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Resumo 
 

 
NEVES, Cíntia Silva de Vasconcelos. Possíveis contribuições do estágio 
curricular supervisionado para a construção da iden tidade profissional de 
professor.  2011. 115f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós Graduação 
em Educação. Universidade Federal de Pelotas, Pelotas. 
 
Este trabalho buscou compreender questões acerca do Estágio Curricular 

Supervisionado (ECS) e da Identidade Profissional (IP) de Professor, no 

processo de formação dos professores. A questão balizadora dessa pesquisa 

consistiu em entender quais as possíveis influências da regência de classe 

realizada no Estágio Curricular Supervisionado para a construção da 

Identidade Profissional de professor dos alunos do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Rio Grande – FURG. O percurso trilhado por essa 

investigação escolheu caminhos metodológicos que optaram por uma pesquisa 

de abordagem qualitativa, a qual coletou dados por meio de entrevista semi-

estruturada envolvendo seis colaboradoras de duas turmas do quarto ano do 

curso referido, do turno da manhã e da noite. Por meio da análise e 

interpretação dos dados foi possível perceber que, a formação inicial atendeu 

às Diretrizes Curriculares Nacionais, embora apresentasse lacunas em sua 

configuração curricular e foi através desse processo formativo que as 

estagiárias chegaram à etapa da regência de classe do ECS e, após esse 

período conseguiram se reconhecer como professoras, evidenciando que as 

atividades e as responsabilidades em assumir a frente de uma turma 

manifestam-se em contribuições que a regência de classe oferece para a 

construção da IP de professor. 

 

Palavras-chave:  Formação Inicial; Estágio Curricular Supervisionado; 

Identidade Profissional de Professor. 

 

 
 
 



 

Abstract 
 

 
NEVES, Cíntia Silva Vasconcelos. Feasible contributions of the Supervised 
Curricular Internship for the construction of teach er professional identity . 
2011. 115f. Thesis (master's degree) - Graduate Program in Education. Federal 
University of Pelotas, Pelotas. 
 
This study attempted to understand issues about Supervised Curricular 

Internship (SCI) and teacher professional identity (TPI), in the teacher training 

process. The landmark question of this research was to understand which are 

the possible influences of regency class held in Supervised Curricular Internship 

for the construction of teacher professional identity of students in the Faculty of 

Pedagogy of Federal University of Rio Grande - FURG. The pathway trodden 

by this research chose methodological paths that opted for a qualitative 

research, which collected data through semi-structured interviews involving six 

people, of two classes, in the fourth year of the course in question, of both 

shifts: morning and night. Through analysis and interpretation of data it was 

possible realize that the initial formation attended the National Curriculum 

Guidelines, though having gaps in their curriculum setting and it was through 

this training process that trainees come to the stage of regency of class of the 

SCI and, after this period could recognized themselves as teachers, showing 

that the activities and responsibilities in assume the front of a class are 

manifested in contributions that the regency of class provides for the 

construction of TPI. 

 

Keywords : Initial Training; Supervised Curricular Internship; Teacher 

Professional Identity. 
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1 - TIJOLO POR TIJOLO: A ESTRUTURA DA PESQUISA  

 
 

“Uma vida não questionada  
não  merece ser vivida” 

 (Platão). 
 

 A pesquisa em pauta visa tratar dos temas: Estágio Curricular 

Supervisionado (ECS) e Identidade Profissional (IP) de Professor, logo, torna-

se necessário explicitar o porquê de fazer essa pesquisa e como me aproximei 

do meu objeto de estudo, bem como informar a disposição dos elementos que 

se relacionam para estruturar essa investigação. 

Algumas questões acerca do ECS e da IP de professor inquietavam-me 

e, então, foi necessário percorrer pontos da minha trajetória pessoal e 

profissional, a fim de buscar elementos que justificassem a relevância do meu 

desperto interesse teórico pelos temas analisados nessa pesquisa.  

O ECS, o qual se faz presente em minha trajetória desde muito cedo, 

uma vez que já passei pelo estágio do curso de magistério, pelo ECS do curso 

de Letras, pela experiência de ser professora substituta de Estágio I no curso 

de Letras da FURG, por acompanhar a caminhada dos alunos do curso de 

Pedagogia da FURG para os estágios e também por estudar questões sobre 

esse mesmo tema no Grupo de pesquisas GEPEFOP. Sabe-se que é uma 

atividade curricular obrigatória nos cursos de graduação em licenciatura e, de 

acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a Formação de 

Professores, deve iniciar a partir da segunda metade do curso. Logo, pode ser 

um período no qual a construção da IP de professor começa a ser definida, 

pois o aluno em situação de ECS torna-se mais vulnerável ao ambiente 

escolar, podendo perceber melhor a sua amplitude e, portanto, é a fase onde 

se intensificam as indagações acerca do que é ser professor. 

 Assim, cito Pimenta (2006, p.74) a qual afirma que, “o estágio é um 

processo criador, de investigação, explicação, interpretação e intervenção da 

realidade.” Pois esse é um dos momentos em que o futuro professor confronta 
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os saberes apreendidos no curso de formação com os saberes da ação 

pedagógica. 

Em relação à formação inicial dos professores, o que se deseja, 

efetivamente, é que essa possa levar à construção de saberes e à 

compreensão da realidade no cotidiano escolar, o universo de diferenças e 

imposições que se colocam à atividade docente e que através da compreensão 

dessa realidade, possibilite o desenvolvimento aos futuros professores, bem 

como “a capacidade de investigar a própria atividade para [...] constituírem e 

transformarem os seus saberes-fazeres docentes, num processo contínuo de 

construção de suas identidades como professores”. (PIMENTA, 2000, p.18) 

A IP vai se constituindo através de um desenvolvimento social do sujeito, 

nesse caso o professor. Esse processo de construção da identidade pode 

iniciar com base nos modelos de professores que passaram por toda a nossa 

escolarização. Características marcantes, pontos negativos e positivos ficam 

guardados em nossa memória durante a trajetória escolar e por meio dessas 

memórias o futuro professor vai constituindo o seu próprio modelo identitário. 

A formação inicial e algumas das atividades que envolvem esse período 

expandem as possibilidades e os espaços para a constituição dessa 

identidade, sendo o estágio um desses espaços. Desse modo, Nóvoa (1997, 

p.25) afirma que, “estar em formação implica um investimento pessoal, um 

trabalho livre e criativo sobre os percursos e projetos próprios, com vista à 

construção de uma identidade, que é também identidade profissional”, a qual 

vai se moldando conforme o contexto histórico e social, no qual o sujeito está 

inserido.  

O ECS pode ser um importante elemento do currículo em que o aluno 

em formação vai adquirindo sua IP, pois a investigação, a aproximação com a 

realidade da atividade docente e do cotidiano escolar e a própria regência de 

classe (RC) constituem um conjunto de ações que perpassam a formação 

inicial, a qual “colabora no processo de passagem dos alunos de seu ver o 

professor como aluno ao seu ver-se como professor. Isto é, de construir a sua 

identidade de professor”.(PIMENTA, 2000, p.20) 
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A RC, no período do ECS, se caracteriza como mais um período 

significativo para a construção da IP, uma vez que torna possível perceber as 

diferenças entre o que é ser aluno e o que é ser professor. Desse modo, a 

regência envolve, entre outros fatores, a interação com o ambiente escolar, o 

processo de planejamento da ação pedagógica, os impasses que se 

apresentam durante a atuação docente em sala de aula, as quais são 

características comuns ao fazer docente e que, certamente, contribuirão para a 

construção dos saberes necessários à prática docente e, assim, à IP de 

professor. 

Embora o estágio ainda seja visto como uma atividade burocrática e 

ocorram grandes tensões entre a escola e a Universidade devido a uma série 

de aspectos administrativos e pedagógicos, ele também é “atividade teórica de 

conhecimento, fundamentação, diálogo e intervenção na realidade na qual o 

futuro professor atuará” (PIMENTA; LIMA, 2008, p. 45). É um espaço de 

descobertas, indagações, dúvidas e também de decepções frente à realidade 

que se apresenta ao estagiário. 

 Logo, é preciso evidenciar o que moveu essa pesquisa, quais 

inquietações motivaram esse trabalho, eis, então, a questão principal: Quais as 

possíveis influências da regência de classe realiza da no ECS para a 

construção da IP de professor dos alunos do curso d e Pedagogia da 

Universidade Federal do Rio Grande?  

Outros questionamentos também são decorrentes desse assunto, os 

quais também foram integrados à minha investigação, são eles: Após a 

regência de classe, os alunos perceberam mudanças em suas concepções 

sobre o que é ser professor? De que tipo?; A regência de classe provocou nos 

alunos algum tipo de análise sobre a sua formação no curso? De que tipo?; O 

momento da regência de classe foi diferenciado dos outros momentos do 

Estágio? Como? Por quê? Em que sentido?; A concepção do que é ser  

professor entre os alunos, do turno da manhã ou da noite, que fizeram a 

regência de classe tem diferenças significativas? 
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O interesse por esses temas, ECS e IP de professor, foi sendo 

desencadeado pelo meu encontro com situações de estágio que foram 

acarretando, entre outros aspectos, a construção da minha própria IP de 

professora, as quais esclarecem a minha aproximação com o referido objeto de 

estudo.  

Assim, posso entender que o primeiro tijolo dessa estrutura investigativa, 

iniciou na infância, tendo em vista a minha identificação precoce com a 

docência. A passagem incompleta pelo primeiro1 ECS, contudo, não foi a mais 

simples. Somente o tempo e o percurso pessoal fez-me perceber que meu 

entusiasmo inicial não foi o suficiente para fazer-me compreender no que 

implicava a prática docente.  

