamento 

com o aluno, identificar as necessidades desse aluno. Se lá no primeiro ano eu já 

tiver esse cuidado em descobrir as dificuldades do aluno, de trabalhar isso também 

com a família. Eu tenho essa liberdade na escola de falar isso com o professor, de 

estar alí discutindo, pesquisando o que é possível fazer. E essa parte é legal, 

porque não é só o estágio que a gente faz, nós também iniciamos uma pesquisa, e 

aí as coisas começam a se encaixar com aquilo que você está estudando. Essa 

experiência que nós iremos levar, que depois de formadas, quando nós estivermos 

com os nossos alunos, na nossa sala de aula, também iremos encontrar esses 

problemas, esses mesmos problemas. E como é que nós vamos lidar com isso? 

Então é até bom essa experiência na sala mesmo ela é valida por isso. Eu acho 

que todo mundo que entra num curso superior para ser professor deveria passar 

por essa experiência na sala de aula. (Paola/GD01) 
 

Essa experiência registrada pela estagiária Paola reforça o que Masetto (1992 apud 

PIMENTA e LIMA, 2012, p.158) explica sobre o espaço da sala de aula enquanto lócus para o 

professor reconstruir o seu próprio conhecimento. Para o autor, a sala de aula é um espaço que 

promove as relações pedagógicas e que, a partir do que se estabelece nessas relações, o 

professor reconstrói o próprio conhecimento, busca novas informações, faz transposições, tira 

conclusões. Esse processo resulta em: "[...] dar um salto qualitativo para novos parâmetros, 

conceitos e reinterpretações da realidade", como enfatiza o autor.   

O depoimento do professor Felipe atesta a importância de viver essa experiência de 

estágio e corrobora à concepção de espaço escolar apresentada por Vasconcellos (1997 apud 

PIMENTA e LIMA, 2014, p.156), em que a sala de aula "[...] é o centro da educação escolar, 

pois a formação básica do educando se dá nesse espaço de interação entre os sujeitos, mediados 

pela realidade".  

A valorização que a estagiária Tatiana relata sentir por parte de professores e gestores da 

escola é uma condição positiva e favorável com a sua atual fase do desenvolvimento 

profissional.  

 

[...] lá também não tem essa diferença entre estagiário e professor. Se eu estou na 

sala os alunos pedem mais coisas pra mim do que para a professora, como pra ir 

ao banheiro, beber água, coisas assim. Não sei se eles acham que sou mais 

boazinha. Mas se eu não deixo e eles correm pedir pra outra professora, ela 

também não deixa. Diz que eu já disse que não e pronto. A professora sempre fala 

que posso também deixar ou não o aluno sair. Que eu posso decidir também, só 

que eu também prefiro que eles perguntem pra ela. Gosto que eles tenham 
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autorização dela pra sair ou não da sala. Então, essa experiência está sendo muito 

boa, eu fui muito bem recebida na escola. Eu estou aprendendo muito com os 

professores que já têm experiência. [...] Eu estou sempre participando das 

reuniões, das formações que eles têm. Ajudo o professor a corrigir provas, ajudo 

nas explicações para os alunos, corrigir exercícios. E tudo o que a professora faz 

em sala de aula, eu ajudo ela. (Tatiana/GD01). 

 

Esse papel assumido pela professora, reforça o que prevê o documento oficial do PBEFD 

quando descreve as atribuições do professor regente da escola, dentre elas o acolhimento ao 

estagiário de forma a fornecer todas as informações necessárias para sua formação e de envolver 

o estagiário nas atividades docentes, dentro e fora da sala de aula, potencializando sua 

aprendizagem. Essa função assumida pelo professor da escola com o estagiário corrobora a 

afirmação de Zeichner (2010) que o professor regente da escola, responsável por tutorar os 

estagiários colocados em suas salas de aula por períodos variados de tempo durante as práticas 

educativas, também faz o trabalho da formação do professor, além de atender plenamente as 

responsabilidades já assumidas dentro da sala de aula.  

As estagiárias Tatiana e Joana afirmam perceber que o acolhimento dos professores e 

pedagogos é na tentativa de tratá-las como uma professora. No caso da estagiária Joana, as suas 

atividades envolvem muito mais o contexto geral da escola do que o atendimento individual de 

um ou outro aluno com mais dificuldade de aprendizagem. O fato dos professores já tratarem 

as estagiárias como colegas de profissão tem sido bem aceito, pois as estagiárias relatam se 

sentirem melhor preparadas para lidar com os alunos, condição que faz a estagiária Joana 

afirmar que a oportunidade de estágio do PBEFD é o auge da sua formação.  

 

[...] lá na escola onde eu atuo, tanto os alunos quanto os professores me tratam 

como professora. Quando eu falo assim: não, eu só sou estagiária! Eles falam: 

não, você já é professora! Eles falam muito isso. [...] eu não tenho muito essa de 

ter muito aluno me pedindo ajuda. Eu atendo todas as salas e lá eles já têm reforço 

de Matemática. E então as vezes a Pedagoga me pede uma ajuda e estar no meio 

dos professores eles estão sempre conversando sobre algum assunto, algo que está 

acontecendo em relação a eles. As vezes estão falando sobre as formações que 

eles têm, agora mesmo é sobre os avanços que a escola teve e eles me chama pra 

participar [...]. Eu estou ali no meio deles, e eles estão me ajudando, me 

explicando o que é e o que não é.  Pra minha formação mesmo é isso, o auge da 

minha formação é o estágio da Sedu. (Joana/GD01). 

 

A professora Mariana reforça o depoimento de Joana e afirma que na escola onde atua, a 

tentativa é sim de integrar esses estagiários à equipe, embora a professora registre uma situação 
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que aconteceu logo na chegada de uma estagiária. Hoje, a professora que inicialmente 'resistiu' 

à presença da estagiária, já se adaptou e compartilha suas experiências em sala de aula.  

 

[...] desde que ela vem convivendo aqui com a gente na escola, na parte da tarde, 

ela vivencia todas as atividades e conversas entre professores. Ela não é nem 

tratada como estagiária, ela sempre nos acompanha direto nas atividades ‘extra 

sala de aula’, conversando sobre tudo com a gente e essa convivência diária fez 

com que alguma barreiras fossem quebradas. Como por exemplo dessa professora 

que no início, na chegada da estagiária aqui na escola, se demonstrou contrária à 

ideia de ter uma estagiária em sala. É claro que essa foi até uma situação isolada, 

pode ser que de repente a professora não estava num bom dia de se posicionou de 

um jeito não muito legal com a estagiária, mas que acabou criando um certo temor 

na estagiária. Com essa convivência, a estagiária também ajuda essa professora, 

quando há demanda de atividades de reforços com alunos da classe dela. 

(Mariana/Escola A). 

 

Assim como na pesquisa coordenada por André et al (2013) e no estudo de Melo (2013), 

a interlocução que se estabelece entre os sujeitos – especialmente entre estagiários e professores 

regentes – é o que tem dado maior sentido ao estágio. A oportunidade de interlocução entre o 

profissional da educação e o futuro professor é um forte componente de desenvolvimento 

pessoal e profissional para o estudante e, consequentemente, um forte componente de 

aprendizagem da docência.   

A estagiária Maura diz que a possibilidade de conviver com uma professora mais 

experiente, que está o tempo todo lhe estimulando a pensar em diferentes possibilidade de 

trabalhar com os alunos, também ajudou a mudar a sua forma de olhar esse contexto em que o 

professor desenvolve o seu trabalho e que isso mudou sua cabeça. A confiança que lhe foi 

depositada pela professora também é um aspecto positivo que a estagiária ressalta em seu 

depoimento.   

 

[...] nos planejamentos realizados nas quartas a gente conversa muito. Eu acho 

interessante ela perguntar pra mim o que eu acharia de fazer algo mais, fazer algo 

mais ou o que eu estou estudando no momento, de diferente e que eu acho que 

podemos usar aqui, aplicar algo diferente. O que você acha de a gente aplicar uma 

coisa diferente? Faz assim, do seu jeito. Ela já me deu liberdade, também, de 

aparecer assim na sala [...] de ficar explicando uma matéria. Fora a liberdade que 

eu tenho de tirar as dúvidas dos alunos, eles vêm pra conversar comigo, não só 

em sala de aula, mas também na hora do intervalo, quando eles me procuram pra 

tirar alguma dúvida. Então eu acho isso muito bacana. Isso contribui bastante. [...] 

eu acho que a oportunidade de estar com uma professora, no dia a dia, com certeza 

mudou muito a minha cabeça. (Maura/GD02).  
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No caso da Educação Física, o professor Carlos explica que o planejamento acontece a 

todo momento em que ele e a estagiária Juliana estão em sala de aula, um colaborando com o 

aprendizado do outro. Essa dinâmica de imprevistos e improvisos entre o que foi planejado e o 

que, efetivamente, realizaram em sala de aula, foi se desenrolando ao longo do semestre, como 

explica o professor.  

 

Esse planejamento vem de ideias de quando a gente também está numa aula e aí 

vem a ideia. Quando a estagiária tem uma ideia, ela fala, ela comenta e até me dá 

dicas e sugestões, tipo: você poderia ter feito assim, armar uma rede aqui, assim 

e assim e aí já é uma mudança, uma coisa que tá na hora e já vai na hora mesmo. 

Esse negócio de planejamento, pra mim, é uma coisa problemática porque você 

pensa numa coisa no planejamento e na hora que vai executar, já é outra coisa, de 

outra forma. A aula começa da forma que está no planejamento e termina de outra 

completamente diferente. Então, pra mim, essa coisa de planejamento de escola é 

complicada, em atividade física, então, quando preparo uma série de exercícios 

que no decorrer da aula pode mudar e quando termina, talvez até o objetivo ficou 

um pouco diferente. [...] ela também sempre está se adequando. (Carlos/Escola 

C). 

 

Nesse sentido, Pimenta e Lima (2012, p. 157) reforçam que os professores precisam 

"refletir sobre a sala de aula como o lugar de encontro entre professores e alunos com suas 

histórias de vida, das possibilidade de ensino e aprendizagem, da construção do conhecimento 

compartilhado", fatores que interferem diretamente no andamento da aula, do que foi planejado 

e do que foi executado. 

Ainda em relação à interlocução que se estabelece entre professor regente e estagiário, 

podemos destacar a interlocução entre diferentes gerações nesse processo da formação docente, 

como no caso do estagiário Eduardo e da professora Lúcia: um estudante concluinte do curso 

de História e uma professora formada há mais de trinta anos e com tempo para aposentadoria 

no magistério. Em seu depoimento, Eduardo diz: 

 

Eu tive o privilégio de trabalhar com uma professora muito experiente, que já 

trabalhou em várias escolas, em vários grupos sócio econômicos [...] que carrega 

uma bagagem profissional enorme e ao mesmo tempo que ela tinha toda essa 

experiência, ela deu abertura para que eu trouxesse ideias e participasse também. 

Tipo: como vocês agora estão aprendendo a ensinar História? Ela tem uma 

maneira de ensinar História, mas em nenhum momento se fechou a outras 

possibilidades. É uma professora que é dinâmica, que gosta de novidade, de 

interagir com as gerações novas e então, essa abertura aí foi muito importante. Ela 

deu abertura inclusive no sentido de me possibilitar, algumas vezes, de me deixar 

tentar algumas coisas em sala de aula, entendeu. Então a nossa interação é de 

interação entre gerações diferentes, nós formamos em gerações diferentes, e com 

uma troca de experiência que eu estou trazendo a experiência da formação recente 

da universidade e que ela fez já tem bastante tempo e ela trazendo a experiência, 
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a bagagem do profissional, que é mais uma troca de experiência entre gerações de 

idades diferentes. Ela tem, carrega toda essa trajetória e eu iniciando a minha 

agora. (Eduardo/GD02). 

 

Embora a decisão de ter um estagiário em sua sala de aula não tenha sido uma escolha da 

professora Lúcia, e sim uma definição da escola, a sua fala veio, durante toda a entrevista, 

carregada de emoção e revela a satisfação que sente de ser professora e trabalhar com esse 

estagiário, especialmente por ter a oportunidade de estar com alguém mais jovem, que lhe traz 

uma visão 'atual', a 'visão dos jovens', como ela mesma faz questão de enfatizar em vários 

momentos da sua fala:  

 

No primeiro dia, quando a gente retornou de férias, disseram pra mim: professora, 

você terá um estagiário pra estar com você, em sala de aula. Aí eu pensei: poxa 

vida, será quem é? [...] quando recebi ele e comecei a conversar, eu já gostei, achei 

ele muito inteligente e aí pensei: acho que vai ser muito bom. Então, logo eu 

percebi que ele era uma pessoa que queria fazer alguma coisa [...]. [...] O 

estagiário de História está sendo uma preciosidade pra mim, porque eu sou a velha 

geração e ele é a nova geração. Aqui eu tenho o prazer de preparar alguém, aqui 

nós dois nos preparamos, eu com toda a minha experiência em sala de aula e ele 

com a visão dos jovens. [...] apesar de ter passado tanto tempo, eu continuo 

amando o magistério e já são trinta e poucos anos de sala de aula [...]. 

(Lúcia/Escola C). 