Adiante, depois dessas primeiras percepções sobre o ECS, ingressei no 

curso de Letras Português da Universidade Federal do Rio Grande. Pouco a 

pouco, incitavam-me indagações sobre o que é ser professor e sobre quais os 

significados deveriam ser atribuídos a tarefa de ensinar. Conforme Arroyo 

(2000, p.17): 

[...] estamos atrás de nossa identidade de mestres [...] Nosso ofício 
carrega uma longa memória. Guardamos com nós o mestre que 
tantos foram. Podemos modernizá-lo, mas nunca deixamos de sê-lo. 
Para reencontrá-lo, lembrar é preciso.  

  

O ECS do curso de Letras, ao contrário de minha primeira experiência 

de estágio no curso Normal, foi mais produtiva, proporcionando-me certeza em 

relação à escolha pela profissão. 

A seguir, a passagem pela especialização contribuiu para aguçar uma 

série de questionamentos acerca da Formação de Professores em um âmbito 

geral e, dessa forma, senti-me motivada a buscar algumas respostas para as 

minhas inquietações. Decidi, então, participar da seleção para aluno especial2 

                                            
1 Estágio Supervisionado no 3º ano do curso de Magistério, o qual não foi concluído por 
questões pessoais e por esse motivo recebi apenas o certificado de Ensino Médio. 
2 Conforme o Regimento do Programa de Pós-Graduação em Educação – UFPel/FaE: Art. 7º 
Mediante aprovação do colegiado do PPGE, ao qual os cursos de Mestrado e Doutorado estão 
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do Programa de Pós-Graduação em Educação da FAE/UFPel. Nesse período, 

em que fui aluna especial, tive a oportunidade de conhecer autores que 

discutem com propriedade os assuntos da área de formação docente (NÓVOA, 

1997; PIMENTA, 2000) e, ao estudá-los, iniciei um processo de 

questionamentos e também de compreensões sobre o curso pelo qual fui 

licenciada, Letras-Português.  

A aprovação no Mestrado em Educação veio juntamente com a primeira 

experiência docente no Ensino Superior3 e daí em diante foi possível unir às 

leituras e discussões, as ações vividas na prática pedagógica, surgindo 

inevitavelmente outras dúvidas que me fazem olhar sensivelmente para um dos 

momentos, talvez, mais significativos da trajetória profissional do professor, que 

é a passagem pelo ECS. 

Atualmente, desenvolvo atividade como professora da Educação 

Superior4 e Mestranda, participando de um Grupo de Estudo e Pesquisa sobre 

o Estágio – GEPEFOP.5 

Para instrumentalizar a pesquisa, a coleta de dados foi realizada por 

meio de entrevista semiestruturada e contou com seis colaboradores, alunas 

formandas do curso de Pedagogia Licenciatura da Universidade Federal do Rio 

Grande, em 2010, do turno da manhã e da noite. Os registros das entrevistas 

receberam tratamento analítico de acordo com a categorização disposta. 

Após a apresentação do tema, das questões que nortearam essa 

pesquisa e também de minha trajetória acadêmica, itens que compuseram o 

                                                                                                                                
submetidos, e a existência de vagas, o interessado em frequentar, determinada atividade 
curricular poderá ser admitido, como aluno especial, tendo direito a atestado de frequência e 
aproveitamento, perfazendo, no máximo 6 (seis) créditos para o curso de Mestrado e 9 (nove) 
créditos para o curso de Doutorado em diferentes semestres. 
3 Professora substituta da FURG, nos cursos de Pedagogia, Letras e Química, em 2009 e 
2010. 
4 Em Instituição de Ensino Superior Privada, denominada Faculdade Anhanguera do Rio 
Grande, em cursos de licenciatura e bacharelado, paralelamente, às atividades de 
Coordenadora Acadêmica do Pólo EAD da mesma IES. 
5 Grupo de Estudos e Pesquisas em Estágio e Formação de Professores (GEPEFOP), 
registrado no CNPQ, coordenado pela Profa. Dra. Maria das Graças Pinto. 
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primeiro capítulo dessa dissertação, passo a apresentar os demais capítulos 

que constituíram o trabalho. 

No segundo capítulo, O percurso: caminhos trilhados, é apresentada a 

metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, bem como a 

caracterização de todos seus elementos. 

No terceiro capítulo, Interfaces da produção acadêmica sobre o tema de 

estudo: mapeamento teórico, foi realizado um conciso levantamento sobre as 

produções publicadas acerca do tema de pesquisa, apresentando também os 

estudiosos que embasaram esta investigação. 

No quarto capítulo, O ECS na Formação Inicial: quais são as bases que 

constroem um futuro professor?, são apresentadas concepções acerca da 

formação inicial de professores e de que modo ela se configura para  delinear a 

trajetória do ECS e da IP de professor. 

No quinto capítulo, O Estágio Curricular Supervisionado compondo o 

processo formativo, são caracterizadas as etapas que constituem o ECS dentro 

do curso de licenciatura, bem como as orientações legais e os conceitos 

elaborados sobre esse campo teórico. 

No sexto capítulo, Identidade Profissional de Professor: um processo de 

construção, são expostas teorias acerca do objeto de estudo IP relacionadas à 

construção do ser professor. 

No sétimo capítulo, O Estágio Curricular Supervisionado e a Construção 

da Identidade Profissional de Professores: pelos colaboradores da pesquisa, 

são apresentadas as análises e as interpretações realizadas por meio dos 

dados coletados, buscando compreendê-los em categorias agrupadas em torno 

dos objetos de estudo da pesquisa. 

No oitavo e último capítulo, são expostas as considerações finais do 

trabalho. 
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2- O PERCURSO: CAMINHOS TRILHADOS 

 
Quem tem um “porquê” 

 enfrenta qualquer “como”  
(Victor FranKl). 

  

A escolha da metodologia utilizada neste trabalho de investigação parte da 

definição de um problema de pesquisa que, nesse caso, caracterizou-se por 

analisar as possíveis influências da regência de classe realizada no ECS para 

a construção da IP de professor dos alunos do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Rio Grande. 

Neste item, abordo aspectos relacionados ao método científico que 

pauta o caminho percorrido para compreender o objeto de estudo proposto. 

Método científico “é o conjunto de processos ou operações mentais que se 

devem empregar na investigação. É a linha de raciocínio adotada no processo 

de pesquisa.” (GIL; LAKATOS; MARCONI apud SILVA; MENEZES, 2001, p.25) 

A presente investigação pretende refletir, identificar e produzir 

significados que não podem ser relacionados a processos quantificados, 

caracterizando-se, então, por uma abordagem qualitativa dos dados. Nessa 

perspectiva, “quando se quer aprender a dinâmica de um processo, a 

abordagem qualitativa é a indicada” (GOUVEIA apud PÁDUA 2007, p.36). Além 

disso, esse tipo de pesquisa considera valores, representações e motivações 

sociais, a fim de identificar o significado dos fenômenos e processos sociais. 

(PÁDUA, 2007). Já, do ponto de vista da realidade, se trata de uma pesquisa 

empírica, uma vez que estuda o campo de pesquisa, local ou pessoas que 

serão investigadas. (GIL, 2007) 

A seguir, apresentarei o contexto de pesquisa e seus colaboradores, a 

fim de justificar os métodos escolhidos nessa investigação. 
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2.1 - Contexto da Pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada na Universidade Federal do Rio Grande – 

FURG, no curso de Pedagogia Licenciatura. A escolha por tal IES se deu pelo 

fato de ter sido professora substituta do curso no ano de 2009.  

A FURG, localizada na cidade de Rio Grande – RS, foi fundada no ano 

de 1969, e, desde então, vem contribuindo para o crescimento e 

desenvolvimento do município. Atualmente, conta com três campi: Campus 

Cidade, Campus Carreiros e Campus Saúde, onde fica localizado o Hospital 

Universitário. Essa IES atua e conta com diversas áreas do conhecimento, 

desenvolvendo o ensino de graduação e pós-graduação, a ciência, a 

tecnologia, a cultura e as artes.   

A FURG aponta em seu PPP6 a missão de promover educação plena e 

formação geral, propiciando os conhecimentos necessários para o 

desenvolvimento humano e para a vida em sociedade (FERIS, 2004). E, ainda, 

“tem como campo principal de atuação o Ecossistema Costeiro e busca 

produzir, organizar e disseminar o conhecimento sobre esse ambiente, através 

do ensino, da pesquisa e da extensão” (FERIS, 2004, p. 15). 

Dentre seus quinze cursos de licenciatura está em andamento, desde 

2007, a primeira turma do Curso de Licenciatura em Pedagogia, a qual será o 

lócus dessa investigação. 

A opção pelo curso de Pedagogia foi pela aproximação que tive com as 

alunas na ocasião em que era professora das mesmas e por ser um curso de 

formação de professores.  

Tendo em vista que meu foco de estudo é o de valorizar o momento da 

regência de classe do estágio para a construção da identidade profissional do 

professor  e o curso de pedagogia ter um tempo maior para esta atividade, a 

opção por ele pareceu mais apropriada.  

                                            
6 Disponível em www.furg.br 
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Uma nova composição curricular do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia da FURG, cenário escolhido para essa pesquisa, começou a ser 

discutida no ano de 1998. Com a promulgação da Resolução CNE/CP Nº 1 de 

18 de Fevereiro de 2001, a qual “Institui Diretrizes Curriculares para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de 

licenciatura, de graduação plena” e da Resolução CNE/CP N° 2, de 19 de 

Fevereiro de 2002, que institui a “Carga Horária dos Cursos de Licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível 

superior” intensificou-se a proposta de criação do novo curso. Justificando-a, 

além dos aspectos legais, “pelas perspectivas de formação docente para este 

milênio e pelas necessidades apontadas pelos acadêmicos do curso” (RINALDI 

et al., 2006, p. 8). 

Dessa forma, o novo currículo do curso foi pensado para contemplar “a 

articulação entre ensino – pesquisa – extensão; a inserção no cotidiano 

escolar; a integração entre as diversas áreas do conhecimento; a vivência da 

práxis pedagógica; as situações de aprofundamento da relação pedagógica no 

nível afetivo, intelectual e utópico” (RINALDI et al., 2006, p.9). 