 

A professora Lúcia registrou que esse trabalho de 'parceria' que vem realizando com o 

estagiário Eduardo é a sua primeira experiência nos mais de 30 anos de sala de aula. Segundo 

ela, as experiências anteriores de contato com estagiários – do estágio curricular – se limitavam 

à presença dos estagiários em sala de aula e à observação que faziam de suas aulas, sem 

estabelecer qualquer diálogo ou troca de conhecimentos, muito menos uma experiência de 

aprendizagem compartilhada. Essa nova possibilidade que se apresentou à referida professora 

reflete, diretamente, na sua atuação em sala de aula em que um novo sentimento se apresenta:   

 

Então, pra mim, estar trabalhando aqui com ele, é muito importante. [...] Eu senti 

mais desejo de dar aulas diferentes, de fazer coisas diferentes por causa dele. Eu 

senti vontade de fazer algo que ele também gostasse. Eu sei que ele tem o "dom" 

para fazer as coisas do magistério, que ele é uma pessoa pra ser um excelente 

professor, aliás, ele já é um excelente professor. E eu senti que ele tinha esse 

potencial. Então eu pensei, poxa, eu estou saindo mas estou deixando um 

substituto. Eu sinto isso dentro de mim. [...] Eu tive sim outros estagiários e que 

só assistiam minhas aulas, observavam. Assim como ele, que participa, não tinha 

não. Assim com essa preocupação como ele tem, não tive nenhum não. 

(Lúcia/Escola C). 
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Decorrente do trabalho em parceria com os estagiários, o professor Carlos reconhece a 

possibilidade de atualização de alguns conteúdos e metodologias: 

 

A questão é que os estagiários também trazem coisas novas pra gente. Aqui na 

escola, só na escola, você sabe! As coisas param. Se você não se atualiza por 

conta, já viu, né! Eu procurei, na área da Fisiologia, que é a área que eu gosto 

mesmo. Mas lá na escola, você acaba aprendendo também, como se ela fosse sua 

professora. Aliás, eu aprendo e eu sempre falo: eu mais aprendo do que ensino, 

até mesmo com os alunos aqui da escola, e não só com os estagiários. Mas a 

estagiária atual, nesse caso, traz muitas coisas da universidade. Ela trouxe muita 

coisa nova que contribuiu com a minha formação. É sempre bom estar 

aprendendo, ainda mais com quem está lá dentro, na universidade, aprendendo. 

(Carlos/Escola C). 

 

O estagiário Eduardo também percebe que essa interlocução com os professores da escola 

se constitui em momento de atualização para os professores regentes:  

 

Esse intercâmbio com os professores que estão na prática e que nem sempre, por 

estarem na prática escolar, eles têm tempo de estar se atualizando 

academicamente e a gente sabe que isso acontece na escola. Ainda há uma 

distância na atualização acadêmica para o conteúdo escolar. Ainda há uma 

distância e isso é um fato. Mas esse intercâmbio permitiu diminuir essa distância 

do estagiário, que está com a formação recente, ele estar interagindo com o 

professor alí, e o professor também, todo o professor que teve uma formação 

acadêmica, ele se interessa em se atualizar, aprofundar. A professora, por 

exemplo, mesmo com milhares de experiências e já tendo uma trajetória concisa, 

ela se interessou em dar abertura e receber essas novas diretrizes. 

(Eduardo/GD02). 

 

No entendimento do estagiário Eduardo existe, por parte da professora Lúcia, uma 

característica pessoal muito forte que é a abertura para novas aprendizagens, novas 

metodologias de ensino que possam ‘oxigenar’ suas práticas, sendo que nessa interação não 

estão envolvidos apenas os conhecimentos pedagógicos, mas os conhecimentos pedagógicos 

adquiridos por diferentes gerações.  

 

A gente trabalha em parceria, quando a gente está falando: ah, agora você entra 

nessa parte e explica ou ele fala: agora é a senhora, professora. Nós trocamos, ele 

começa a aula e eu vou ajudando. Vamos fazendo uma troca. Aí quando eu 

começo ele vai me ajudando. Tem essa troca, essa interação o tempo todo. Ele 

está pronto. (risos) Pode entrar em uma sala de aula que ele será um excelente 

professor. Eu já falei pra ele: você é um excelente profissional, não tenho dúvidas. 

E eu falo pra ele: você começou muito melhor do que eu e ele fica morrendo de 

rir (risos). [...] Então a gente senta e fala, turma tal como é que está? Aí a gente 

coloca a matéria tal e como é que podemos trabalhar para aquela turma? Então, é 

muito isso. O que a gente deve trabalhar, se eles entenderam ou senão entenderam 

o conteúdo e a gente vai ter que rever algo? Então, eu achei assim, que ele também 

sente. Ele também percebe quando alguma coisa, essa parte aqui por exemplo, 
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ficou sem entendimento para os alunos. [...] Eu senti assim, que nós dois 

planejamos, assim, desde o primeiro dia e eu já sabia o que iria fazer e o que ele 

também iria fazer e aí, depois, eu fui soltando mais ele. Primeiro eu dei só um 

pouquinho e depois eu falei: agora, você vai. Primeiro foi só uma provinha (risos), 

agora ele vai, ele cria por ele. Não precisa mais... eu dei o peixe e ele já pescou. 

(Lúcia/Escola C). 

 

Como registra a professora Lúcia, eles conseguem, juntos, construir novas e produtivas 

experiências de aprendizagem da docência, sendo que se encontram em diferentes fases do 

desenvolvimento profissional – a antiga e a nova geração de professores.  

 

[...] trouxe muita coisa, primeiro responsabilidade, porque eu senti assim que eu 

tenho que fazer algo para ajudá-lo também, ajudá-lo a não desistir do magistério 

também, porque as vezes as pessoas chegam aqui e desistem, porque ainda não 

estavam preparadas pra chegar aqui e também porque aqui não tem sido um 

espaço bom pra ele. Então eu sinto isso, que pra ele estar aqui é muito bom. Eu já 

falei e vou repetir, ele já está pronto, já é um profissional e muito competente. 

Não é mais um aluno, ele já é um colega de profissão. [...] esse ano nós criamos 

muitas coisas, juntos. Nós fizemos mostra cultural, dança, tivemos uma serie de 

visões e ele, como estagiário, foi crescendo, eu senti isso e isso que me importa. 

(Lúcia/Escola C). 

 

Nesse processo relacional, o professor Carlos enfatiza que percebe um maior interesse da 

estagiária em observar como ele lida com esse aspecto, como expõe no extrato a seguir:  

 

Eu acho que ela está sempre observando em como lidar com os adolescentes, 

porque pra ela é um pouco difícil, porque ela é nova também. Então observa em 

como lidar com os alunos e sem querer ser uma pessoa arrogante, tenta impor 

respeito e cativar os alunos. Isso aí é o que ela mais tenta buscar, esse 

relacionamento com os alunos. [...] ela sempre observa e depois pergunta. Me 

pergunta sobre minha trajetória profissional, como foi fazer o concurso, como me 

preparei. Então ela sempre está perguntando como relação a isso, nossa profissão. 

Talvez não conversamos mais porque também só temos dois dias na semana. Não 

dá muito tempo assim. Mas ela está sempre me observando [...]. (Carlos/Escola 

C). 

 

A interação e a negociação foram sendo conduzidas pela professora Lucia, como ela relata 

no trecho a seguir, até que o estagiário percebesse a importância de se chegar ao equilíbrio entre 

o conteúdo da sua aula, sua metodologia e a receptividade dos alunos. Ou seja, uma aula sem a 

sua imposição e de forma a estimular o debate: 

 

[...] ele vem aqui e ele vai se deparar com a realidade e não vai ficar só com o 

papel, com àquela ilusão. Então, ele vai se deparar com o momento, ele pode até 

falar: não, as vezes ele vai ver e aprender como agir com os alunos. Eu tenho 
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turmas que adoram o estagiário de História, claro que gostam dele assim mesmo, 

porque ele aprende a lidar mesmo com eles. A princípio ele ficava meio assim, as 

vezes ele queria ser muito rigoroso e depois ele aprendeu que não é assim, [...] e 

ele aprendeu muitíssimo. (Lúcia/Escola C). 

 

A prática da professora Lúcia para conduzir esse processo corrobora ao que Pérez-Gomes 

e Sacristán (2000) apresentam como sendo fundamental para a ação docente: 

 

[...] o debate aberto em aula envolve a todos em diferente medida, porque se apoia 

nas preocupações e conhecimentos que cada um ativa e compartilha. A função do 

professor é a de facilitar a participação de todos e cada um no fórum de trocas 

simbólicas em que a aula deve transformar-se; oferecer instrumentos culturais de 

maior potencialidade explicativa (que enriqueçam o debate) e provocar a reflexão 

sobre as próprias trocas e suas consequências para o conhecimento e para a ação. 

(PÉREZ-GOMES e SACRISTÁN, 2000 apud PIMENTA e LIMA, 2012, p. 158).  

 

Essa ação docente, resultado de interação e da negociação entre professores, estagiários 

e alunos também trouxe outro movimento para a escola, como enfatiza a Pedagoga Paula: o 

relacionamento entre professores e gestores com os alunos. Nesse ponto, a presença dos 

estagiários na escola é positiva e decorrente de uma linguagem mais jovens dos estagiários e 

do espaço que foram conquistando na escola.     

 

[...] o relacionamento aqui na escola melhorou, talvez assim, pela questão da 

proximidade de idade que os estagiários têm com os alunos. A própria linguagem 

mais jovem dos estagiários com os alunos, que é uma coisa mais próxima da 

linguagem dos nossos alunos. Então também facilitou a comunicação, o 

desempenho, o envolvimento de uma forma geral. Ver eles conversando até 

mesmo na hora do recreio, então, aí você olha e acha que são alunos também 

(risos). Os estagiários gostam de ficar no pátio da escola na hora do intervalo, 

conversando com os nossos alunos. E aí a gente percebe que a interação é muito 

grande entre eles, estagiários e alunos, e tudo com o maior respeito e aí reforço o 

que fica visível nesse momento, os estagiários conquistaram o espaço deles aqui 

na escola. E isso, pra mim, é extremamente produtivo aqui na escola e eu acredito 

que a linguagem deles é que também faz essa aproximação. [...] porque a gente 

percebe uma integração dos estagiários com os alunos e com os professores e 

contribuiu muito para melhorar até o relacionamento dos professores com os 

alunos. Os estagiários que temos aqui não se isolam, não são daqueles que dizem: 

ah, eu sou estagiário de História. Não, não tem isso, aqui eles dizem que são 

estagiários da escola e que têm outras atividades de integração e interação com 

outros professores. Tanto é que eles interagem muito bem. (Paula/Escola C). 

 

Esse reconhecimento da pedagoga Paula de que algo mudou com a presença dos 

estagiários é muito favorável no processo de aprendizagem da docência, como enfatiza Lima 

(2012). A autora explica que a visão dos professores e dos gestores sobre o movimento 

acontecido na escola, provocado pelos estagiários, bem como as diferentes interpretações 
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decorrentes do olhar dos professores e gestores sobre eles, permite o reconhecimento do outro 

e assim, o estabelecimento de um possível diálogo entre os sujeitos em um determinado 

contexto. Logo, essa postura dialógica favorece a aprendizagem da profissão. A valorização da 

presença dos estagiários na escola é também sentida pela estagiária Bruna.  

Lá na escola que eu estou, no começo foi até engraçado. Eu escolhi uma sala pra 

eu ficar: ah, eu vou ficar no 2º A, eu adorei aquelas crianças, eu bati o olho e falei: 

é aqui que eu quero ficar. Aí fiquei lá, a professora me tratou muito bem e tal. Aí 

as outras professoras falavam: ah, eu quero uma estagiária comigo também, eu 

preciso de uma estagiária. As professoras começaram a querer disputar a 

estagiária. É muito bom. Essa valorização da nossa presença na escola é muito 

boa. (Bruna/GD01). 

 

As questões analisadas nesse ponto também corroboram o entendimento de escola como 

"espaço de contradições para onde convergem diferentes culturas", como explica Giroux (1996 

apud LIMA, 2012). Para o autor, esse entendimento nos remete a três importantes instâncias 

que constituem esse campo cultural – a Escola – e que reafirmam a análise proposta.  

 

[...] a necessidade de compreender a organização e o funcionamento interno da 

escola; a descoberta das raízes que constituem o conjunto completo das culturas 

de classe; e uma compreensão sobre as possibilidades e limites que a escola teria 

de afetar os alunos de diferentes classes sociais. Tais indicativos convidam o 

estagiário a dedicar uma atenção especial sobre os diferentes locais de onde 

partem os alunos para a escola, pois os mesmos trazem marcas, desafios, crenças 

e valores das suas origens. É nesse coletivo, nesse jogo de interações que as 

práticas escolares constroem-se. (GIROUX, 1996 apud LIMA, 2012, p.89). 

 

Mas nem todos os estagiários tiveram essa oportunidade de chegar na escola e logo já ter 

esse espaço de interlocução e interação com professores e pedagogos. As estagiárias Paola e 

Ângela sentiram uma certa resistência no momento de adaptação inicial com o Programa, que 

foi superada, conforme ambas relatam em seus depoimentos.  