Ainda, de acordo com o PPP do curso, no que tange à formação inicial 

dos futuros professores, salienta-se o objetivo de possibilitar a apropriação de 

determinados conhecimentos, bem como desenvolvimento de competências 

necessárias para atuar no novo cenário educacional, formando o Pedagogo 

para a docência na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental, buscando desenvolver também, a capacidade de gestão e da 

coordenação pedagógica para exercer atividades em espaços escolares e não 

escolares. 

Em relação ao papel do ECS no curso, das 3.400 (três mil e 

quatrocentas) horas que integram a composição curricular do curso, 

distribuídas em quatro séries, totalizando 8 semestres letivos; 300 (trezentas) 

horas estão dedicadas ao ECS, dando garantia de prioridade à atuação na 

Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, 400 

(quatrocentas) horas de Prática Pedagógica e 100 (cem) horas de Atividades 
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Teórico-práticas de aprofundamento em áreas específicas de interesse dos 

acadêmicos. 

Importante destacar que, no ano de 2010, surgiu a preocupação por 

parte da coordenação e do colegiado do curso de Pedagogia acerca da carga 

horária de disciplinas dos alunos do terceiro ano que estão na fase do primeiro 

estágio. Desse modo, foi organizado um cronograma das atividades práticas de 

observação em que os estagiários não tiveram aulas, a fim de que pudessem 

ter mais tempo disponível para realizar as atividades do Estágio. O documento 

de encaminhamentos decididos e organizados em reunião pedagógica com os 

professores do terceiro ano, diz o seguinte: 

 O terceiro ano é o mais denso do curso, uma vez que a carga horária 
é maior do que nos anos anteriores, as disciplinas tratam de aspectos 
metodológicos e a disciplina de Estágio já encaminha os estudantes 
para um trabalho de investigação nas escolas em que realizarão os 
estágios de Educação Infantil e de anos iniciais do Ensino 
Fundamental no ano de 2011. Ainda que a disciplina de Estágio 
esteja organizada em apenas dois créditos, a ementa desta disciplina 
é bastante extensa, os estudantes precisam realizar diversas 
observações nas escolas e relatórios que poderão congregar 
aspectos trabalhados nas demais disciplinas. Em razão disso, 
combinamos que, a partir de junho (2010), uma vez por semana os 
estudantes serão dispensados das aulas presenciais para que 
possam de forma mais qualificada realizar as observações que serão 
muito importantes para todas as disciplinas. Para que nenhuma 
disciplina seja prejudicada, esses dias serão alternados tanto para o 
turno da manhã, quanto para o turno da noite. Conforme combinamos 
na reunião, os professores não irão encaminhar atividades de 
observação, pois elas já estão todas programadas na disciplina de 
Estágio. O professor C. coloca-se a disposição para incorporar 
tópicos de observação de forma a contemplar as demais disciplinas. 
Salientamos que os estudantes não estarão de folga, mas em 
“Atividade Prática de Observação”. Nesse sentido, ainda que não 
estejam em aulas presenciais, essas aulas devem ser registradas 
como destinadas para essas atividades de observação. Pensamos 
que essa é uma estratégia que poderá contribuir para a qualidade dos 
trabalhos que estão sendo realizados e para uma maior integração 
entre as disciplinas.7 

 

Destaco esse documento, porque evidencia a preocupação do curso de 

Pedagogia da FURG com a formação de seus alunos, como um meio de 

adequar as exigências do ECS à composição curricular já existente e, ainda, 

vincular as atividades do Estágio às demais disciplinas. 

                                            
7 Documento organizado pela Coordenação do Curso de Pedagogia da FURG e Orientadores 
de ECS. 
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2.2 – Apresentando as Colaboradoras da Pesquisa 

 

Para operacionalizar a intenção de pesquisa, propus-me a ouvir as 

alunas do 4º ano deste curso, as quais realizaram a etapa do ECS que se 

evidencia pela RC. 

Justifico a escolha pelas alunas do 4º ano de Pedagogia da FURG, três 

alunas da manhã e três alunas da turma da noite8, partindo de critérios mais 

subjetivos. Tinha sido professora das mesmas ministrando duas disciplinas na 

turma da manhã e uma disciplina na turma da noite, durante o primeiro e 

segundo períodos letivos do ano de 2009. Essa convivência, portanto, facilitou 

a interação com esses sujeitos e as suas respectivas adesões à pesquisa.  

Tanto as alunas da turma da manhã como as da turma da noite 

proporcionaram experiências muito positivas no meu primeiro trabalho formal 

como docente. Desde o início, houve uma empatia entre nós, um sentimento 

diferente daquele que eu sentia quando estava com as turmas de outros 

cursos. Acompanhei a chegada delas no Estágio9. Ministrava disciplinas 

diferentes do estágio, mas tentava vincular as atividades propostas nas aulas 

com o ECS, propondo planejamentos diferentes para a disciplina de Língua 

Portuguesa, por exemplo, para que elas tivessem facilidade no momento de 

construir os planos para os estágios que aconteceriam no 4º ano do curso: 

Estágio na Educação Infantil e o Estágio nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental.  

Quanto à opção de que as alunas tivessem cumprido o período de RC 

do ECS é por entender esse período como, especialmente, importante para a 

construção da identidade profissional, tema central deste estudo.  

                                            
8 Resolvi pesquisar o contexto das duas turmas em turnos distintos (diurno e noturno) porque 

notei que existiam algumas peculiaridades entre as mesmas que poderiam configurar uma IP 

distinta e isso poderia ser significativo, considerando o foco do trabalho.   

9 Disciplina oferecida no 3º ano do curso de Pedagogia que tem por objetivo a inserção do 
estagiário na escola por meio de observações e aproximações com o ambiente escolar. 
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A seguir, farei uma breve apresentação de cada uma das colaboradoras. 

Optei por denominá-las por iniciais, visto que, todas assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido, no qual firmei o compromisso de preservar 

seus nomes. Desse modo as chamarei de A.B., A.S., C.P., J.R., P.A. e V.N. 

A colaboradora J.R. possuía alguma experiência com a docência e 

exercia atividades, uma vez por semana, como professora dos  AI numa escola 

particular, enquanto era aluna do 3º ano do curso de Pedagogia.  

A colaboradora P.A. exercia sua atividade docente desde o início do 

curso de licenciatura em escola municipal, também nos AI, pois é concursada 

por ter feito magistério.  

A colaboradora A.S. fez magistério e passou pelas experiências dos 

estágios que o mesmo exige, antes de ingressar na graduação.  

A colaboradora A.B. nunca tinha entrado numa sala de aula como 

professora, mas foi motivada a escolher o curso pela profissão da mãe, que é 

professora.  

A colaboradora V.N. foi monitora de um aluno especial em classe de 

ensino regular, mas não considerava esse fato como experiência, pois somente 

cuidava do aluno e o ajudava em algumas tarefas.  

E por fim, a colaboradora C.P. a qual não tinha experiência e resolveu 

cursar a licenciatura devido a uma palestra assistida na Semana Aberta da 

FURG, onde presenciou uma professora apresentando o curso de Pedagogia e 

acabou se identificando. 

A seguir, passarei a explicar como se deu o processo de coleta de 

dados. 
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2.3 – Recursos para a Coleta de Dados  

 

Utilizei como recursos para a coleta de dados a entrevista individual 

semi-estruturada, a qual pretende reunir elementos que auxiliem na busca por 

melhor compreender as questões de pesquisa. 

Segundo LÜDKE e ANDRÉ a entrevista semi-estruturada “se desenrola 

a partir de um esquema básico, porém não aplicado rigidamente, permitindo 

que o entrevistador faça as necessárias adaptações” (1986, p.34). As 

entrevistas foram realizadas com seis alunas (três da turma da manhã e três da 

turma da noite), conforme explicado em 2.3. 

 Conforme Pádua (2007), a entrevista consiste em o pesquisador 

desenvolver os questionamentos sobre a temática em análise, porém, em 

determinados momentos estimular que o entrevistado fale espontaneamente 

sobre assuntos que vão surgindo ligados ao tema principal.  

Assim sendo, a fim de operacionalizar a pesquisa, já no ano de 2009 

contei às minhas turmas de Pedagogia do turno da manhã e da noite que era 

aluna do curso de Mestrado em Educação da UFPel e que, no ano de 2010, 

precisaria de voluntários para realizar a coleta de dados. Falei um pouco do 

que se tratava a pesquisa, aproveitando os momentos em que o assunto 

estágio estava em pauta na sala de aula. Prontamente, vários alunos se 

manifestaram sobre a possibilidade de serem colaboradores e, então, comentei 

que a coleta aconteceria somente no ano subsequente, pois um dos requisitos 

era que eles já tivessem passado pelo período de regência de classe e que, no 

momento adequado, entraria em contato com os interessados via email e 

telefone, pois não seria mais professora das turmas em 2010. 

No final de 2010, portanto, no mês de dezembro, comecei a contatar 

alguns dos alunos que tinham mostrado interesse pela pesquisa, visto que já 

estava no final do curso e eles já haviam passado pela experiência da regência 

de classe. Não foi difícil esse processo, pois como foi citado anteriormente, 

dava-me muito bem com os alunos. Para minha satisfação recebi vários 

retornos positivos, aceitando meu convite. 
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 Em meados de janeiro, entrevistei a última colaboradora, precisei 

aguardar um pouco, pois a colação de grau das turmas foi na primeira semana 

de 2011 e duas entrevistadas pediram que aguardasse a realização da 

formatura para poderem melhor me atender. 

 Após a coleta de dados, portanto, passei à fase de “olhar atentamente 

para os dados da pesquisa” (GOMES, 2010, p.68). Realizei as transcrições das 

entrevistas de forma minuciosa e, logo após, construí um quadro com o intuito 

de emparelhar e transparecer as falas de cada entrevistada para adiante 

compará-las. O quadro continha a coluna de perguntas feitas na entrevista, 

seguida de colunas identificadas pelo nome de cada colaboradora. Os trechos 

das respostas que mais esclareciam o que tinha sido perguntado foram 

ocupando os espaços deixados para cada colaboradora, facilitando assim, o 

processo de emparelhamento das falas. 