 

Nós duas trabalhamos na mesma escola, eu e a colega Luisa e quando nós 

começamos no Programa as escolas não conheciam muito bem. Então, existiu 

aquela resistência no começo? Existiu sim! Mas foi por muito pouco tempo. Logo, 

assim, todos nós fomos tratados muito bem, desde a equipe pedagógica, os 

professores, os alunos, todos nos trataram muito bem. E nunca nos olharam como 

estagiário, sempre como professor. (Paola/GD01).  

Então, comigo eu senti uma resistência muito grande logo no começo, porque eu 

não sabia muito sobre como funcionaria esse estágio e a escola também não sabia 

muito não. Ai eu ficava me perguntando: gente, como que a escola não sabe? Eles 

não sabiam muito bem o que fazer comigo, todo mundo perdido, mas depois as 

coisas foram se encaixando bem. Eu fiz contato primeiro na sala da pedagoga e 

eles não sabiam o que era pra fazer, então eu ficava lá mesmo, na sala da 

Pedagoga, ajudando no que surgia pra fazer, ajudando a fazer as coisas que ela 
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fazia. Depois que eu fui estar junto com a professora de Língua Portuguesa. Aí, 

passei a ir nas salas, em todas as turmas de oitava e do segundo ano, 

acompanhando as professoras. (Ângela/GD01). 

 

Os apontamentos de Paola e Ângela nos fazem retomar mais uma vez as discussões acerca 

da oferta e da demanda do Programa, na qual identificamos problemas com a comunicação de 

informações e que ficou evidente não receber a atenção merecida por parte das IES.  

A importância dessa aproximação com a sala de aula é reconhecida na concepção do 

PBEFD e expressa em dois pontos que embasam o Decreto nº 2563-R, que potencializam 

vivencias integradoras do 'momento do saber' e do 'momento do fazer' pedagógico. O primeiro 

ponto enfatiza a importância de vivenciar e de compreender, durante a fase de formação inicial, 

a rotina e o contexto escolar e especificamente da sala de aula e, o segundo ponto, a importância 

do cotidiano escolar em escolas públicas.  

O aspecto que pode ser considerado como um ponto forte da experiência de estágio do 

PBEFD, vivida por professores e estagiários, são as interlocuções que se estabelecem entre os 

pedagogos, os professores regentes e os estagiários, especialmente quando se estabelece uma 

relação de parceria que não se restringe à aprendizagem, de uma metodologia ou outra, de um 

conteúdo específico. Trata-se de uma aprendizagem compartilhada, contemplando uma das 

proposições para experiências de estágio para licenciandos como previstas por Gatti e Gimenes 

(2011), que é contemplar uma 'regência compartilhada'. 

 

3.2.3.2 O estágio do PBEFD como possibilidade de articulação dos diferentes 

conhecimentos e de identificação com a docência 

 

A articulação entre os conhecimentos do saber e do fazer pedagógico tem sido um 

exercício recorrente nas experiências de estágio vividas por estagiários do PBEFD. Essas 

experiências são reforçadoras, por todos os estagiários sujeitos desta pesquisa, da vontade de 

ser professor. Para alguns estagiários essa vontade era anterior ao contato com a escola e com 

a sala de aula, para outros a identificação com a docência foi se consolidando a partir das 

situações vividas na escola. 

Em relação ao processo formativo que se constitui na aprendizagem da docência centrada 

na escola, como tem sido evidenciada no PBEFD, Canário (1998) explica que é preciso ter 

cuidado para não cometer o equívoco de achar que "os professores só aprendem a sua profissão 
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nas escolas", pois a aprendizagem da docência corresponde ao percurso "pessoal e profissional 

de cada professor, no qual se articulam, de maneira indissociável, dimensões pessoais, 

profissionais e organizacionais, o que supõe a combinação permanente de muitas e 

diversificadas formas de aprender". (p.09). Para o autor, a maneira descontextualizada de 

conceber a formação profissional é a principal ineficácia na formação de professores, 

decorrente da ausência de se estabelecer um sentido estratégico para tal formação: 

 

[...] se aceitarmos a inexistência de uma conexão directa e linear entre o sistema 

de formação e o sistema de exercício profissional, o contexto de trabalho (no 

nosso caso, o estabelecimento de ensino) passa a ser o lugar decisivo onde as 

competências escolares ajudam a produzir as competências profissionais. A 

optimização do potencial formativo do contexto de trabalho torna-se, então, o eixo 

estruturante do percurso formativo, modificando-se o papel atribuído à formação 

inicial (prévia ao exercício profissional). (CANÁRIO, 1998, p. 16).     

 

Zeichner (2010) afirma que da forma como ainda são concebidas e conduzidas as 

experiências de estágios, e aqui trata-se especificamente de estágio curricular, raramente 

proporcionam um processo de observação, experimentação e de devolutiva pontual sobre como 

ensinam e aplicam os métodos e conteúdos estudados nos cursos de formação. No entanto, a 

prática de Estágio é condição sine qua non para a aprendizagem da docência que, de fato, se 

concretiza na escola. Essa situação remete a uma necessidade urgente de mudança, como 

enfatiza o autor:  

 

[...] mudança na epistemologia da formação do professor, que passa de uma 

situação em que o conhecimento acadêmico é visto como a fonte legítima do 

conhecimento sobre o ensino para outra em que diferentes aspectos do saber que 

existe nas escolas e nas comunidades são incorporadas à formação de professores 

e coexistem num plano mais igualitário com o conhecimento acadêmico. 

(ZEICHNER, 2010, p.493). 

   

Partindo do que Canário (1998) e Zeichner (2010) argumentam sobre a necessidade de 

equilíbrio entre esses diferentes conhecimentos para exercer a docência, dois questionamentos 

movem esse ponto da análise: quais relações os estagiários estabelecem entre os conhecimentos 

já adquiridos - sejam eles no curso de formação ou de outras experiências - e quais 

conhecimentos adquirem a partir desse estágio? Essas experiências reforçam a vontade de ser 

professor - a identificação com a docência? 

Nesse contexto, as discussões acerca da desarticulação teoria-prática caminham numa 

perspectiva de que precisamos reconhecer que há teoria e prática nos dois principais espaços de 
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formação do professor da educação básica – a escola e a universidade. Um possível diálogo 

entre esses dois espaços tem se tornado imprescindível para superar a dicotomia entre 

conhecimentos teóricos e conhecimentos gerados da experiência docente. Alguns estagiários 

do PBEFD relatam perceberem uma grande diferença entre o que se aplica na escola, na sala 

de aula e o que se aprende no curso de formação, na universidade, um exemplo expressivo no 

depoimento da estagiária Maura.  

Ao refletir sobre o exercício que precisa fazer para que esses conhecimentos do curso de 

formação façam sentido e possam sustentar o seu fazer em sala de aula, a estagiária diz que 

precisou 'acordar': 

[...] a gente chega aqui, eu acredito que essas matérias pedagógicas são muito 

teóricas, elas fornecem informações que, as vezes, no dia a dia não acontecem. 

Então, quando eu cheguei no estágio e que eu vi o que aconteceu no dia a dia eu 

disse: Então espera aí, Piaget, Vigotski... Calma aí, onde eu aplico o que vocês 

estão falando? A realidade é um pouco diferente. Então eu tive bastante diferença 

da teoria pedagógica para a aplicação em sala de aula. Eu senti bastante essa 

dificuldade e teve essa coisa, sabe, eu tive que acordar: o que se aplica na sala de 

aula e o que a gente aprende na faculdade, conseguem ser bastante diferentes. [...] 

então a gente pega esse conhecimento que adquiriu em sala de aula e aí também, 

com certeza, conversando com a professora aqui, que tem essa experiência dela 

em sala de aula, a gente tenta passar o que a gente aprende com toda essa 

metodologia também, tentando conversar com o aluno de uma forma melhor, 

passa o conteúdo científico [...]. (Maura/GD02). 

 

A estagiária reconhece que as matérias pedagógicas são importantes, pois lhe fornecem 

as principais informações para entender o contexto escolar e os sujeitos desse espaço. Mas 

desabafa que precisou ‘acordar’ para compreender esse movimento e conseguir entender o que 

fazer e como fazer para que todos aqueles conhecimentos possam fazer sentido e sustentar sua 

prática docente. 

Essa dificuldade de relacionar os conhecimentos já adquiridos com as situações do 

cotidiano escolar é sentida também pela estagiária Juliana. No entanto, podemos constatar que 

nesse caso não há comprometimento dos conteúdos ou da forma como esses foram repassados 

no curso de formação, pois realmente algumas situações de aprendizagem da docência só 

podem ser vividas em contextos reais de trabalho, como enfatiza Zabalza (2014, p.74) quando 

define que é o momento do estágio que deve possibilitar aos estudantes "completar as 

aprendizagens disciplinares e enriquecê-las mediantes a possibilidade de aplicá-las em 

contextos profissionais reais".  

Segundo Zabalza (2014), as situações de aprendizagem da docência na escola têm 

características diferentes de todas as demais situações de aprendizagem acadêmica e de 
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formação, embora com os mesmos propósitos formativos - aproximar o que se aprende na 

universidade com o que é vivenciado no espaço escolar. Discorrendo sobre o tema, Pimenta e 

Lima (2012) esclarecem que é mesmo nesse movimento, de tentar compreender e relacionar os 

conhecimentos desses dois campos de formação, que os estagiários podem compreender o papel 

das teorias, que é:  

 

[...] iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise e investigação que 

permitam questionar as práticas institucionalizadoras e as ações dos sujeitos e, ao 

mesmo tempo, colocar elas próprias em questionamento, uma vez que as teorias 

são explicações sempre provisória da realidade. (PIMENTA E LIMA, 2012, 

p.43). 

 

Nesse exercício de compreender o papel das teorias diante do fazer pedagógico é preciso 

reconhecer a função do curso de formação como um espaço de diálogo e de reflexão sobre os 

conhecimentos que são vividos na escola nessa fase de iniciação à docência. Embora os 

depoimentos não registrem envolvimento direto da universidade com a atividade de estágio do 

PBEFD, a estagiária Maura conta que encontra um espaço para levar seus questionamentos do 

estágio para discussão com os professores da universidade.  

 

Lá na Instituição que eu estou terminando o meu curso, a gente sempre teve 

momentos de diálogos, então não eram aulas engessadas, a gente conversava 

muito sobre a aplicabilidade do que a gente estava fazendo em sala de aula, só 

que pra mim, até entrar no estágio, era só teoria. E por mais que a professora do 

curso falasse, eu não conseguia visualizar como fazer isso, como aplicar Piaget. 

(Maura/GD02). 

 

Zeichner (2010), ao discutir as conexões entre a formação na universidade e as 

experiências de campo na formação de professores, propõe a criação de um terceiro espaço de 

aprendizagem da docência, isso na fase de formação inicial do professor:  

 

[...] espaços híbridos nos programas de formação inicial de professores [...] que 

reúnem professores da Educação Básica e do Ensino Superior e o conhecimento 

prático profissional e acadêmico em novas formas para aprimorar a aprendizagem 

dos futuros professores. [...] Contrário à desconexão tradicional entre escola e 

universidade e à valorização do conhecimento acadêmico como a fonte de 

autoridade do conhecimento para a aprendizagem sobre o ensino, próprio dos 

modelos tradicionais de formação de professores das escolas normais superiores 

e das universidades. (ZEICHNER, 2010, p.487) 
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Segundo o autor, isso representa uma "mudança de paradigma na epistemologia dos 

programas de formação de professores". Ou seja, a utilização da prática de ensino como um 

momento/lugar de problematização, de pensar o papel da experiência de campo na formação de 

professores. Com base nos depoimentos dos estagiários, ainda não podemos dizer que essa 

mudança pode ser evidenciada nas experiências relatadas por eles, pois isso demanda um 

envolvimento bem significativo por parte dos cursos de formação com a escola campo, o que 

não acontece no PBEFD. 

No entanto, a estagiária Juliana, a partir de uma necessidade formativa que se apresenta 

nesse momento de estágio, relata que leva os seus questionamentos tanto para os professores 

da escolas como para os professores do seu curso de formação inicial.  

 

Eu acho sim, muito diferente, pelo menos com o que a gente aprende, que eu 

aprendo lá com a prática que tenho aqui. Eu senti muita diferença, porque assim, 

aqui você se depara com algumas situações que, as vezes, na faculdade a gente 

não tem um preparo, não sabe bem o que fazer. Aí eu sempre pergunto para o 

professor, quando eu tenho oportunidade, também, aqui para o professor e 

também para o professor do curso de graduação mesmo, os professores. É isso. 

(Juliana/GD02).  

 

Se resgatarmos o papel da teoria, apresentada por Pimenta (2000 apud PIMENTA e 

GHEDIN, 2012, p. 28), entendemos esse exercício da estagiária Juliana - de querer discutir a 

sua experiência com profissionais dos dois campos de formação - como o reconhecimento de 

que a teoria "[...] dota os sujeitos de variados pontos de vista para uma ação contextualizada, 

oferecendo perspectivas de análise para que os professores compreendam os contextos 

históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si próprios como profissionais".    

Ao estabelecer a articulação desses conhecimentos de forma coletiva, professores 

regentes, professores da universidade e estagiários fariam o exercício de comparar os 

conhecimentos ensinados nos cursos de formação em diferentes épocas, como podemos 

evidenciar, inicialmente, no depoimento do estagiário João. 