 A seguir, foram designadas as categorias de análise, a fim de se realizar 

a interpretação dos dados, buscando compreendê-los por meio de categorias 

agrupadas por “elementos, ideias ou expressões” (ibid., p.70) que se 

aproximem em torno de um conceito mais amplo. A análise do conteúdo 

coletado nas entrevistas foi sendo entrelaçado com os pareceres da 

pesquisadora, complementados pelas conceituações teóricas que embasaram 

a investigação. 
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3- INTERFACES DA PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE O TEMA DE  

ESTUDO: MAPEAMENTO TEÓRICO 

 

Salienta-se que a revisão bibliográfica perpassará todo o trabalho 

objetivando levar o pesquisador ao que já foi produzido acerca do seu tema de 

pesquisa, “é muito importante buscar esclarecer-se acerca dos principais 

conceitos que envolvem o tema de pesquisa [...] trabalhos de natureza teórica 

[...] bem como, pesquisas recentes que abordaram o assunto” (GIL, 2007, 

p.61). Entre os referenciais que fundamentarão o trabalho, destacam-se, no 

que tange ao estudo de Formação Inicial (GARCIA, 1999; FERRY, 2004; 

PLACCO, 2008; LIBÂNEO; PIMENTA, 2009; entre outros); Estágio Curricular 

Supervisionado (PICONEZ, 2008; PIMENTA, 2001, 2006; PIMENTA; LIMA, 

2008; LIMA, 2009; FERNANDEZ, 2008; BIESEK, 2004; AZEVEDO; ABIB, 

2008) e também sobre Identidade Profissional (DUBAR, 1997; GARCIA, 2009; 

HALL, 2006; PIMENTA, 1999; NÓVOA, 1991; NÓVOA, 2007), bem como 

outras fontes que serão relevantes no processo de análise e entendimento dos 

dados coletados, como o levantamento realizado do tipo “estado da arte”, a fim 

de verificar os trabalhos disponíveis sobre o mesmo tema, ou ainda, da 

produção que mais tem se aproximado da mesma temática. 

O levantamento de dados realizado acerca das produções registradas 

no Banco de Teses da CAPES, demonstra que ainda há pouco material sobre 

as questões abordadas nessa investigação, as quais tratam essencialmente 

sobre ECS e IP. No olhar lançado aos trabalhos realizados no período 

compreendido entre 2006 e 2008, pude constatar que a área de conhecimento 

que mais estuda esses assuntos é a de Educação e, na maioria das 

Instituições, entre elas, Universidade Metodista de São Paulo, UFPI, UFRJ, 

UNB, UEL, UNESP, UFMT, PUCSP, a linha de pesquisa que norteia os 

estudos é a de Formação de Professores acompanhada, em algumas 

Instituições por outras designações, tais como, ensino, currículo, linguagem, 

políticas públicas e gestão na educação básica, organização escolar e 

processos psicossociais na formação do exercício profissional. E, ainda, foi 
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possível perceber a maior incidência de trabalhos em âmbito de Mestrado, 

apenas uma ocorrência no campo de Doutorado, entre as instituições referidas. 

O curso de Pedagogia está em primeiro lugar como espaço de investigação na 

maioria das pesquisas. Logo após, aparecem como local dos sujeitos de 

pesquisa, as escolas da rede pública de ensino, os cursos de Letras e Ciências 

Biológicas. 

As categorias evidenciadas nas investigações acerca do ECS dizem 

respeito aos saberes docentes na formação de professores e, ainda, aos 

espaços de aprendizagem da profissão docente que irão atuar nos anos iniciais 

do ensino fundamental. As demais investigações, realizadas com professores 

atuantes, vão ao encontro do tema formação de professores com enfoque na 

construção da IP, no que tange à percepção que o professor apresenta frente 

ao processo de construção de sua identidade e seu compromisso ético com o 

ato de educar, outro ponto abordado refere-se à análise sobre a trajetória da 

prática pedagógica do professor de Língua Materna e como ele vai 

consolidando sua carreira docente, bem como sua IP; ainda, foram apontadas 

questões acerca da investigação sobre as marcas identitárias dos professores 

das séries iniciais e sobre as percepções de como essas marcas se constituem 

dentro de um contexto relacional com seus pares e superiores. 

Entretanto, somente uma pesquisa, dentre aquelas pesquisadas, se 

aproximou da minha proposta de investigação, pois teve por objetivo “investigar 

a formação inicial de professores de Biologia e Ciências, os saberes 

construídos no período de estágio supervisionado, bem como abordar 

elementos que auxiliem na compreensão da construção da identidade 

profissional”10, do curso de Mestrado da Universidade Estadual de Londrina, no 

ano de 2007. A aproximação se dá pelo fato do pesquisador buscar algumas 

respostas ao processo de construção da IP no período do estágio dos cursos 

de Biologia e Ciências, da mesma forma que propus minha investigação ao 

questionar quais as possíveis influências da RC realizada no Estágio, para a 

                                            
10 LOPES, Francisca Michelli. A construção dos saberes docentes e a relação da 
identificação no estágio supervisionado de biologia . 2007.  
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construção da IP de professor dos alunos do curso de Pedagogia da 

Universidade Federal do Rio Grande.  

Além disso, realizei o mesmo levantamento bibliográfico nos Anais do 

ENDIPE, no período entre 2006 e 2010. Percebo que esse evento reúne um 

número expressivo de pesquisadores que tratam sobre os temas de Formação 

de Professores, variando entre Formação Docente e Formação Inicial; ECS e 

IP, variando entre identidade e identidade de professor. A fim de evidenciar 

esse levantamento, quantificarei os dados pesquisados de acordo com os 

resumos encontrados nas publicações submetidas aos temas e sub-temas 

referentes à Formação de Professores e áreas afins. Em primeiro lugar, 

apresento a quantidade de resumos e, logo, destaco os resumos que 

vincularam um ou mais temas, entre os três principais, salientados nessa 

pesquisa. 

Nos Anais do XIII ENDIPE (2006) - Educação, questões pedagógicas e 

processos formativos: compromissos com a inclusão social, encontrei 110 

resumos dentre o total de publicações submetidas ao sub-tema Processos 

Formativos e as questões pedagógicas, os quais salientavam os temas: FP, 

ECS e IP. No entanto, do total de resumos apresentados somente dois 

relacionavam FP e ECS; um resumo fazia relação entre ECS e IP; e, um 

resumo exibia IP e FP. 

Entre as publicações submetidas ao XIV ENDIPE (2008) - Trajetórias e 

processos de ensinar e aprender: lugares, memórias e culturas, encontrei 21 

resumos vinculados aos temas: FP e ECS. Nenhum deles fazia referência ao 

tema IP, tampouco relacionava um tema a outro. 

Nos Anais da última edição deste evento, XV ENDIPE (2010) – 

Convergências e tensões no campo da formação e do trabalho docente: 

políticas e práticas educacionais, foi possível verificar que 94 publicações 

dentro do sub-tema Formação Docente, eram apresentadas por resumos que 

exibiam os temas FP, ECS e IP. Entre as quais: seis relacionavam FP e IP e 

apenas dois reuniam ECS e FP. 
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Assim, nos últimos quatro anos, podemos verificar que a exploração dos 

temas vinculados a essa pesquisa foi constante, principalmente, no que se 

refere à FP. No que tange ao campo do ECS e IP, no entanto, as pesquisas 

ainda necessitam ser expandidas, embora já apresentem um crescimento 

significativo dada a relevância dos temas. 

Contudo, esse levantamento não pretendeu ser conclusivo, uma vez que 

não é o resultado de um Estado da Arte amplamente elaborado. Tenho ciência 

de que essa pesquisa não esgota o assunto, mas esse banco de dados pode 

ser agregado a todas as dissertações, teses e artigos científicos que compõem 

a revisão bibliográfica, a qual é balizadora da produção relacionada a presente 

investigação e teve como finalidade verificar os elementos referenciais do meu 

trabalho e também aqueles que se diferenciavam. 
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4 – O ECS NA FORMAÇÃO INICIAL: QUAIS SÃO AS BASES Q UE 

CONSTROEM UM FUTURO PROFESSOR? 

 

“Vai mais longe 
 quem tem um propósito 

 e quem se prepara 
 para o impossível” 

 (Autor desconhecido). 
 
 

O ECS é um componente curricular obrigatório em todo curso de 

formação inicial de professores. Pode-se dizer, também, que parte da 

construção da identidade profissional de professor ocorre ao longo de sua 

passagem pelo curso de licenciatura.  

Dessa forma, portanto, é preciso compreender o que é a formação inicial 

e de que modo ela se configura, para posteriormente apresentar elementos 

teóricos mais específicos dos estágios curriculares e da identidade profissional 

de professor propriamente dita.  

Isto posto, faz-se o seguinte questionamento: Por que as IES não 

conseguem viabilizar a formação inicial oferecida nos cursos de licenciatura, de 

forma que atendam as exigências que se apresentam no ambiente escolar, 

inclusive no período do ECS?  

Essa questão e os temas sobre formação de professores vem sendo 

debatidos por alguns pesquisadores, os quais buscam compreender as lacunas 

deixadas pela formação inicial. Através de Cunha, podemos constatar que, 

O tema da formação de professores parece inesgotável. A produção 
em torno da temática cresce significativamente no mundo inteiro [...] 
esse fenômeno vem acontecendo, com forte incidência, desde a 
segunda metade do século vinte, e acompanha a expansão da 
escolarização nos países ocidentais (2006, p. 56). 

 

Com o objetivo de apoiar e firmar esse debate, uma vez que o objeto de 

estudo dessa investigação é o ECS, cabe ressaltar que a finalidade desse 

capítulo é discorrer sobre como tem sido realizada a formação inicial dos 
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futuros professores nos cursos de licenciatura, já que esses cursos conduzem 

à realização do estágio. 

Discutem-se, portanto, alguns aspectos que compõem a trajetória 

formativa dos futuros professores, tais como: os conceitos de formação; as 

diretrizes curriculares nacionais; os professores formadores e, também, a 

configuração curricular dos cursos de formação de professores, a qual 

interfere, entre outros fatores, diretamente no desenvolvimento dessa base que 

é o curso de formação inicial.  

Para discutir esses aspectos, que agem diretamente na construção do 

processo formativo do professor, faz-se necessário, num primeiro instante, 

entender o que é formação. 

 Ferry (2004) propõe uma reflexão sobre os significados da palavra 

formação em sua obra Pedagogía de La formación, abordando dois diferentes 

aspectos desses significados. Primeiramente, o autor diz que para muitos 

estudiosos a formação faz referência a instrumentos, condições e suportes, e 

nesse caso, esses não são os significados reais da palavra, mas os 

dispositivos para que ela ocorra. Já, o segundo significado, também recorrente 

de pesquisadores, diz que a formação consiste “en la implementación de 

programas y contenidos de aprendizaje” (Ibid., p. 52). Porém, o autor continua 

afirmando que, embora isso seja indispensável, ainda não é o real sentido da 

palavra formação, e sim mais um dispositivo para que ela se realize.  

Para Ferry (2004, p.52) a formação está relacionada com a forma, ou 

seja, “formarse es adquirir una certa forma. Una forma para actuar, para 

reflexionar y perfeccionar esta forma.” Complementa esse pensamento, 

afirmando que, 

La formación es entonces completamente diferente de la enseñanza y 
del aprendizaje. O sea que la enseñanza y el aprendizaje pueden 
entrar en la formación, puedem ser soportes de la formación, pero la 
formación consiste en encontrar formas para cumplir con ciertas 
tareas para ejercer un oficio, una profesión, un trabajo, por ejemplo. 
(Ibid., 2004, p. 54) 

 

Para esse autor, o sujeito que deseja formar-se para algo, deve 

encontrar modos variáveis de desempenhar tarefas ou atividades exercidas em 

determinados setores profissionais. Aprender a fazer não é a formação 
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propriamente dita, o aprendizado é um elemento que auxilia na construção de 

uma formação, assim como a educação desenvolve esse mesmo papel, 

estabelecendo condições para se alcançar uma formação. 

Outro pesquisador que apresenta seu posicionamento sobre o que é 

formação é Garcia (1999), o qual, em sua obra Formação de Professores: para 

uma mudança educativa, discute conceitos de formação, considerando esse 

processo como um fenômeno complexo e diverso. O autor afirma que, 

Em primeiro lugar a formação, como realidade conceptual, não se 
identifica nem se dilui dentro de outros conceitos que também se 
usam, tais como educação, ensino, treino, etc. Em segundo lugar, o 
conceito formação inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento 
humano global que é preciso ter em conta face a outras concepções 
eminentemente técnicas. Em terceiro lugar, o conceito formação tem 
a ver com a capacidade de formação, assim como a vontade de 
formação. Quer dizer, é o indivíduo, a pessoa, o responsável último 
pela activação e desenvolvimento de processos formativos. Isto não 
quer dizer [...] que a formação seja necessariamente autônoma. É 
através da interformação que os sujeitos – neste caso os professores 
– podem encontrar contextos de aprendizagens que favoreçam a 
procura de metas de aperfeiçoamento pessoal e profissional. (1999, 
p. 21 - 22) 
 

A reciprocidade entre esses fatores, elencados pelo autor, atua 

diretamente na representação sobre o que é a formação. A formação inicial de 

professor é intermediada pelo indivíduo, que a ela está sujeito, e também pelos 

demais participantes desse seguimento e, de acordo com Medina; Domínguez 

(1989), ela pressupõe a 

[...] preparação e emancipação profissional docente para realizar 
crítica, reflexiva e eficazmente um estilo de ensino que promova uma 
aprendizagem significativa nos alunos e consiga um pensamento-
acção inovador, trabalhando em equipa com os colegas para 
desenvolver um projecto educativo comum. (apud GARCIA, 1999, 
p.23) 

 

O processo de formar para algo ou para um determinado objetivo não se 

realiza apenas de forma individualizada, mas sim na interação de vários 

fatores, situações e também atitudes, além disso, envolvem pessoas, 

instituições e aspectos socioculturais. A formação inicial pode ser entendida 

como um conjunto de ações que são exercidas durante o período do curso de 

licenciatura, que perpassam os embates teóricos promovidos nas aulas, os 

trabalhos, os estudos, as pesquisas, as metodologias, as práticas pedagógicas, 

as reflexões e também os estágios supervisionados. Ela depende de pessoas, 
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de interesses, de articulações em torno de uma composição curricular que é 

carregada por definições, opiniões e crenças sobre o que é ser professor e o 

que ele necessita para desenvolver sua atividade pedagógica.  

Sobretudo, a formação necessita de um tempo e de um espaço para 

reflexão, para que as representações e significados sobre o que está sendo 

vivenciado se evidenciem, pois “reflexionar es al mismo tiempo reflejar y tratar 

de comprender, y en ese momento sí hay formación.” (FERRY, 2004, p. 56) 

Tanto Ferry quanto Garcia discutem os conceitos de formação 

abordando elementos que os constroem de forma individual e também coletiva. 

Complementando a concepção de formação apresentada por Garcia (1999), o 

qual fala de interformação entre sujeitos, Ferry acredita que, 

 

Por un lado, uno se forma a sí mismo, pero uno se forma sólo por 
mediación. Las mediaciones son variadas, diversas. Los formadores 
son mediadores humanos, lo son también las lecturas, las 
circunstancias, los accidentes de la vida, la relación con los otros. 
Todas éstas son mediaciones que posibilitan la formación, que 
orientan el desarrollo, la dinâmica del desarrollo en un sentido 
positivo (2004, p. 55). 

 

Do mesmo modo, os dois autores também admitem que a formação 

acontece de forma individual, pois o sujeito é quem se responsabiliza pelo 

processo formativo, é ele quem ativa esse processo (GARCIA, 1999). Assim 

como para Ferry, 

 [...] nadie forma o otro. El individuo se forma, es él quien encuentra 
su forma, es él quien se desarrolla, diria, de forma en forma. 
Entonces lo quiero decir es que el sujeto se forma solo y por sus 
propios médios (2004, p. 54) 
 

Assim, a formação está vinculada ao querer ser, ao buscar, ao realizar, 

ela depende do indivíduo que está envolvido nesse processo, ela se constrói 

por meio de atitudes, valores, anseios e receios. Conforme Pinto (2005, p. 51), 

“a formação é um ato de relações, mas não cabe a ninguém, se não ao próprio 

sujeito, constituir-se como um ser autônomo.” 

Além dos demais fatores já mencionados, no que tange a fatores 

individuais ou coletivos, formar professores implica compreender o que é ser 

professor, para que haja uma harmonia entre o professor que se deseja formar 
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e o professor que se forma. Para que tal harmonia ocorra é necessário 

responder: em que consiste esse sujeito e quais são os elementos que 

subsidiam a prática dos modelos de formação de professores estabelecidos 

pelas IES?  

É notório que os cursos de licenciatura ainda adotam processos 

curriculares incoerentes que não atendem ao caráter de exigência do contexto 

educacional e, tampouco, viabilizam uma formação inicial adequada. Assim, 

diante a tantas percepções acerca do sujeito professor e à busca constante por 

meios que superem ou amenizem as fragilidades deixadas pelo processo 

formativo, pode-se conceber que ser professor pressupõe a, 

 

[...] aprendizagem de uma profissão, caracterizada por saberes muito 
diversos, que vão do humano e relacional ao cognitivo e prático [...] é 
viver na complexidade, no desafio permanente da melhoria, na 
multidimensionalidade do agir e pensar, na interrogação constante 
que a sociedade do conhecimento lhe coloca (PACHECO, 2004, 
p.12). 
 

Assim como para Pacheco, para Monteiro (2006, p.10) formar 

educadores “significa não só desenvolver os aspectos cognitivos, mas os 

aspectos éticos, políticos e outros que dêem conta de todas as dimensões do 

desenvolvimento humano.” 

 Desse modo, para alcançar a dimensão que exige o ser professor, a 

formação inicial deveria ser realizada de modo efetivo como uma forma de 

estruturar as bases para o futuro professor, com o intuito de prepará-lo para 

atuar num contexto de desafios e adversidades, ensiná-lo os saberes docentes 

e sobre a importância de pensar sobre a sua prática pedagógica, conscientizá-

lo do valor de suas atribuições, bem como das exigências que se revelam no 

cotidiano da atividade docente.  

Por outro lado, os responsáveis por esse caminho formativo também 

podem mostrar os aspectos positivos da atividade docente, livres de 

idealizações, de suposições de uma realidade distante, que não correspondem 

àquilo que o futuro professor vai encontrar em suas inserções na escola até o 

período do estágio, no decorrer de seu curso, e ao longo de sua profissão. 

Essas idealizações podem ir ao encontro da decepção, pois, quando o sujeito 
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em formação se depara com situações diferentes daquelas que lhe foram 

contadas durante o curso, se sente perdido, desamparado e iludido por 

debates teóricos que não encontraram correlação na realidade da sala de aula. 

Libâneo e Pimenta contribuem com suas considerações sobre o 

processo formativo, ao dizerem que,  

O aprimoramento do processo de formação de professores requer 
muita ousadia e criatividade para que se construam novos e mais 
promissores modelos educacionais necessárias à urgente e 
fundamental tarefa de melhoria da qualidade do ensino no país (1999, 
p. 259). 

 

A formação inicial, pautada em discussões sobre o real perfil 

educacional, que não menosprezem a atividade docente nem desanimem o 

aluno em formação, poderá tornar menos árduo o enfrentamento com todo 

esse processo. 