 

[...] contribuir com o que aprendemos nesse momento, em sala de aula, nas 

faculdades que nós fazemos e receber esse conhecimento da bagagem de 

experiência dos professores. [...] Então eles trazem uma bagagem de 

conhecimento de como já foi no passado e a gente agrega com as possibilidades 

atuais de que a gente está aprendendo. (João/GD02). 
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O estagiário João destaca um aspecto bastante importante nesse processo, que é o fato de 

o professor formador, de outro contexto/geração, buscar em alguns momentos essa ‘conexão’ 

de teorias com os conhecimentos - passados e presentes - decorrentes de práticas docente. Na 

avaliação do estagiário João, isso representa um ganho qualitativo no trabalho do professor.  

 

Na universidade, por exemplo, eu tenho as disciplinas de práticas de ensino, de 

fundamental e médio, no meu caso. Então, conversando com os professores, eles 

trazem as próprias experiências deles, da época em que eles também eram alunos 

no curso de licenciatura. Ontem mesmo eu conversava com a professora a 

respeito, que ela se vê nos dois lados da moeda, aquele que realmente ficava 

sentado lá e recebia o conhecimento do professor, alguns até engessados por conta 

de sistemas prá concebidos, em que tem que ser aquilo e pronto. E hoje a gente 

vê que essa dinâmica tem flexibilidade e esse professor que, até então, só recebia 

e quase não discutia, hoje ele recebe e discute com a gente. Ele recebe as nossas 

propostas, ele recebe também, o que a gente conversa sobre o que acontece em 

sala de aula também. Então, isso só faz agregar, atrelar e eu acho que a qualidade 

do desenvolvimento do trabalho só tem a ganhar. (João/GD02). 

 

Nessa mesma perspectiva, o estagiário Eduardo enfatiza esse 'ganho' na qualidade do 

trabalho do professor e, consequentemente, no que será ensinado ao aluno e como será 

ensinado, a partir da experiência de 'parceria' que estabeleceu com a professora Lúcia. A 

professora Lucia estabelecia momentos de diálogos em que criava situações desafiadoras para 

que o estagiário pudesse trazer os seus conhecimentos atuais para que pudessem ser, não apenas 

compartilhados com ela, mas aplicados numa perspectiva de proporcionar aos alunos da 

Educação Básica um ensino mais atualizado, mais contextualizado com os dias atuais. Para a 

professora Lúcia, fazer isso já se apresentava como 'algo mais difícil' antes da presença do 

estagiário Eduardo na escola.   

 

A professora de História, como eu falei, já nos planejamentos, desde o início do 

ano, quando eu comecei, ela sempre deu abertura. Ela fala: eu passo esse 

conhecimento dessa forma e hoje, como está essa forma? Qual será a melhor 

forma para passar esse conhecimento? E hoje são algumas coisas assim: como 

está o desenvolvimento acadêmico dessa situação? Como está? Aí eu repassava 

pra ela o que eu estava recebendo, aprendendo na universidade: ah, professora, 

pra isso aqui eu estou vendo isso, com tal bibliografia e esse assunto aqui ele tem 

uma nova visão historiográfica, mais aceita atualmente. E ela sempre foi muito 

receptível: ai que bom, é assim tal e tal coisa, é bom eu estar sabendo aqui e 

atualizando. E ela teve essa abertura, o tempo todo. Então, eu pude, ao mesmo 

tempo, debater com ela novas metodologias e usar a atualização da histografia 

para passar aos alunos. Então, volta e meia ela falava: e esse conteúdo aqui, você 

quer planejar uma aula desse conteúdo, de acordo com as novas diretrizes, de 

acordo com as novas metodologias? E eu: beleza, professora. Quero sim. E eu 

planejava e a gente aplicava a aula e dava tudo certo. E foi uma experiência que 
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eu senti os meus conhecimentos e a minha atualização, que é recente na aula, 

porque a minha formação é recente na área de História. (Eduardo/GD02). 

 

Os futuros professores percebem as dificuldades diárias do fazer pedagógico em sala de 

aula ou na escola e percebem, ainda, que há diferentes maneiras de lidar com essas situações e 

que o trabalho pode ser bastante produtivo, dependendo da forma como o processo é conduzido. 

Isso demonstra, de certa forma, um olhar observador e questionador e não conformado com o 

que já está posto ou ensinado. 

Em 1990, Pimenta e Gonçalves (1990 apud PIMENTA e LIMA, 2012) já discutiam o 

estágio numa concepção de recusa de que o estágio seria a parte prática do curso, considerando 

que a finalidade principal do estágio é a aproximação do futuro professor à realidade na qual 

ele atuará. Nessa concepção de que a teoria e a prática estão presentes tanto no curso de 

formação quanto na escola, Pimenta (1994) colabora com essa discussão ao introduzir a práxis 

docente como tentativa de superação da tão discutida dicotomia entre teoria e prática.  

 

[...] o estágio, ao contrário do que se propugnava, não é atividade prática, mas 

teórica, instrumentalizadora da práxis docente, entendida esta como atividade de 

transformação da realidade. Nesse sentido, o estágio é atividade teórica de 

conhecimento, fundamentação, diálogo, intervenção na realidade, esta, sim, 

objeto da práxis. ou seja, é no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de 

ensino e da sociedade que a práxis se dá. (PIMENTA, 1994 apud PIMENTA 

e LIMA, 2012, p.45) 

 

Em seu depoimento, a estagiária Paola conta que a sua aproximação com a realidade do 

trabalho de um professor faz com que ela confronte os conhecimentos que ‘aprendeu na 

faculdade’ com os conhecimentos que ‘encontrou e conheceu na escola’, identificados também 

como o ‘real’ e o ‘ideal’. E nesse reconhecimento de que é ao professor que cabe ‘encaixar’ as 

condições ideais nas situações reais da melhor forma possível, podemos dizer que a estagiária 

apresenta indicativos de perceber a importância de uma prática reflexiva.     

 

Quando a gente entra na faculdade a gente tem uma visão bem diferente nos 

primeiros períodos, porque não sabe ainda como é uma sala de aula. Ai quando a 

gente vai mesmo para uma sala de aula é quando começa a confrontar as ideias 

do que você aprendeu na faculdade com o que você encontrou e conheceu na 

escola. Hoje, no oitavo período eu consigo enxergar que o que a faculdade nos 

ensina é o ideal e lá no estágio é o real. Por isso a gente tem sempre que estar 

confrontando isso, fazendo o que a colega disse, porque só assim a gente vai 

conseguir fazer um pouco mais, pegar aquele ideal e adaptar para o real. As vezes 
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a gente não vai conseguir fazer o melhor, chegar no ideal, mas vamos conseguir 

encaixar esse ideal no nosso real e já melhorar um pouco desse real que 

encontramos na escola. [...] nós estamos aqui na faculdade, aprendendo coisas 

todos os dias, chegamos lá com ideias fresquinhas, percebendo a dificuldade em 

algumas disciplinas e aí buscamos estudar mais. (Paola/GD01). 

 

O depoimento da estagiária Paola nos remete a um ponto importante que surge nesta 

pesquisa, de maneira muito tímida, mas que pode contribuir com novas perspectivas para o 

Programa que já é reforçada pelos estudiosos Pimenta, Libâneo e Leite (apud Gatti e Gimenes, 

2011, p.17): "[...] fundar-se em metodologias de ação-reflexão-ação para planejamento e 

avaliação permanente sobre os saberes necessários ao enfrentamento dos conflitos cotidianos". 

Nessa perspectiva de um trabalho docente que se consolide por um 'professor reflexivo', 

buscamos sinalizar quais competências e quais habilidades são exigidas desse profissional para 

que atinja esse nível de reflexão a ponto de rever sua prática de forma a 'ampliar' seus conceitos 

teóricos e práticos acerca da docência (GATTI e GIMENES, 2011), pois mesmo apresentando 

indicativo de perceber a importância dessa ação-reflexão-ação, o depoimento de Paola não é 

suficiente para que sua prática se caracterize como reflexiva, como mobilizadora de um ensino 

reflexivo. De acordo com Aragão (2012), um ensino reflexivo é construído por: 

 

[...] professores críticos e que analisam suas teorias e práticas, à medida que se 

debruçam sobre o conjunto de sua ação, refletindo sobre o seu ensino e as 

condições sociais nas quais suas experiências estão inseridas, sempre de forma 

coletiva, com seus pares. Além disso, acredito que a reflexividade é constituída, 

necessariamente, por discussões que busquem fundamentar teoricamente as 

tomadas de decisão cotidianas na direção de uma ação cada vez mais intencional 

e menos ingênua. (ARAGÃO, 2012, pp. 19-20). 

 

A concepção apresentada pela autora corrobora uma das proposições reivindicadas pelos 

coordenadores de cursos de licenciaturas do Espírito Santo, já apontados no primeiro bloco dos 

nossos estudos correlatos, que é a necessidade de: 

 

[...] Promover discussões no interior das IES sobre estágios, identificando 

problemáticas que possam se converter em objetos de pesquisas voltadas para o 

ensino da educação básica; [...] Ampliar a articulação dos alunos com as escolas-

campo no sentido de proporcionar maior retorno dos resultados obtidos durante a 

realização dos estágios; Estimular os alunos a desenvolver sues TCCs a partir das 

demandas surgidas no estágio supervisionado; Definir e criar momentos para 

produção de conhecimento científico a partir das experiências com orientação do 

estágio. Esses momentos podem ser por meio de um grupo de estudo e pesquisa 

(GEP). (GATTI e GIMENES, 2011, pp.21-22)  
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Se de um lado desse processo formativo de estágio do PBEDF temos os estagiários que 

reconhecem as diferentes possibilidades de aprendizagem da futura profissão, do outro lado 

temos professores experientes e co-formadores que contribuem, decisivamente com esse 

processo, como é o caso da professora Lúcia que declara, emocionada, ter acompanhado e 

contribuído para o crescimento do estagiário Eduardo: 

 

[...] ele, como estagiário, foi crescendo, eu senti isso e isso que me importa, que 

me fez sentir muito feliz porque eu senti ele crescendo, dia a dia, [...] primeiro ele 

chegou meio tímido pra enfrentar uma sala de aula de adolescentes, ele ficou meio 

assim, mas depois eu senti que ele foi e ele é capaz, hoje, de entrar em qualquer 

sala de aula e dar uma aula pra ninguém colocar defeito. Ele foi o que mais me 

emocionou, ver ele crescendo como professor, ver o crescimento dele, me 

emociona. (Lúcia/Escola C). 

 

Esse crescimento do estagiário se identifica com o conceito de ‘formar-se’, apresentado 

por Zabalza (2014): 

 

Formar-se (também durante e como consequência das práticas) deve implicar: 

saber mais, saber coisas que antes não sabiam, saber fazer mais, saber fazer e gerir 

recursos com uma destreza superior à que se possuía e com maior capacidade de 

utilizar esses recursos em contextos reais; saber melhor, sentir-se mais satisfeito, 

mais completo, mais próximo à ideia do profissional em que se quer transformar; 

estar em melhores condições para trabalhar e colaborar com as outras pessoas. 

(ZABALZA, 2014, pp.99-100).      

 

Tal conceito pode ser reconhecido, ainda, nos depoimentos desses estagiários quando 

falam da experiência de estágio que os projetam para uma condição e identificação com a 

docência. Em alguns casos, a vontade de ser professor já existia mesmo antes de ingressarem 

no PBEFD. Em outros casos, foi a partir dessa oportunidade que a docência se aproximou de 

uma condição real de escolha da profissão. Na experiência de estágio do PBEFD, todos os 

estagiários – sujeitos da nossa pesquisa – mesmo se deparando com inúmeras dificuldades e 

situações desconhecidas, tiveram experiências significativas para uma identificação com a 

docência e a escola teve uma função fundamental nesse processo, o que corrobora a explicação 

de Lima (2012): 

 

Os processos de identificação com a profissão docente podem acontecer por meio 

das atividades realizadas na escola. As propostas de contato com a realidade 

podem revelar umas percepção do valor atribuído ao ensino, bem como certas 

ideias em relação aos processos de ensinar e de aprender. Contraditoriamente, 
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podem também revelar certas verdades de difícil compreensão ou mesmo de 

desmotivação para os alunos.  (LIMA, 2012, pp. 95) 

 

Para o estagiário Eduardo, o estágio não mudou a sua vontade de ser professor, mudou 

foi a sua visão sobre o que é ser professor, como evidencia no depoimento abaixo: 

 

Quando eu iniciei o estágio, a minha visão do que é ser professor, era uma visão 

bem mais densa, um pouco mais pesada. E eu lidando com essa experiência, com 

provas, com metodologias de como lidar com os alunos, como entender a questão 

dos alunos, como entender as diferenças de comportamento. Eu fui amadurecendo 

em muitos aspectos de inter-relacionamento aluno e professor, inter-

relacionamento pessoal, foram muitas coisas que eu melhorei muito, até porque 

são alunos de ensino médio, então é uma metodologia que ela visa o diálogo muito 

mais. Então essas metodologias da professora, tornaram muito mais leve, pra 

mim, a questão de como trabalhar como professor e isso me motivou bastante a 

atuar na área, bastante mesmo, porque eu enxerguei como contornar uma série de 

desafios que, pra mim, seriam muito mais difíceis de acordo com o que eu tinha 

em mente antes, que pra mim seria muito mais cansativo. E ela foi me ensinando 

maneiras de contornar certas situações e eu também com a minha observação e 

com a minha experiência desenvolvi novas formas também de lidar com as 

situações mais diversas que a gente tem em sala de aula e todos os dias. Então, 

pra mim, o que eu posso dizer é que me motivou a atuar como professor e me 

deixou muito mais preparado para lidar com a minha profissão, de forma mais 

leve, de forma mais serena e também agradável pra mim mesmo, trazendo mais 

satisfação. (Eduardo/GD02). 