 Tendo em vista as concepções apresentadas sobre formação inicial, 

faz-se necessário lançar um olhar sobre outros aspectos que tangenciam essa 

formação oferecida pelos cursos de licenciatura. 

Essa atividade de formação inicial é oferecida nas IES, em cursos de 

licenciatura, norteados por uma composição curricular que visa atender a todos 

os requisitos que a atividade docente necessita. Porém, é justamente nesse 

ponto, que a concepção acerca do que é formação inicial se desarticula da 

realidade dos cursos de formação de professores. 

Em primeiro lugar, vale lembrar que a formação inicial do professor, que 

se constitui em parte pela composição curricular dos cursos de licenciatura, das 

IES do país, vem passando por alterações no âmbito legal. Portanto, para 

atender às exigências de uma nova concepção de formação do professor, 

surgiram regulamentações no âmbito do Governo Federal, prescrevendo as 

diretrizes curriculares nacionais para a formação de todos os professores da 

educação básica, que deve ser, preferencialmente, em nível superior, em curso 

específico de licenciatura plena, através da Resolução CNE/CP Nº1, de 18 de 

fevereiro de 2002.  

Várias análises acerca da formação de professores evidenciam que a 

formação inicial há muito já não prepara os futuros profissionais para enfrentar 
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as fragilidades do sistema educacional, tampouco para exercer as novas 

atribuições do papel do professor. As IES não dão conta desse elevado 

processo formativo dos professores para a Educação Básica que abrange “um 

conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na 

organização institucional e curricular de cada estabelecimento de ensino e 

aplicam-se a todas as etapas e modalidades da educação básica”, como 

regulamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais. (RESOLUÇÃO CNE/CP 

1/2002, Art. 1º) 

Logo, essa composição curricular que deveria articular os saberes, a fim 

de contribuir com uma parte da formação dos futuros professores, acaba dando 

lugar à segmentação das disciplinas dentro do curso, de um modo geral. Uma 

vez que a maior preocupação das disciplinas do curso está voltada para as 

áreas de conhecimentos específicos, desvinculadas e despreocupadas com a 

formação pedagógica dos alunos que optaram por um curso de licenciatura, 

torna-se necessária à conscientização dos professores formadores sobre as 

disciplinas que estruturam esse currículo.  

Para que se evite a segmentação do currículo, o professor formador 

deve se ocupar de repensar modos de interação entre as disciplinas de núcleo 

específico e pedagógico, promovendo via formação inicial, metodologias e 

práticas mais refletidas. Assim, o aluno, futuro professor, tendo maior 

entendimento sobre a importância da articulação de saberes entre as diferentes 

disciplinas de seu curso poderá chegar ao ECS com maior clareza sobre esse 

processo educativo, porque na sua atividade docente, frequentemente irá se 

deparar com situações semelhantes, onde conhecimentos de áreas diferentes 

se cruzam para formar novos conhecimentos.  

 No entanto, o que ainda tem sido construída é uma formação inicial 

idealizada para uma realidade escolar que não existe, pois os cursos ainda 

seguem, conforme Pérez Gomez (1992), 

[...] a base epistemológica da racionalidade técnica, que 
dicomotomizava teoria e prática; forma e conteúdo, em que 
configurava uma hierarquização das disciplinas ditas teóricas ou 
denominadas de científicas ou de conteúdo específico, e as 
disciplinas pedagógicas também chamadas de práticas em currículo 
normativo e com caráter prescritivo. (apud FERNANDES, 2008, p. 
237-238) 
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 Dessa forma, percebo que há um grande enfrentamento por parte dos 

professores formadores que trabalham com disciplinas do campo pedagógico, 

pois esses precisam transpor a pré-concepção idealizada pelos professores de 

áreas específicas, os quais afirmam aos alunos em formação inicial que é 

preciso saber muito o conteúdo disciplinar específico para produzir 

conhecimento com seus futuros alunos e, que as disciplinas de conteúdos 

pedagógicos constituem a menor parte de carga horária do curso, sendo, 

portanto, de pouca relevância, pois, para ensinar bem, o importante mesmo é 

“dominar o conteúdo”. 

Considerando a atual configuração curricular nos cursos de formação de 

professores, vem à tona a questão que se torna fonte inesgotável de 

apreciações: que professores queremos formar? (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999).   

Esse é outro ponto relevante para a discussão e o entendimento das 

bases que concebem a formação inicial, já que tal questão é acompanhada 

pela preocupação de encontrar a melhor forma de preparar os futuros 

professores para atuar junto às escolas e aos diversos ambientes educacionais 

dessa sociedade, atribulada por transformações de ordem política, cultural, 

econômica, digital, onde a tecnologia e a vasta rede de informações e 

comunicações virtuais invadem as salas de aula de forma avassaladora.  

Tornando, assim, o desafio da ação docente ainda mais complexo 

porque, se tratando de escola pública, dificilmente, o professor poderá lançar 

mão de aparatos tecnológicos no processo diário de seu planejamento, que 

poderiam auxiliá-lo em novas metodologias, em novos recursos pedagógicos 

que despertassem o maior interesse nos alunos, os quais já convivem o 

suficiente com a reprodução de exercícios, através de livros didáticos 

descontextualizados e práticas que recaem na repetição de trabalhos 

escolares, devido à falta de material pedagógico e também pelo despreparo e 

pouca qualificação da atividade educativa desenvolvida pelos professores que 

há muito estão exercendo suas funções nos bancos escolares e não têm 

acesso e oportunidade a uma formação continuada de qualidade. 
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Assim sendo, apóio-me na afirmação de Azambuja; Bald (2007, p.47) as 

quais dizem que, “a formação de professores é um processo que perpassa a 

dinâmica cultural, caracterizando-se como um movimento constante que sofre 

mudanças conforme as necessidades apresentadas no espaço social vivido.” 

Faz-se necessária, então, a superação de alguns quesitos no âmbito dos 

cursos de formação de professores, a fim de que os saberes necessários ao 

exercício da docência, bem como todo o processo de formação, produzam 

“competências, atitudes e valores que possibilitem aos professores ir 

construindo seus saberes-fazeres docentes a partir das necessidades e 

desafios que o ensino como prática social lhes coloca no cotidiano” (LIBÂNEO; 

PIMENTA, 1999, p.261-262). Portanto, somente a reformulação nos currículos 

dos cursos de licenciatura não seria o suficiente para superar os desafios da 

atividade docente. É preciso também um olhar mais atento sobre a realidade 

escolar onde irão adentrar os futuros professores, a aproximação da 

universidade com a escola campo de estágio, a preocupação dos professores 

formadores que compõem o currículo do curso em refletir sobre o tipo de 

professor que eles pretendem formar, a articulação entre as diferentes 

estratégias metodológicas e formativas, entre outros elementos essenciais à 

formação de professores. 

Durante o período formativo, no âmbito da IES, o curso deve oportunizar 

aos alunos situações de aproximação com a escola, desde o seu ingresso no 

meio acadêmico, por meio de atividades integradas com ambientes 

educacionais, para que o aluno possa estabelecer relações entre os 

conhecimentos teóricos e os momentos práticos vividos dentro desses 

ambientes. Desse modo, o aluno terá melhores condições de, ao longo do seu 

processo de formação inicial, confrontar o conhecimento produzido na sala de 

aula da universidade com a situação-problema da sala de aula da escola, 

analisar e tentar compreender essa situação, apropriando-se, então, de 

saberes que serão utilizados na sua própria ação docente, em situações de 

estágio ou durante a sua vida profissional. Assim, Libâneo e Pimenta dão suas 

contribuições, afirmando que,  

Os alunos precisam conhecer o mais cedo possível os sujeitos e as 
situações com que irão trabalhar. Significa tomar a prática profissional 
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como instância permanente e sistemática a aprendizagem do futuro 
professor e como referência para a organização curricular. (1999, p. 
267-268) 

  

Nesse processo, o professor formador é o autor de algumas decisões do 

projeto formativo, ele é tomado de subjetividades e valores próprios que 

interferem no seu fazer docente. Através de um tipo de didática que ele 

entende ser a mais adequada a esse processo de formação de outro professor, 

ele apresenta as suas próprias representações sobre a docência, para que 

essas intervenham na formação dos alunos, e ainda, reconstruam a sua IP. 

“Assim, a didática que vive em sala de aula é expressão dessa identidade, 

dessa subjetividade, desses valores e dessas representações.” (PLACCO, 

2008, p. 737). 

Conforme (Placco apud Placco, 2008, p.740),  

[...] tanto a Didática quanto os processos de formação do professor 
envolvem as mesmas e múltiplas dimensões – dimensões da 
formação técnica, humano-interacional, ético-política, dos saberes 
para ensinar, da formação continuada, crítico-reflexiva, estética e 
cultura, dentre outros. 

  

Todas essas dimensões envolvem a formação inicial do professor, uma 

vez articuladas e interpretadas dentro de um contexto interacional, elas se 

tornam parte da IP do professor, a qual necessita de compreensões sobre o 

que é ser professor, sobre o papel do aluno, sobre o papel da escola, dentre 

outras, para ser construída. Ao longo dos períodos que envolvem o antes e o 

depois da formação inicial, os processos de interação com os sujeitos, bem 

como as vivências pessoais e profissionais dos alunos em formação, a IP vai 

se configurando. No decorrer dessa discussão, falarei mais desses aspectos 

que possivelmente contribuem à construção da IP. 