 

O depoimento do estagiário Eduardo traz alguns dos elementos considerados por 

Mizukami (2005-2006) como fundamentais para a atual fase do desenvolvimento profissional 

do estagiário que é a aprendizagem da docência durante a fase de formação inicial. Ao relatar 

que nessa sua experiência de 'docente-estagiário' já tem consciência de que precisa entender as 

diferenças de comportamento dos seus alunos e adequar as metodologias para melhor trabalhar 

com esses alunos, o estagiário revela também uma reflexão da própria prática, uma reflexão 

decorrente da realidade que acaba de conhecer e que precisa aprender a lidar com ela, superando 

os desafios, os dilemas e os problemas que são constantes na rotina da sua profissão.  

O estagiário percebe a necessidade de desenvolver diferentes tipos de conhecimentos 

necessários para sua atuação, conhecimentos que passam a compor a base de conhecimentos 

individuais de cada professor. Outro elemento imprescindível para a aprendizagem da docência 

e bastante presente nessa experiência de estágio vivida por Eduardo está relacionado ao que 

Mizukami (2005-2006, p.24) identifica como 'processos colaborativos' de aprendizagem da 

docência - processos "não invasivos para o desenvolvimento individual e coletivo". Na sua fala, 

o estagiário esclarece que as metodologias utilizadas pela professora Lúcia na condução desse 
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processo, tornaram 'muito mais leve' a questão de como trabalhar com a docência, de como ser 

professor. 

A estagiária Camila, ao enfatizar as experiências bem suscedidas de interação com os 

alunos, reforça a afirmativa do professor Felipe quanto à necessidade apresentada por muitos 

alunos que demandam um acompanhamento individual e, principalmente, reforça a importância 

do estágio como uma entrada favorável na profissão, pois se sente valorizada quando percebe 

um resultado positivo no seu trabalho.   

 

Quando a gente ensina e eles aprendem é muito legal. Tem um exemplo de um 

aluno que fica na turma, e que eu acompanho, que ele não queria fazer os 

exercícios em sala e nem fazer a prova. Ele disse que não iria tentar porque sabia 

que ficaria direto de recuperação. Aí eu disse, senta aqui, vamos fazer que eu te 

ajudo, você vai aprender. Eu ajudei esse aluno e ele tirou seis na prova. Quando 

ele recebeu a prova nem acreditou que tinha tirado essa nota. Fez uma festa, disse 

que foi a primeira nota boa que ele tirou, a maior nota que ele já conseguiu na 

escola, na vida dele. Mas é bem difícil esse trabalho de ajudar o aluno, porque 

muitas vezes ele não presta atenção, parece que não quer aprender. Mas a gente 

precisa fazer isso com amor, mesmo sendo bem difícil. (Camila/GD01). 

 

Essa satisfação também foi pontuada por outras duas estagiárias – Rafaela e Maria –como 

um grande reforço para escolher a sala de aula e todos os seus ‘imprevistos’ como uma profissão 

possível de satisfação pessoal e profissional. 

 

É bem cansativo, mas nossa, mesmo aqueles dias que a gente chega em casa 

esgotada, mas feliz com o resultado do nosso trabalho. Quando você vê o 

resultado, vê que também valeu a pena. A vontade é de ficar dormindo uns três 

dias, mas aí você acorda no outro dia e pensa que não pode ficar na cama, precisa 

levantar e ir trabalhar, porque seus alunos estão lá, te esperando. (Rafaela/GD01). 

Com os alunos é muito, muito legal mesmo. Eu sento com eles, ajudo nas 

atividades, vou lá explico, faço a leitura com eles, ajudo refazer o que não está 

certo, fico do lado deles até conseguirem. E isso é muito bom. Eu gosto muito. 

(Maria/GD01). 

 

A estagiária Maura, que não tinha intenção de se professora da educação básica, 

compartilha que as contribuições dessa experiência de estágio foram decisivas para que a 

docência pudesse ser uma possibilidade real de atuação profissional após concluir a sua segunda 

graduação – a licenciatura em Ciências Biológicas. 

 

[...] eu não tinha intenção de ser professora, nenhuma intenção. Na verdade, eu 

saí do bacharel e estou fazendo complementação pedagógica e eu disse: caramba, 
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eu também preciso terminar o meu curso, mas eu vou terminar sem fazer um 

estágio? Não porque eu tenho o obrigatório, mas vamos usar essa oportunidade 

que está aparecendo agora pra aprender um pouco mais. Na minha área, quando 

eu dizia que fazia Biologia, as pessoas me perguntavam: você vai ser professora? 

E eu, sinceramente, me olhava e me criticava ao me ver professora no futuro.[...] 

Então, realmente, eu consigo me ver nessa profissão – professora – no futuro e é 

muito fácil até, eu acho que eu fiquei encantada. Hoje é muito fácil. Eu estou 

fazendo o estágio com o pessoal do ensino médio, aqui na escola, mas com a 

mesma professora, a tarde, fazendo o estágio no ensino fundamental, em outra 

escola, que é o meu estágio obrigatório e eu me apaixonei pelas crianças também. 

Eu acho que foi uma experiência muito boa pra mim. (Maura/GD02).  

 

No relato da estagiária Maura, percebemos que, mais uma vez, a possibilidade de viver 

uma experiência em processo formativo 'colaborativo' é reconhecida pela estagiária como um 

elemento importante para seu crescimento profissional e aprendizagem da docência, como 

aponta Mizukami (2005-2006). Para a estagiária Juliana, que sempre teve curiosidade de 

conhecer mais de perto a profissão docente, essa experiência reforçou sua escolha pela 

docência, mesmo tendo enfrentado algumas críticas por essa escolha: 

 

Assim, eu sempre tive vontade de ser professora e aqui eu, como que eu posso 

dizer (pausa). Assim, eu não me decepcionei, não me desanimei, apesar de 

algumas pessoas criticarem: ah, você quer ser professor? Até mesmo os alunos 

aqui da escola me perguntam, como isso não sendo uma coisa muito boa. Mas 

isso não me desmotivou, muito pelo contrário, eu continuo querendo ser 

professora. Isso só reforçou. (Juliana/GD02). 

 

Ao analisarmos o depoimento das estagiárias, também podemos inferir que a confirmação 

da escolha pela profissão docente pode estar carregada de influências de aproximação e de 

distanciamento da escolha profissional que foram sendo construídas ao longo de sua trajetória 

escolar, como explica Lima (2012):  

   

[...] fomos historicamente construindo elementos de aproximação e 

distanciamento da profissão, na medida em que vivenciamos situações 

diferenciadas que se configuraram como positivas ou negativas. É nessa 

caminhada que vamos continuamente constituindo maneiras de ser e estar no 

magistério. (LIMA, 2012, p.41) 

 

Viver essa experiência de estágio por meio do PBEFD é retratada pela estagiária Joana 

como experiência decisiva para o seu futuro profissional. A estagiária relata, com convicção, 

que a sua decisão por permanecer na docência está atrelada diretamente à experiência que vive, 

hoje, na escola, e não ao curso de formação.  
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[...] realmente pra mim não foi a faculdade, mas sim o estágio que está mostrando 

que é isso que eu quero pra mim, que é isso que eu quero fazer depois de formar. 

(Joana/GD01).  

 

Essa decisão da estagiária Joana deve-se, em grande parte, ao que o estagiário Eduardo 

sintetiza sobre a experiência vivida, conforme discorre em seu depoimento:  

 

[...] é um projeto que te dá experiência do cotidiano escolar, em todos os ângulos, 

na relação professor e aluno, relação professor e professor, é relação Escola e 

Estado, te dá um panorama de todos os ângulos. Então se você tem essa 

experiência e você, de repente, não tem aptidão pra ser professor, então você tem 

como decidir antes de terminar o curso. [...] porque as vezes a gente vê caso de 

professor que realmente acaba se formando numa licenciatura, mas que não tem 

vontade de atuar e as vezes não tem aptidão também e só vão descobrir isso lá na 

frente. A gente não pode falar que não acontece, porque isso acontece 

significativamente. Este programa, eu acho que contribui muito pra essa vivência 

aí, pra essa decisão, porque estar aqui é um desafio. (Eduardo/GD02) 

 

Para as estagiárias Ângela e Sabrina, essa interação com os professores ajuda a exercitar 

a capacidade de também resgatar os conteúdos do curso de formação que estão esquecidos. Essa 

condição, de uma certa forma, contempla uma das proposições apresentadas no estudo de Gatti 

e Gimenes (2011), que é possibilitar experiências de estágio que permitam articular essas 

experiências com as disciplinas do curso de formação e, a partir disso, subsidiar a construção 

dos saberes docente.  

É interessante isso que a colega falou, que a gente aprende muito mesmo. São 

coisas que eu faço diferente ou as coisas que as vezes falha a memória, aí eu tenho 

que pedir ajuda pra professora. Porque aqui na faculdade, naquela correria de 

muita matéria pra estudar a gente fica cheio de coisa pra fazer, dar conta de muitas 

matérias e aí a gente fica mesmo meio perdida com o que vai fazer com tudo isso. 

E na escola não, lá a gente aprende e ensina. Eu gosto muito. (Ângela/GD01). 

[...] encontrei professores que participam as coisas comigo [...]. [...] por exemplo, 

essa última professora que eu acompanhei, ela deixava eu fazer tudo, até mesmo 

corrigir provas com ela. Então além de eu ajudar eu também aprendo. Por 

exemplo, têm matérias que eu estudei tem bastante tempo e que não lembro mais 

e hoje acabo relembrando e isso já é também um estudo pra gente. A gente pensa 

junto, por exemplo, qual exercício vai ser melhor para o conteúdo a ser trabalho, 

como iremos preparar. (Sabrina/GD01).   

 

No decorrer da análise, percebemos que há um movimento e até bastante significativo 

para os estagiários - sujeitos da nossa pesquisa - de relacionarem os diferentes conhecimentos 

necessários ao exercício da docência, em especial àqueles conhecimentos que para eles é a 
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primeira vez que lhe são apresentados, pois são decorrentes 100% de experiências reais da 

docência, oportunizadas exclusivamente no 'chão da escola'. 

Percebemos que esse movimento também requer maior aprofundamento no sentido de 

caminhar na direção de diálogos mais estreitos entre universidade e escola, nos quais teorias e 

práticas decorrentes desses dois espaços formativos possam se articular: conteúdos do saber e 

do fazer pedagógico com conteúdos específicos de cada área, resultando no que Pimenta (1994 

apud PIMENTA e LIMA, 2012, p.45) define como a práxis docente. Essa mudança também 

atenderia ao problema apresentado por Gatti e Nunes (2009b) que evidencia a falta, em muitos 

cursos de formação de professores do Brasil e do Espírito Santo, de uma proposta curricular 

favorável ao equilíbrio desses conteúdos - disciplinas da formação pedagógica e disciplinas da 

formação específica para cada área da licenciatura -, conforme previsto nas DCNs e apontado 

pelos estudiosos da área.  

 

3.2.3 A avaliação do PBEFD sob o olhar do estagiário, do professor regente e do pedagogo 

tutor 

 

Para Zabalza (2014) duas propostas traduzem as concepções do 'aprender' como uma 

experiência de estágio: a primeira é a concepção de aprendizagem que envolve 'aprender 

técnicas de atuação?' ou 'aprender a refletir sobre os processos?'. Uma segunda concepção é 

'aprender a partir da experiência', compreendida como a 'aprendizagem experimental'. Para o 

autor, compreender e trabalhar com o estágio na perspectiva de 'momentos de aprendizagem da 

docência' requer considerar a forma como esse processo foi organizado, com qual enfoque de 

aprendizagem e, ainda, quais dimensões e propósitos formativos foram priorizados. 

Em relação à parte organizacional do processo de estágio, Zabalza (2014) apresenta 

alguns pontos a serem considerados, dentre os quais destacamos: a organização interna do 

processo de estágio oferecido aos estudantes; os tipos de atividades e o tipo de supervisão que 

se estabelecem; e o vigor e a profundidade da experiência em relação ao perfil profissional. 

Considerando esses pontos e o olhar dos estagiários e dos professores e pedagogos das escolas 

para o PBEFD, apresentamos nossa avaliação dividida em: pontos que merecem, na opinião 

dos sujeitos desta pesquisa, algum tipo de adequação e/ou melhoria e pontos positivos da 

experiência de estágio vivida no PBEFD. 
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Um primeiro ponto que discutiremos diz respeito à chegada dos estagiários na escola, 

sobre o qual a estagiária Luisa registra, em seu depoimento, perceber que a escola não estava 

preparada para recebê-la e que a sensação que teve foi ter caído de 'paraquedas' na escola. 