Contudo, sobre a formação inicial ainda é necessário considerar o que 

afirma Moita, ao dizer que, 

Ninguém se forma no vazio. Formar-se supõe troca, experiência, 
interações sociais, aprendizagens, um sem fim de relações. Ter 
acesso ao modo como cada pessoa se forma é ter em conta a 
singularidade da sua história e, sobretudo, o modo singular como 
age, reage e interage com os seus contextos. (2007, p. 115) 
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Dessa forma, o aluno ao ingressar no curso de graduação, muitas vezes, 

não faz ideia da dimensão da profissão docente e o que ela carrega de 

significados e, ademais, o quanto é preciso compreender os contextos de 

atuação docente para desenvolver práticas transformadoras. Assim, para que 

ele alcance esse entendimento sobre a docência e também sobre o seu 

processo formativo necessita estar atento às suas próprias individualidades, às 

concepções que traz consigo e com sua trajetória formativa, inclusive, pessoal, 

já que “um percurso de vida é assim um percurso de formação, no sentido em 

que é um processo de formação”. (MOITA, 2007, p.115) 

Esse caminho, esse percurso, é norteado por desafios de um processo 

de formação. A cada fase desse caminho, surge um novo desafio a ser 

vencido, que contribuirá para a construção de um novo professor. Uma das 

etapas, a qual o objeto de investigação desse estudo é o ECS11. Considero o 

estágio um elemento mediador que possibilita a formação, como nos dizia 

Ferry (2004). Uma vez que o ECS é uma fase de mediação entre o estagiário 

e: a comunidade escolar; o professor titular da turma; os alunos; a equipe 

pedagógica... 

 Nessa fase, além de interagir com o meio escolar, com os profissionais 

da docência, com os alunos e com todos os fatores que acompanham a 

organização e o andamento de um ambiente educacional, ele busca subsídios 

em sua formação inicial, ele lança mão de estudos e atividades feitos durante o 

curso de licenciatura, ele se lembra de seus professores formadores e conta 

com a ajuda de um orientador para ajudar-lhe a buscar respostas às suas 

angústias, as quais surgem durante a sua RC, quando está envolto pela tarefa 

de planejar, de ensinar e de ser professor. 

 É nesse mesmo período que ele questiona e discuti as lacunas 

deixadas em sua formação, as perguntas que não possuem respostas prontas, 

as dificuldades da atividade docente que não podem ser expressas, tampouco 

                                            
11 O ECS será discutido no próximo capítulo, não entrarei em pormenores nesse momento, 
mas faz-se necessária a sua inserção nesse contexto. 
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ensinadas pelos professores formadores. Experiências pedagógicas, estas, 

que precisam ser vividas pelos estagiários para que esses possam refletir 

sobre a sua formação e compreenderem o quanto é intrincado esse processo. 

Pimenta e Lima (2008) dizem que, ao estágio dos cursos de formação de 

professores, 

[...] compete possibilitar que os futuros professores compreendam a 
complexidade das práticas institucionais e das ações aí praticadas 
por seus profissionais com alternativa no preparo para sua inserção 
profissional (PIMENTA; LIMA, 2008, p.43). 

 

A passagem pelo ECS é um dos elementos que compõem as bases de 

uma formação inicial e, novamente, é possível dizer que o sujeito (estagiário) 

precisa querer fazer parte desse processo, ele deve se apropriar do contexto 

escolar e buscar respostas na sua própria atividade docente. O estágio é visto 

como a parte final do curso de licenciatura, mas não pode ser encarado como a 

última fase de formação.  

A formação inicial é legitimada pelas IES, pois esse é o lócus onde ela 

deve ser oferecida e realizada, mas nem por isso é um fim em si mesma. O 

curso de licenciatura cria espaços para a ampliação de conhecimentos sobre o 

ser professor e garante que, após a sua conclusão, o sujeito poderá exercer a 

profissão, mas ele é apenas a parte de um processo que deverá ser contínuo. 

Essa base inicial abre caminho para a formação continuada, a qual ainda não 

tem um local definido para ser realizada, mas atende pelo nome de palestras, 

encontros, cursos de extensão, pós graduação, os quais se ocupam de discutir 

e fornecer aprofundamento teórico sobre os saberes docentes e as atividades 

que são atribuídas ao papel do professor (SILVA, 2010). 
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5 - O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO COMPONDO O 

PROCESSO FORMATIVO 

 

"Cada dia que amanhece 
 assemelha-se a uma 

 página em branco, 
 na qual gravamos  

os nossos pensamentos, 
 ações e atitudes. 

 Na essência, cada dia 
 é a preparação  

de nosso próprio amanhã” 
(Chico Xavier). 

 

 

O Estágio Curricular Supervisionado é um objeto de estudo que aos 

poucos vem sendo explorado como campo teórico. Ele suscita discussões 

acerca da formação de professores e de como estão configurados os cursos de 

licenciatura para dar conta de uma preparação ampla aos futuros professores, 

ou seja, uma formação que faça reflexões sobre o que é ser professor no atual 

contexto escolar e estabeleça relações entre teoria e prática, uma vez que o 

lugar do ECS destina-se, na maioria dos quadros curriculares, ao momento da 

prática, desvinculado das demais disciplinas que compõem a formação inicial. 

Sendo assim, “a atividade de estágio fica reduzida à hora da prática, ao ‘como 

fazer’, às técnicas a ser empregadas em sala de aula [...]” (PIMENTA; LIMA, 

2008, p. 37).  

Esse texto propõe uma discussão sobre o ECS, passando por alguns de 

seus aspectos mais relevantes, tais como: concepções; a chegada na escola e 

o enfrentamento com a realidade escolar através do componente curricular 

designado como Estágio ou Estágio I (3º ano); a RC através dos componentes 

curriculares designados como Estágio II (nas diversas licenciaturas) ou Estágio 

na Educação Infantil, Anos Iniciais e de Gestão (no curso de Pedagogia), 



43 

 

 

ambos no 4º ano ou último semestre do curso; e, a articulação entre teoria e 

prática. 

Sustento esse diálogo apoiando-me em estudiosos que versam sobre 

questões referentes ao ECS e à Prática de Ensino: Abdalla (2008); Fazenda 

(2008); Fernandes (2008); Kenski (2008); Pimenta; Lima (2008), Piconez 

(2008), entre outros. Além de estudar e investigar sobre esse tema no Grupo 

de Estudos e Pesquisas em Estágio e Formação de Professores – GEPEFOP. 

 

5.1 - O que é o Estágio Curricular Supervisionado? 

 

O ECS é considerado um dos componentes curriculares do curso de 

licenciatura que constitui a formação do futuro professor, já que no período em 

que está realizando seu ECS o estagiário consegue interagir com o ambiente 

escolar de modo mais efetivo, tendo em vista a sua aproximação com a escola 

e também com a ação pedagógica dos professores. No entanto, a realização 

do ECS do curso de licenciatura é esperada com ansiedade e apreensão por 

parte dos alunos em formação, uma vez que eles, na maioria dos casos se 

sentem inseguros com a realização do mesmo, pois, embora já tenham 

cumprido atividades práticas ao longo do curso, ainda não se sentem a vontade 

com o a estrutura física e pedagógica na escola na condição de estagiários. 

Mas, afinal, porque a realização do ECS provoca angústia e ansiedade 

ao futuro professor no seu período de formação inicial? Que componente 

curricular é esse, que poderá contribuir na formação desse aluno, de modo a 

fazê-lo encantar-se pela docência, ou talvez, afastar-se dela? 

 Debruço-me sobre alguns estudos buscando compreender o ECS como 

um elemento que compõe o currículo de cursos de formação de professores.  

 Pimenta; Lima, as quais consideram o ECS como uma forma de 

aproximação da realidade e também atividade teórica, afirmam que: 

O estágio, então, deixa de ser considerado apenas um dos 
componentes e mesmo um apêndice do currículo e passa a integrar o 
corpo de conhecimento do curso de formação de professores. Poderá 
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permear todas as suas disciplinas, além de seu espaço específico de 
análise e síntese ao final do curso. Cabe-lhe desenvolver atividades 
que possibilitem o conhecimento, a análise, a reflexão do trabalho 
docente, as ações docentes nas instituições, a fim de compreendê-las 
em sua historicidade, identificar seus resultados, os impasses que 
apresenta, as dificuldades (2008, p.55). 

 

Para Pimenta (2006, p. 21), o ECS consiste em “atividades que os 

alunos deverão realizar durante o seu curso de formação, junto ao campo 

futuro de trabalho”. Enquanto, Leite et al. (2008, p.33), diz que é um “elemento 

fundamental na formação do docente na concepção do professor crítico-

reflexivo e na construção dos saberes docentes necessários.” E, novamente, 

Pimenta (2006, p. 76) afirma ser o “processo de apreensão da realidade.” 

Olhando dessa forma, o ECS parece estar encarregado, em parte, da 

construção identitária do professor, devido às suas atribuições no que tange à 

inserção, interação, e reflexão no espaço de atuação docente. Além disso, 

esse elemento curricular, conforme é conceituado mostra-se como a porta de 

entrada para a construção de saberes e vivências que vão sendo constituídos e 

aprimorados ao longo da profissão de professor.  

Entretanto, apesar de tantas pesquisas e discussões sobre a 

importância dos saberes docentes e de que forma eles são adquiridos ou se 

constroem, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de 

formação de professores destacam os princípios norteadores do preparo para o 

exercício profissional e sublinha a “competência como concepção nuclear na 

orientação do curso” (Res. Nº 1/2002, art. 3º, I). Assim, contrárias a essa 

diretriz, Pimenta; Lima (2008) ao discorrerem sobre as Considerações sobre a 

legislação de estágio no Brasil, em sua obra Estágio e Docência problematizam 

essa questão e afirmam que, 

Ao colocar as competências como núcleo da formação, reduz a 
atividade docente a um desempenho técnico. A inovação no discurso 
das competências sugere um escamoteamento da concepção 
tecnicista, característica dos anos 70 do século passado, que trata o 
professor como reprodutor de conhecimentos. Sua formação 
consistiria, assim, no domínio dos conhecimentos das áreas para 
ensinar e das habilidades pedagógicas para conduzir o ensino, 
pautado por uma didática instrumental. O conceito de competências 
substitui o de saberes e conhecimentos e o de qualificação. (p.85) 
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Nesses moldes, os futuros professores em formação são vistos como 

reprodutores de práticas que já vêm previamente definidas, o como fazer já 

está instituído pelo tipo de competência que deverá alcançar, mas não 

considera o contexto histórico, a cultura escolar e tampouco as crenças e os 

valores do sujeito professor, bem como a sua participação no planejamento das 

ações escolares e da construção do currículo, assim “os saberes são mais 

amplos, permitindo que se critiquem, avaliem e superem as competências” 

(PIMENTA; LIMA, 2008, p.86). Os saberes agregam tanto os conhecimentos 

apreendidos no âmbito do curso de formação, com as disciplinas de cunho 

específico e pedagógico, quanto àqueles adquiridos em outros espaços 

escolares e não-escolares, inclusive, no que tange ao ECS, como elemento 

curricular de formação, os saberes procedem do diálogo e da reflexão, do 

encontro com o novo e com o desconhecido a cada aula. 