 

[...] é preciso ver porque nem sempre a escola sabe que vamos chegar lá pra fazer 

estágio. Quando eu entrei, eu cheguei no primeiro dia na escola e a diretora não 

estava, a pedagoga chegava mais tarde e eu fiquei esperando pra conversar com 

elas. Quando chegaram falaram que nem sabiam que iria mais estagiária pra lá. 

Ninguém tinha avisado que iria chegar outra pessoa. Teve uma que falou: ah, você 

faz parte daquele negócio da Sedu? E eu falei: isso mesmo (risos). Então tá bom. 

Eu realmente cai de paraquedas lá. A gente sabe que na escola é a maior correria 

e que muitas vezes as informações não chegam nas pessoas certas. (Luisa/GD01). 

 

A estagiária indica outros dois pontos bem específicos: o de não haver um controle de 

quantos e quais estagiários chegarão na escola e o fato das pessoas que deveriam estar 

envolvidas com o Programa nem sempre receberem todas as informações necessárias antes da 

data programada para o início das atividades. Nesse mesmo sentido, a estagiária Paola critica a 

falta de informação sobre o Programa e afirma que isso, de certa forma, tem gerado situações 

conflituosas com professores e que acaba desanimando, como evidencia em seu depoimento. 

 

[...] outro problema que eu vejo é que nem todos na escola conhecem bem o 

programa e é claro que quando a gente chega lá tem um embate no começo, um 

enfrentamento, é difícil, eu mesmo pensei em desistir do estágio porque não me 

sentia útil no começo, não achava produtivo, mas aos poucos fui conquistando 

meu espaço, só que isso também demora. Tem assim algum problema porque nem 

sempre a escola quer o estagiário. E eu sei que muitos estagiários também não se 

empenham pra fazer direitinho o estágio e isso prejudica geral. Quando eu cheguei 

na escola não foi fácil, fiquei muito desanimada, mas hoje, graças a Deus está 

tudo certo comigo na escola. E mesmo assim terei de sair no final do ano. Tudo o 

que eu falo lá, eles respeitam, conversam comigo e sempre que possível 

aproveitam minhas ideias. Hoje eu posso ir pra qualquer escola que não irei cair 

de paraquedas. (Paola/GD01). 

 

A estagiária Paola também teve o sentimento de ter caído de 'paraquedas' na escola e até 

comparou essa experiência no PBEFD com o estágio curricular, com a insatisfação de muitas 

escolas e professores em receberem esses estagiários. Mas a estagiária demonstra ter superado 

essa fase ao longo do processo, passando a encará-la como uma preparação para quando chegar 

em outra escola, depois de formada, não passar por isso novamente, pois já saberá como 

conquistar o seu espaço.  
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A professora Mariana confirma o relato da estagiária Paola, pois a chegada da estagiária 

de Matemática na Escola A também foi motivo de preocupação, principalmente a estagiária, 

que teve receio quanto ao acolhimento por parte das professoras, conforme aponta Mariana em 

seu depoimento: 

 

A estagiária chegou na escola antes que o contrato dela de estagiária. Ela chegou 

primeiro que esse contrato, que as diretrizes e então ela ficou meio perdida no 

começo, e nós também ficamos sem saber o que fazer com ela. A estagiária que 

correu atrás de um professor que ela pudesse acompanhar e na época, como o meu 

contrato é de Designação Temporária, eu fiquei meio reciosa de tomar a frente e 

falar pra ela ficar na minha sala, me acompanhando. Eu cheguei a conversar com 

ela e indicar uma professora para que ela pudesse acompanhar, só que a professora 

já havia externado uma certa contrariedade quanto à presença da estagiária na sala 

de aula e criou um certo [pausa da professora] a estagiária ficou preocupada com 

aquilo ali e ficou com medo e temerosa com a situação. Aí então, conversei com 

ela e disse: já que você não tem ninguém para acompanhar, vamos comigo, 

acompanhe as minhas aulas. (Mariana/Escola A). 

 

Para a estagiária Paola a experiência de estágio foi tão produtiva que mesmo diante de 

tantas dificuldades faz um alerta quanto à abrangência do Programa e demonstra preocupação 

com a formação do futuro professor que não tiver a mesma chance que ela teve: viver uma 

experiência significativa de estágio. 

 

E eu fico desesperada e imagino minhas colegas de sala, que a maioria nem vai 

pra sala de aula antes de formar, como vai ser? Não sabem como é uma sala de 

aula, nem conhecem a escola. E porque não têm condições de fazer a faculdade 

porque precisam trabalhar em outros lugares. A maioria das minhas colegas não 

faz nenhuma atividade na escola. Então eu acho que essa oportunidade deveria 

ser pra todas. Tenho colegas que são muito competentes, inteligentes, mas que 

não conhecem a sala de aula de uma escola. E o estágio é tão importante, porque 

é nossa chance de conquistar nosso espaço na escola, de aprender e saber mesmo 

o que é ser professor. E nem todo mundo pode fazer isso. É uma pena. 

(Paola/GD01). 

 

Esse depoimento da estagiária remete à necessidade de ter uma política de formação que 

seja de acesso a todos os estudantes de cursos de licenciaturas, considerando que, como bem 

enfatiza a aluna, até a época de coleta dos dados, em novembro de 2014, não ter vivido uma 

experiência que pudesse lhe oferecer as mesmas condições de aprendizagem oferecida no 

PBEFD. E que, mesmo depois de tantos estudos direcionados para a formação de professores 

do estado do Espírito Santo, como os estudos de Gatti e Nunes (2009b) e Gatti e Gimenes 

(2011) pouca coisa parece ter mudado em relação ao estágio curricular, que é a possibilidade 
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'formal e obrigatória' de aprendizagem da docência ofertada para todos os estudantes de 

licenciaturas.  

Também decorrente dessa 'busca' por oportunidades significativas de aprendizagem da 

docência, alguns estagiários questionam o período definido para ingresso e permanência no 

Programa, pois para eles isso deveria ser realizado antes do quarto período. A estagiária Maura 

aponta sua justificativa e o estagiário João reforça que gostaria de ter ingressado antes.    

 

[...] na questão desse direcionamento, se vier muito tarde pra gente? O que é que 

acontece? Se já estiver no 8º período, terminando sua faculdade (pausa). Ah, não 

gostei de nada, não quero mais nada, e aí o que você faz da vida? Senta e chora? 

(risos). [...] Então eu acho que se a gente conseguisse ingressar no estágio um 

pouco mais cedo, poderíamos ter contribuições ainda maiores [...]. 

(Maura/GD02). 

Eu já estou no 7º período, entrei aqui no 6º e acho que eu gostaria de ter entrado 

bem antes. (João/GD02). 

 

Por outro lado, o professor Felipe apresenta certa preocupação quanto à dificuldade que 

sentiu no início desse contato com estagiários do PBEFD,  que é o fato de que eles ainda estão 

em processo de formação e, por isso, alguns conteúdos ou metodologias referentes ao que estão 

observando em sala de aula ainda não foram estudados nos cursos de formação. 

 

[...] a única questão que eu vi em relação ao programa é pelo conhecimento que 

eles não têm, que ainda não adquiriram o conhecimento, mas aí eu passei a 

entender que eu não posso cobrar isso dos estagiários. [...] as vezes a gente esta 

trabalhando vários tipos de exercícios e aí requer um conhecimento específico e, 

agora, o aluno teve ou não teve ainda? Isso já surgiu momentaneamente, e aí eles 

não sabem lidar. Mas [...] eles ainda não passaram pelo processo todo de formação 

[...]. [...] aí eu chamo a estagiária e falo: aqui é assim e assim, assim que faz o 

procedimento, que tem que ser conduzida a atividade e aí a gente consegue 

trabalhar. (Felipe/Escola B). 

 

No entanto, o professor compreende que não teria como ser diferente numa experiência 

de estágio, pois o mesmo é realizado sempre durante o período de formação. O professor conta 

que tem procurado ajudar a sua estagiária do PBEFD e, mais uma vez, o diálogo e a parceria 

entre professor regente e estagiário aparece como um ponto relevante nessa experiência de 

aprendizagem da docência.  

As estagiárias Bruna e Tatiana apontam outro aspecto que merece ser considerado e que 

complementa a discussão acerca da necessidade de estagiários em cada escola, como já 

mencionamos no item oferta e demanda de vagas. Embora essa constatação esteja vinculada 



127 
 

apenas em escolas nas quais elas realizam o estágio, Bruna e Tatiana percebem que há uma 

demanda por mais estagiários, vejamos os depoimentos:  

 

O que a gente vê é que precisa de mais estagiário. Acho que estamos dando tão 

certo que as escolas estão percebendo que é importante ter outros estagiários como 

nós na escola. (Bruna/GD01). 

Lá na escola que eu faço estágio só tem eu e todo mundo quer. Então eu vejo a 

necessidade de mais estagiário. Como é que isso funciona, que precisa mais isso 

precisa. (Tatiana/GD01). 

 

De certa forma, essa percepção das alunas reforça que mudanças positivas estão 

acontecendo na escola e que o Programa pode ganhar outras dimensões se aspectos como esses 

fossem observados com mais atenção. Outra questão apontada pelos estagiários é quanto ao que 

acontecerá após o término do estágio. E agora, onde iremos trabalhar? Essa tem sido uma 

preocupação e que vem acompanhada de uma crítica ao Programa, como evidenciam os 

depoimentos das estagiárias Bruna, Luisa e Paola. 

   

Eu acredito que estamos terminando agora e que vou ficar sem emprego. Eu 

queria ter uma oportunidade. Eu fui uma boa estagiária. Na minha conversa com 

outra estagiária lá na escola eu até falei, gente, vou me formar esse ano e eu vou 

ficar desempregada. Aí a professora escutou isso e falou, fulana, você tem que 

trabalhar aqui na escola, você já sabe tudo agora. [...] a diretora já veio conversar 

e pedir se eu tenho mesmo que sair da escola no final do ano. Porque completo 

dois anos de estágio e não posso mais ficar. Vou me formar e não posso mais 

continuar na escola. A escola precisa de professor e investe no estagiário e não 

tem como aproveitar nosso trabalho. [...]. Bom, pra mim uma crítica ao Programa 

é que de toda a nossa experiência isso não conta nada de pontuação para algum 

concurso. Então, essa experiência toda que eu tive esse ano, não vou aproveitar 

nada no papel. (Bruna/GD01). 

 

A estagiária Bruna faz, de certa forma, um desabafo e nos conta que além da preocupação 

por estar concluindo o seu curso sem perspectiva de emprego, ela não pode mais continuar 

naquela escola, na qual até a professora e a diretora questionaram se não haveria possibilidade 

disso acontecer, pois a aluna já está inserida no contexto escolar. Mas a grande questão 

apresentada por Bruna vai mais longe e nos surpreende pela sua percepção e também pela sua 

coragem ao afirmar que todo esse investimento - não só o financeiro, mas o investimento de 

tempo dos profissionais que a acolheram na escola-, não será mais aproveitado. E ainda mais, 

não poderá ser potencializado em pontuação ou mérito para aprovação em concurso, o que é 

decepcionante para a estagiária que admite ter se esforçado para ser uma boa estagiária e que a 

sua recompensa poderia superar a experiência vivida e lhe dar uma nova chance de 
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aprendizagem da docência, em outra fase dessa aprendizagem, que pode ser denominada de 

'inserção' na docência, ou seja, o período em que estará formada - efetivamente professora da 

Educação Básica.   

Para Luisa, nem é a questão de ficar desempregada que pesa e sim o fato de reconhecer 

que sua maior experiência de estágio é na escola pública e que ao contrário do que gostaria, 

será contrata pela escola particular, pois é a única opção para quem até o momento só tem a 

garantia de ter se dedicado e conseguido um bom desempenho de estágio na escola.  

 

Eu trabalho numa escola particular e faço estágio na pública. Eu sei que na 

particular eu vou ser contratada, porque eles sempre falam isso se eu for boa aluna 

e fizer um bom estágio eles vão me contratar, mas a maior experiência que eu vivo 

hoje é na escola pública, que é bem diferente. Estou nas duas realidades e gosto 

bastante do que vivi na escola pública. (Luisa/GD01). 

 

A estagiária Paola retoma a questão do investimento financeiro e desabafa sua 

insatisfação por não ter a possibilidade de ser contratada para exercer a docência no ensino 

público, já que o investimento foi feito com recursos do Estado. Em seu depoimento a estagiária 

é enfática ao afirmar que o governo investe na formação do professor e depois não aproveita e 

não se conforma com o fato de que uma empresa investe na formação de uma pessoa para 

depois ela ir trabalhar em outra empresa.  

 

Quer ver, por exemplo, o simpósio que eu participei aqui do Bolsa Estágio da 

Sedu. É um investimento esse estágio, querendo ou não, é uma boa ajuda que a 

gente recebe. Eles pagam tudo direitinho, passagem e ajuda de custo. Temos 

nossos benefícios. Participamos de cursos também. Mas eu acho que além dessa 

experiência, o governo poderia fazer um aproveitamento desses estagiários que 

estão no programa. Porque existe sim uma diferença da escola pública estadual 

pra municipal e particular. Não é enorme essa diferença, mas existe sim uma 

diferença e então eu acho que poderia mesmo aproveitar, de ter uma forma de 

aproveitar essa experiência que nós estamos tendo na sala. Porque você sai dessa 

experiência e não pode continuar. Nós iremos trabalhar em escola particular. E as 

escolas particulares não investem na nossa formação. O governo investe mas 

depois não aproveita. Então eu acho assim, a empresa investiu na minha formação 

é porque ela quer eu trabalhando com ela. As empresas investem para que o 

funcionário permaneça, e não que vá trabalhar em outra empresa. Porque você já 

conhece a realidade, como funciona. Eu acho que isso precisa ser repensado. Seria 

legal, muito bom mesmo se eles mudassem. A gente já está tem três anos na 

escola, já conhece tudo, o corpo docente, mas chega o ano que vem e estamos sem 

o estágio e sem emprego. (Paola/GD01). 
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Muito embora uma avaliação do Programa já esteja sendo feita no decorrer da análise, 

por meio dos depoimentos dos nossos sujeitos de pesquisa, mais alguns aspectos reforçam as 

contribuições deste Programa na aprendizagem da docência, especialmente aos futuros 

professores da Educação Básica do Estado do Espírito Santo. Nessa direção, os relatos dos 

estagiários Eduardo e João projetam essa experiência de estágio como uma experiência de 

estágio 'plural' e de aprendizagens nada restrita. Para o estagiário João a maior marca desse 

estágio em sua formação é a possibilidade de aprender a lidar com 'seres humanos' e a partir 

disso, viver outras possibilidades na vida profissional. 

 

Bom, pra mim, o programa Bolsa Estágio foi excepcional, eu acho que foi uma 

experiência fundamental pra minha carreira, pra minha forma de lidar com a 

minha profissão e avalio muito positivamente o programa e acho que deve 

continuar. [...] tipo assim, eu vim acreditando que seria um estágio menos plural 

do que eu encontrei aqui. Eu imaginei que seria algo bem mais restrito, bem ... e 

que as funções seriam mais definidas, mais limitadas e aqui eu encontrei 

possibilidades bem maiores. A minha expectativa foi superada e superada 

positivamente. (Eduardo/GD02). 

[...] não sei se é o caso do que o colega de História disse, eu também entendi que 

seria mais anotar relatórios sobre o que acontece, vivenciar (pausa), mas não, aqui 

a gente percebe que é prática mesmo. Então, um auxílio ao professor e isso é muito 

importante também porque você está vivenciando o dia a dia [...] eu acho que não 

tem valor que paga você aprender a lidar com pessoas, com outros seres humanos, 

lidar com outras possibilidades. Isso é muito bacana. [...]. A princípio não dá nem 

pra acreditar que a gente está sendo convocado pra esse tipo de sistema, pela 

quantidade de pessoas que você acredita que possam estar envolvidas neste tipo 

de programa. Mas no meu caso, por exemplo, foi tranquilo e fui selecionado pra 

essa experiência fantástica, que eu  avalio positivamente.  (João/GD02). 

 

Podemos supor que essa condição 'plural' em que o estágio se apresentou aos estagiários 

é decorrente de um contexto escolar que também é plural, de um coletivo que é plural e de 

alunos que são seres individuais, únicos. Nessa perspectiva, a professora Mariana, ao avaliar o 

PBEFD, acrescenta:  

   

[...] Lá na faculdade, na teoria, o que você vê são os conteúdos que o aluno deve 

aprender em cada ano/serie. Então nós somos preparados para aplicar aqueles 

conteúdos, aqueles conhecimentos nas determinadas turmas. Nós aprendemos 

vários recursos didáticos, temos um leque de recursos que podemos estar 

utilizando, só que vários fatores contribuem para uma não utilização desses 

recursos, como por exemplo a questão da indisciplina. Nós temos certas turmas 

que apresentam um grau muito grande de indisciplina, que impedem o professor 

de aplicar certos recursos, que nos impedem de dar uma aula diferenciada. Na sala 

de aula de uma faculdade a gente aprende que pode até virar cambalhotas para o 

aluno, tudo é válido para que ele aprenda, só que dentro da realidade escolar é 

totalmente diferente. Nem sempre conseguimos virar essa cambalhota, pois 
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depende muito do que iremos encontrar nessa escola. Dentro aqui da nossa escola, 

por exemplo, atendemos alunos de bairros da periferia, alunos que são seres 

plurais, totalmente plurais e que aí a gente passa a conviver com certos obstáculos. 

Então a aplicabilidade daquilo que você aprende na faculdade precisa ser adaptada 

à realidade que você vai encontrar na escola. (Mariana/Escola A). 

 

Na avaliação da professora Lúcia, essas vivências relatadas pelos estagiários e a 

maturidade que vão desenvolvendo ao longo desse processo fazem toda a diferença na formação 

e na vida profissional desses futuros professores. Ao longo de sua trajetória acadêmica a 

professora compartilhou de muitas experiências frustradas, vividas por profissionais que 

chegavam à escola sem o mínimo de habilidades e conhecimentos fundamentais para o 

exercício do magistério. Talvez e também por essa razão, a professora Lúcia tenha se 

emocionado durante toda a sua entrevista. Nessa experiência com o PBEFD, a professora se 

reconhece na formação do estagiário Eduardo.     

 

Eu achei que essa experiência é muito importante porque as vezes chegam 

professores que nunca tiveram essa vivência que ele está tendo e ficam 

desmotivados. Eu senti isso que alguns colegas que vieram, colegas professores 

já formados, deixaram o magistério porque vieram e não estavam prontos. [...] 

sobre essa experiência, eu sinto que é uma coisa maravilhosa, porque ajuda muito 

a formar o profissional que virá pra escola, pra atuar na escola. (Lúcia/Escola C) 

 

Além de todas essas possibilidades já apontadas, para a estagiária Maura a experiência 

lhe trouxe o direcionamento necessário para seguir a caminhada.   

 

[...] avalio o Programa como positivo. Eu acho que com base no que os meninos 

disseram, ele serve de experiência e com base nessa experiência que a gente tem 

no dia a dia, no contato com o professor, com os alunos, acaba trazendo um 

direcionamento. (Maura/GD02). 

 

E assim essa experiência de estágio do PBEFD, como nos revelam os depoimentos, 

corrobora o entendimento de Lima (2012) sobre o verdadeiro lugar do estágio, que mesmo 

sendo explícito nos cursos de formação, ainda está longe de se tornar algo real.  

 

Está na hora de o estágio voltar para casa (a escola) [...] O que nós-formadores, 

coordenação e alunos – aprendemos pelos caminhos e caminhadas que fizemos? 

De que forma a escola pode ser um espaço de formação de professores, diante de 

tantas transformações e mudanças sociais? O que o estagiário teria a aprender com 

a escola em movimento?. (Lima, 2012, p.88). 
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E nesse movimento do estágio do PBEFD, a professora Mariana faz uma avaliação da 

experiência e aponta, a partir da sua vivência, alguns pontos divergentes entre as propostas de 

estágio curricular em relação ao Programa em questão.  

 

Eu acho que o maior ganho nessa oportunidade é isso. Já estar preparado para 

saber que o que você irá encontrar na escola é diferente de muitas das situações 

que você imagina quando está nas aulas da faculdade. Esse estágio é bem diferente 

do outro no sentido de que permite ao estagiário que faça, efetivamente, uma 

intervenção com os alunos, em sala de aula ou mesmo que em atividades extras 

sala, como no caso do reforço. Porque no estágio obrigatório da faculdade, o aluno 

faz porque é obrigatório, ele vem pra escola só porque tem não tem outro jeito, 

ele é obrigado. Eu estou falando isso da minha experiência que tive e que tenho 

hoje. O aluno do estágio obrigatório vem pra escola porque ele quer aquela 

assinatura, ele precisa daquela assinatura, e só por isso. E nesse estágio o bolsista 

tem mesmo um desempenho de professor, ele vem pra escola voltado mesmo para 

realizar o estágio e não simplesmente pra buscar uma assinatura. Ele quer 

conhecer e aprender mais sobre a sua profissão. Ele quer mesmo fazer uma 

intervenção com o aluno, estar junto ao aluno [...]. (Mariana/Escola A). 

 

Para ela, o ponto forte do PBEFD é a intervenção com os alunos na escola. O depoimento 

da professora nos faz refletir, também, que o interesse do estagiário pode sim estar atrelado, 

ainda, à forma como ele é recebido na escola e às oportunidades que lhes são dadas.  

Diante dos depoimentos apresentados nesse ponto e da literatura que sustentou todo o 

percurso da análise, compreendemos que essa experiência de estágio do PBEFD, vivida por 

estagiários e professores da Educação Básica, precisa ser ampliada no sentido de resgatar a 

proposição de sua origem, apontada especialmente em dois estudos - Gatti e Nunes (2009b); 

Gatti e Gimenes (2011) - que é o envolvimento compartilhado por parte dos professores das 

universidades e das escolas – na formação dos futuros professores. 

Ao rever essa perspectiva de aproximação desses dois espaço formativos, o PBEFD 

estaria sendo fiel aos seus princípios formativos, conforme previsto em documento oficial 

(ESPÍRITO SANTO, 2010), ao estabelecer que compete às IES: orientação aos estudantes em 

todas as questões relacionadas ao estágio, incluindo a elaboração ‘conjunta’ do contrato 

didático com os professores das escolas; a interlocução com os professores da escola-campo – 

tutor e pedagogo – para acompanhamento das atividades e avaliação do desempenho dos seus 

estudantes de licenciaturas; bem como designar um professor universitário para 

acompanhamento do estágio – por área de atuação/formação do estagiário. 

Em relação aos aspectos específicos do PBEFD na condição de uma política pública de 

formação de professores, ficou bastante evidente nos depoimentos de avaliação do Programa, 
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inclusive sendo apontado como um ponto negativo, o fato de não existir um dispositivo que 

favoreça a inserção profissional dos estagiários, pois a política não envolve a colocação 

profissional do futuro professor ao término do seu estágio. É evidente que há sim esforço e 

investimento por parte do Estado em melhorar a qualidade da formação inicial dos seus futuros 

professores e, no entanto, não há proposta para que após esse investimento, os professores 

recém-formados possam, efetivamente, consolidar suas novas aprendizagens no contexto da 

escola pública. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Não cessaremos nunca de explorar 

E o fim de toda a nossa exploração 

Será chegar ao ponto de partida 

E o lugar reconhecer ainda 

Como da primeira vez que o vimos [...] 
 

(Eliot ,T.S, 2004, p.385) 

 

O estágio tem sido, ao longo dos anos, objeto de discussão e avaliação em diferentes 

perspectivas e contextos educacionais na busca de aprimorar orientações e procedimentos para 

que se torne um processo mais eficiente na aprendizagem da docência de futuros professores 

da Educação Básica. Os estudos sobre a formação docente e suas diferentes fases de 

aprendizagem têm ganhado mais força com a intensificação de pesquisas acerca de políticas 

públicas voltadas à formação inicial de professores e é nessa mesma perspectiva, de agregar 

novas experiências e conhecimentos ao que já se sabe sobre esta valiosa etapa de aprendizagem 

da docência, que esta pesquisa foi realizada tendo como objetivo geral: "analisar as 

contribuições do Programa Bolsa Estágio Formação Docente (PBEFD) na aprendizagem da 

docência de futuros professores (estagiários)".  

Iniciei a exploração sobre este Programa movida por duas inquietações docentes: a falta 

que uma experiência de estágio, durante a realização do curso de graduação em Jornalismo, fez 

para o meu desenvolvimento profissional e, principalmente, pela experiência como 

coordenadora de curso de graduação em Comunicação Social - bacharelado e licenciatura em 

Letras Português e Inglês, com oferta de estágios extracurriculares e curriculares, 

respectivamente.  

Se na área do Jornalismo a possibilidade de uma experiência de estágio era uma 

oportunidade considerada positiva tanto para professores como para estagiários, mesmo não 

sendo um componente obrigatório, então, o que dizer desse componente curricular nos cursos 

de formação de professores? Na licenciatura, no decorrer dos três anos em que pude 

acompanhar, de perto, a formação de professores, via de regra, professores e estagiários 

expressavam resistência em relação ao estágio e, de certa forma, uma falta de comprometimento 

com a atividade curricular. Ao tomar o PBEFD como objeto de estudo, meu olhar foi ampliado 
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a partir das revelações sobre os processos de aprendizagem da docência e de identificação com 

a profissão, vividos por estagiários e professores das escolas-campo.  

Os pressupostos e as concepções de formação de professores, como enfatizamos nos 

objetivos da pesquisa, na forma como estão previstos nos documentos oficiais do PBEFD, não 

revelam uma experiência diferenciada ao que os estudos de Gatti et al (2014) e André et al 

(2013) já apontaram e, embora mencionem uma aproximação dos dois polos de formação do 

professor - a universidade e a escola -, a sustentação dessa articulação ainda é insuficiente, tanto 

na parte documental como na execução do Programa. Na análise dos depoimentos dos 

estagiários fica evidente que não há envolvimento das IES no PBEFD, especialmente em 

questões pedagógicas de aprendizagem da docência. Os motivos apresentados pelos estagiários 

reforçam os motivos apresentados em outras iniciativas de iniciação à docência, como 

registrado nos estudos de Gatti et al (2014) e André et al (2013).  

Os processos e as atividades formativas são bastante variados nos dois grupos de 

discussão (GD01 e GD02), bem como bastante expressivos também nas relações estabelecidas 

pelos professores das escolas a partir dessa experiência de estágio no PBEFD. Podemos 

considerar que os estagiários da Pedagogia, Língua Portuguesa e Matemática, em sua maioria, 

têm práticas mais significativas e condicionadas ao crescimento por parte daqueles alunos com 

mais dificuldades e que, antes da chegada dos estagiários, não conseguiam melhorar o seu 

rendimento escolar, pois necessitavam de um atendimento individualizado. Os estagiários das 

outras áreas de licenciatura expressam, de forma mais evidente, outros aspectos importante nas 

relações de ensino e de aprendizagem, como por exemplo: a importância da relação 

interpessoal, a interlocução com o professor regente numa perspectiva de aprendizagem 

compartilhada e de articular conhecimentos de diferentes gerações de professores. 

A identificação com a docência é um ponto fácil de ser reconhecido nos depoimentos dos 

estagiários sujeitos deste estudo, pois as experiências reais, vividas no contexto escolar, foram 

positivas. Para os estagiários que já tinham vivido alguma experiência de iniciação à docência, 

o estágio do PBEFD foi reforçador ao desejo de ser professor, ou ainda uma confirmação da 

escolha profissional. Para os estagiários que não conheciam a profissão, a experiência no 

PBEFD, mesmo diante de tantas particularidades que se apresentam nesse contexto escolar, foi 

fundamental para reconhecer a profissão docente como a atividade profissional escolhida. 

A articulação teoria e prática, um ponto bastante enfatizado ao longo da análise e definido 

nos documentos legais do PBEFD, foi sendo consolidada, para os estagiários, ao longo do 

processo e de diferentes formas. No entanto, embora o Programa evidencie bastante isso, não 
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podemos assegurar por meio dos depoimentos e das informações coletadas, que há uma 

superação, como enfatizou o estudo de Gatti e Gimenes (2011). Uma possibilidade a considerar 

é que não há registros de envolvimento das instituições de origem dos cursos de formação, os 

depoimentos indiciam que, em sala de aula, no curso de formação, os estagiários encontram 

momentos para compartilhar as dúvidas e as experiências vividas na escola-campo, uma 

tentativa de articular o que se estuda na universidade com o que de vive na escola-campo. Isso 

reforça, mais uma vez, que não há aproximação universidade e escola, o que inviabiliza também 

um outro diferencial importante nessa experiência de estágio, que seria a pesquisa científica 

como uma prática fomentada no PBEFD. A ausência de uma prática de pesquisa limita, de certa 

forma, o nível de reflexão a partir das experiências vividas, que se apresentam como um campo 

fértil para uma experiência de ação-reflexão-ação.     

Enquanto perspectivas futuras, o PBEFD nos possibilita fazer indicações que caminham 

na direção de uma melhoria do Programa e da ampliação de suas possibilidades de 

aprendizagem da docência. Especialmente no que diz respeito à parceria entre professores 

formadores das universidades e das escolas-campo do estágio, o que, de certa forma, também 

contemplaria uma formação continuada a esses professores. Nessa mesma perspectiva, o 

presente estudo não identificou, nos depoimentos dos professores das escolas-campo, a inclusão 

de oportunidades de formação continuada, que deveriam ser consolidadas por meio da 

realização de eventos promovidos pelas instituições de origem dos estagiários, com 

envolvimento dos professores universitários.  

De acordo com o decreto do PBEFD (ESPÍRITO SANTO, 2010), a esses professores 

deveria ser oportunizada, pelas IES conveniadas ao Programa, a realização de cursos regulares 

na condição de aluno ouvinte ou especial. Vale ressaltar que não houve, uma apuração 

específica desse aspecto e também nada mencionado por parte dos professores e pedagogos 

entrevistados. Tal situação nos possibilita levantar a hipótese de que os professores dessas 

escolas não têm conhecimento dessa possibilidade e que, por isso, não há qualquer manifestação 

de cobrança ou interesse nessa oportunidade de formação continuada.  

No que se refere às diferentes possibilidades de aperfeiçoamento de uma proposta de 

estágio, seja curricular ou extracurricular, da experiência do PBEFD, algumas questões 

específicas de organização e operacionalização do estágio podem servir de ‘aprendizado’ para 

experiências de estágios curriculares que apresentam, ainda, problemas como os apontados nos 

estudos dos currículos dos cursos de licenciaturas e nos estudos específicos de estágio curricular 

e extracurricular, como apresentamos no referencial teórico desta pesquisa.  



136 
 

Essa comparação entre o estágio curricular e o estágio do Programa foi um ponto 

evidenciado por professores das escolas-campo ao reconhecerem uma diferença de perfil entre 

os estagiários de ambas propostas, ao mencionarem os objetivos dos alunos que chegaram na 

escola e, também, as especificidades de cada atividade que se propõem a realizar como 

atividade de estágio. Ao explorarmos essa comparação, que nos leva a repensar o estágio 

curricular e reforçar o entendimento de uma experiência significativa de estágio, sinalizamos 

dois pontos possíveis para uma reestruturação do estágio curricular. 

O primeiro ponto é conhecer a demanda - de cada escola - por estagiários de diferentes 

áreas de licenciaturas. A exemplo do PBEFD, as escolas formalizam o interesse em receber 

estagiários, quantos estagiários e para quais áreas, ao contrário do estágio curricular que na 

prática e em decorrência de inúmeros fatores, permite ao futuro estagiário escolher a escola e, 

na maioria das vezes, sem critério significativo que atenda aos objetivos do estágio proposto: 

qualidade das experiências de gestão escolar e sala de aula, envolvimento e preparação da 

escola e dos professores/profissionais para receber o estagiário e, principalmente, a demanda 

da escola. Uma possibilidade para essas IES que ofertam cursos de licenciaturas no Espírito 

Santo, principalmente as conveniadas ao PBEFD, é trabalhar em parceria com a Secretaria 

Estadual de Educação e, ainda, incluir as Secretarias Municipais de Educação, na tentativa de 

mapear a necessidade de estágios nas escolas de ambas as redes de ensino para o estágio 

curricular, como funciona no Programa. A partir dessa demanda, mesclar com as vagas de 

estágio do Programa.   

O segundo ponto é a docência compartilhada, experiência imprescindível na formação do 

professor e que, no PBEFD, foi bastante explorada nos depoimentos de estagiários e 

professores. O que fica evidente é o esforço de professores das escolas-campo e de estagiários 

para que a experiência seja significativa nas diferentes fases de aprendizagem da docência e, 

também, para que contribua, significativamente, para melhorar a qualidade do ensino ofertado 

aos alunos da educação básica. Essa constatação reforça o importante papel do professor mais 

experiente na formação inicial desses estagiários, contribuindo especialmente na identificação 

com a docência e na permanência profissional. Ainda nesse ponto duas questões são 

importantes: a adesão de  professores formadores da universidade é um reforçador 

imprescindível na formação inicial dos estagiários e na formação continuada dos professores 

em exercício e, também, a chance de viabilizar investigação científica a partir dessas 

experiências compartilhadas; e, a possibilidade de um auxílio financeiro aos professores 
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formadores, pois viabiliza a dedicação de maior tempo para acompanhar as atividades 

realizadas pelos estagiários.    

Diante das evidências apontadas nos depoimentos dos estagiários e professores e nos 

resultados das pesquisas que se debruçam a estudar a qualidade da formação de professores e 

das experiências de estágio, consideramos que as experiências vividas pelos estagiários e 

professores das escolas-campo são experiências significativas em diferentes fases de 

aprendizagem da docência, embora inúmeras fragilidades são constatadas ao longo da análise.  

E nessa perspectiva, a experiência vivida pelos sujeitos deste estudo corrobora a definição de 

Larossa (2002, apud TAMAROZZI, 2007, P.121): "É experiência aquilo que nos passa, ou que 

nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar nos forma e nos transforma. Somente o sujeito 

da experiência está, portanto, aberto à sua própria transformação". 
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APÊNDICES 

 

Apêndice I - Termo de Consentimento 

 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC SP 

PROGRAMA DE ESTUDOS PÓS-GRADUADOS EM EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA 

EDUCAÇÃO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você está sendo convidado(a) a participar, como voluntário(a), da pesquisa “Programa Bolsa 

Estágio Formação Docente: uma experiência de inserção à docência e de desenvolvimento profissional 

de estudantes de licenciatura no Estado do Espírito Santo”, realizada pela mestranda Adriane fin, com 

orientação da profª drª Marli Eliza Dalmazo Afonso de André, do Programa de Estudos Pós-Graduados 

em Educação – Psicologia da Educação da PUC SP. O objetivo da pesquisa é “analisar as contribuições 

do Programa Bolsa Estágio Formação Docente (PBEFD) no desenvolvimento profissional de futuros 

professores (estudantes-bolsistas)”. 

As respostas dadas por você ao instrumento de coleta de dados, neste caso a entrevista 

individual, serão fundamentais para a realização da pesquisa e sua participação se restringirá a fornecer 

respostas às indagações feitas durante a entrevista. Você terá a liberdade de se recusar a responder às 

perguntas que lhe ocasionem constrangimento de alguma natureza e também poderá desistir da pesquisa 

a qualquer momento, sem que a recusa ou a desistência lhe acarrete qualquer prejuízo, bem como, caso 

seja de seu interesse e, mencionado ao pesquisador, terá livre acesso aos resultados do estudo.  

Destacamos que a sua participação nesta pesquisa é opcional e representa riscos ou desconfortos 

mínimos. Em caso de recusa ou de desistência em qualquer fase da pesquisa, você não será penalizado(a) 

de forma alguma. A sua participação constituirá de suma importância para o cumprimento do objetivo 

da pesquisa e os benefícios serão de âmbito acadêmico e profissional para o campo de Formação Inicial 

de Professores e do Desenvolvimento Profissional.  

Você será esclarecido sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar e trataremos da sua 

identidade sigilosamente, ou seja, não haverá identificação nominal. Os resultados deste estudo poderão 

ser apresentados por escrito ou oralmente em congressos, periódicos científicos e eventos promovidos 

na área de ciências humanas. 

Em caso de dúvida, você poderá procurar a orientadora desta pesquisa, profª Drª Marli Elisa 

Dalmazo Afonso de André, pelo telefone (11) 3670-8527, Programa de Estudos Pós-Graduados em 

Educação – Psicologia da Educação da PUC SP, horário comercial. Se preferir, você também pode entrar 

em contato com a pesquisadora responsável pela coleta de dados, Adriane Fin, pelo telefone (11) 2893-

1016 / (11) 99680.4069 / (11) 95801.4215 ou no endereço eletrônico: adrianefin@gmail.com 

Após ser esclarecido sobre a pesquisa, no caso de você aceitar fazer parte do estudo, assine ao 

final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.  

CONSENTIMENTO 

Eu, ________________________________________________, acredito ter sido suficientemente 

informado (a) e concordo em participar como voluntário (a) da pesquisa descrita acima. 

ES,  ____ de ___________ de 2014. 

 

____________________________                     ___________________________________  

              Participante                                                                     Adriane Fin 

                                                                                          Pesquisadora responsável  

 

 

mailto:adrianefin@gmail.com


142 
 

Apêndice II - Roteiro para entrevista com o professor regente 

 

 O que levou você a participar do Programa?  

 Quais são as suas atividades no Programa? Descreva como você conduz essas 

atividades. 

 Como você avalia sua experiência com o PBEFD? Sente necessidade de formação? 

Qual?  

 Você percebe que os bolsistas observam sua atuação em sala de aula e procuram se 

espelhar em algumas atitudes/ações/práticas? E que preocupações você tem em relação a 

isso? Que cuidados você procura ter?  

 Que orientações e esclarecimentos você procura fazer (ou ainda, tem feito) aos 

bolsistas, em diferentes aspectos do seu trabalho? 

 E na sala de aula? Há impactos e/ou contribuições com o seu fazer em sala de aula? 

Quais? E qual é a sua avalia nessa experiência? 

 Você tem sugestões para o aprimoramento do Programa?  
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Apêndice III - Roteiro para entrevista com o pedagogo tutor 

 

 O que levou você a participar do Programa?  

 Descreva a sua atividade no Programa, considerando que sua principal atribuição é 

receber o bolsista na escola, inserir esse bolsista na rotina da escola e realizar o 

planejamento e monitoramento dessas atividades. 

 Como você avalia essa experiência com o PBEFD? Tem contribuído com o seu 

desenvolvimento profissional, com o seu contexto de trabalho? Sente necessidade de 

formação? Qual? 

 E para a escola? Há impactos no cotidiano da escola, há contribuições, quais? 

 Qual é a avaliação que você faz do PBEFD? 

 Que sugestões você daria para o aprimoramento do Programa? 
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Apêndice IV - Roteiro para grupo de discussão 

 

 O que levou vocês a ingressarem no PBEFD? Inicialmente, quais eram os seus motivos 

e as expectativas para participar do Programa? 

 Como vocês avaliam essa experiência no Programa? 

 E o que vocês podem me contar sobre essa experiência de participar do PBEFD. A 

experiência que vivem hoje no Programa.  

 Quais sugestões vocês apresentam para o PBEFD? Tem alguma crítica? Em que vocês 

acham que o PBEFD pode melhorar? 

 E hoje, vocês ainda querem ser professor? Essa experiência mudou a forma de enxergar 

a profissão docente?  
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