 

5.2 - O Estágio Curricular Supervisionado como enfrentamento da 

realidade escolar e a aproximação da docência 

 

Após a implementação das “400 (quatrocentas) horas de ECS a partir do 

início da segunda metade do curso” (Resolução CNE/CP nº 2, de fevereiro de 

2002), os cursos de licenciatura criaram denominações para o componente 

curricular de ECS de acordo com o semestre, série ou curso em que está 

sendo realizado, desse modo, via de regra, os cursos de licenciatura, de modo 

geral, denominam como Estágio ou Estágio I, o componente curricular 

realizado no terceiro ano do curso e, no 4º ano ou último semestre do curso, 

chamam de Estágio II, Estágio na Educação Infantil, Estágio nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental e Estágio de Gestão, os componentes curriculares que 

serão evidenciados nessa discussão teórica. 

A disciplina de estágio do terceiro ano é composta pela carga horária 

determinada pelo currículo do curso e perfaz, aproximadamente, 60 (sessenta) 

horas. Caracteriza-se por atividades no contexto escolar, entre as quais, o 

estagiário deverá: pesquisar a organização administrativa e, além disso, 
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investigar as condições sócio-econômicas da comunidade que a instituição 

abriga; conhecer o projeto pedagógico da escola, compreender as atribuições 

da coordenação pedagógica e a rotina educativa do ambiente escolar, bem 

como participar de reuniões de ordem administrativa e pedagógica, observar e 

acompanhar a ação pedagógica desenvolvida em sala de aula, entrevistar 

professores, organizar o seu projeto de estágio e desenvolver práticas nas 

turmas observadas.     

Maria do Socorro Lima, em seu texto, O estágio nos cursos de 

licenciatura e a metáfora da árvore sistematiza todo o processo que perpassa o 

ECS e salienta a importância do trabalho de observação realizado pelos 

estagiários: 

A atenta observação pode abrir um leque de outras questões sobre o 
cotidiano escolar, no qual os estagiários aprendem a profissão 
docente e encontram elementos de sua identidade na interação e 
intervenção que lhes confiram reconhecimento de sua presença 
naquele espaço; realizando as articulações pedagógicas possíveis 
que os tornam sempre estagiários de novas experiências e que os 
façam refletir sobre a escola enquanto espaço do fenômeno 
educativo. (LIMA, 2009, p. 45) 

  

As atividades de pesquisa aliadas às práticas de observação, interação 

e a intervenção, citadas pela autora, vão ao encontro da proposta desse 

componente curricular, no qual os futuros professores deverão enfrentar a 

realidade escolar e a aproximação com a docência. Metaforicamente, Lima 

compara as atividades de pesquisa do ECS com as partes de uma árvore, 

buscando compreender os elementos que compõe a realização do estágio e 

constituem o processo de formação do professor através desse caminho: 

  [...] o tronco simboliza a pesquisa, os galhos e as folhas são as 
atividades desenvolvidas e os frutos representam os registros 
reflexivos realizados pelos estagiários. O referencial teórico, como as 
raízes, sustenta e alimenta o projeto de articulação com a prática dos 
formadores e formandos, constituindo as bases do Estágio, como 
parte do projeto político-pedagógico do curso. (LIMA, 2009, p. 45)   

 

No entanto, em alguns momentos a passagem pelo ESC caminha na 

contramão daquilo que afirmam determinadas concepções, pois desde o 
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primeiro momento do estágio, quando os estagiários devem contatar a escola, 

até a entrada definitiva dos mesmos em sala de aula para assumir a RC, eles 

enfrentam obstáculos e limitações de ordem emocional, física, pedagógica e 

administrativa. Assim, alguns fatores viabilizam e outros inviabilizam ou 

apresentam limitações à realização do ECS já na sua primeira fase, que é a 

chegada na escola, a qual tem por objetivo fazer com que os futuros 

professores compreendam e apreendam o contexto escolar, buscando 

possibilitar um contato efetivo com a realidade educativa que se faz presente 

na escola em que farão, logo a seguir, o estágio referente à RC, no último 

período do curso. 

Importante destacar alguns fatores que perpassam a trajetória formativa 

no período que transcorre o ECS. Primeiramente, a fase de escolha pela 

escola, a qual deve ser uma instituição que atenda às exigências acadêmicas e 

também pessoais. Porém, uma vez que as IES, de um modo geral, dispõem de 

um número limitado de orientadores, as escolas-campo de ECS são 

determinadas pela própria IES, em alguns casos. Esse, então, é o primeiro 

fator que incomoda alguns estagiários, pois nem sempre a escola destinada à 

realização do seu ECS é próxima a sua residência, de fácil acesso, ou ainda, 

um ambiente já familiar do aluno, como por exemplo, as escolas onde já 

realizaram atividades práticas de outras disciplinas. Sendo esses fatores, 

motivos para a rejeição inicial pelo local onde irá cumprir essa etapa obrigatória 

e importante para a sua formação. Por outro lado, mesmo nos casos em que os 

estagiários têm flexibilidade para escolher a escola-campo, eles também 

podem vir a passar por algum tipo de situação conflituosa ou dificuldade de 

acesso para essa inserção que é exigida como requisito nesse período do 

ECS. 

Outros aspectos cruzam o período que antecede a RC no ECS, como 

por exemplo, a aproximação do aluno em formação com o professor 

responsável ou regente da turma em que irá estagiar. Em alguns casos, os 

professores resistem à presença do estagiário, encarando esse aluno como um 

“intruso” ou ainda uma pessoa que passará a julgar a sua prática pedagógica. 

Já, por outro lado, existem professores que aceitam a presença do estagiário e 
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conseguem perceber nele uma oportunidade de compartilhar os seus saberes 

e experiências pedagógicas, bem como aprender com esse aluno, que está em 

período de formação inicial e traz em seu discurso novas perspectivas 

acadêmicas, no que tange aos processos escolares. 

Nessa trajetória de formação, na qual percorre o aluno via ECS, também 

ocorre o processo de familiarização com os aspectos escolares, as exigências 

pedagógicas e administrativas, a ambientação com os alunos, o estudo e a 

preparação dos conteúdos que serão trabalhados, a realização do 

planejamento diário e o enfrentamento com as diversidades do cotidiano da 

sala de aula. 

Desse modo, o componente curricular de estágio, realizado no terceiro 

ano, proporciona aos alunos esse processo de aproximação com o espaço 

escolar. Assim, é através dessas atividades que os alunos iniciam seus 

relatórios, onde fazem menção aos fatos vivenciados, bem como descrições e 

análises sobre suas visitas e interações no ambiente escolar. Lima (2009) 

identifica essa como sendo a segunda fase (o professor e a escola em 

movimento), de acordo com sua proposta pedagógica da metáfora da árvore, 

na qual existe “a preocupação de tornar a Prática de Ensino espaço de reflexão 

a partir do movimento real do espaço escolar por meio das aprendizagens do 

contexto” (p.46). 

Fazenda (2008) discorre sobre a parte prática do curso de licenciatura e 

afirma que, “ao iniciar o 3º ano, esse aluno é retirado da hibernação teórica e 

convidado a realizar uma leitura da vida, do cotidiano de sala de aula [...] enfim, 

uma leitura da prática” (p.55). 

Os relatórios escritos pelos estagiários são instrumentos importantes 

para o desempenho e desenvolvimento do ECS e também, elementos cruciais 

para o processo formativo. Assim, os relatos sobre o contexto histórico e 

cultural, o surgimento da escola, a investigação acerca de dados históricos, 

descrição e localização da escola; como surgiu a escola, se foi uma 

reivindicação comunitária ou um ato administrativo do executivo; 

transformações ocorridas no pensamento pedagógico da escola, inclusive, no 

que tange às mudanças nas formas de gestão; pesquisar os profissionais que 
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foram referência na escola; saber quantos professores atuam na escola e se 

ocorre algum tipo de formação continuada; verificar os ambientes da escola, 

como biblioteca, salas de aula e laboratórios; averiguar se há adequação para 

o uso pedagógico dos espaços para a Educação Infantil, para os Anos Iniciais 

e demais níveis escolares; realizar entrevistas com alguns funcionários 

(professor (a) com mais tempo de atividade na escola, merendeira, bibliotecário 

(a) ou pessoa que exerça essa função) e, logo, após analisar as respostas que 

deram sobre a forma que se relacionam com os alunos e como percebem a 

escola; todos esses relatos, reunidos e produzidos à luz das teorias 

sociológicas e pedagógicas, buscam atender a uma interpretação que vem a 

corroborar com a afirmação de Lima (2009, p. 46) quando diz que,  

As experiências são confrontadas com os estudos teóricos sobre as 
finalidades da educação na formação da sociedade humana. O 
registro reflexivo mostra o Estágio como reflexão da práxis, a partir do 
estágio como pesquisa, e a pesquisa no Estágio. 

  

Contudo, apesar desse elenco de atividades com o intuito de promover a 

aproximação do estagiário com a realidade escolar, ao final do período do 

primeiro estágio, no terceiro ano, os futuros professores passam por uma fase 

conturbada de entrega de relatórios que vem acompanhada de prazos para 

entrega de outras atividades, trabalhos e avaliações das demais disciplinas do 

curso. Dessa forma, faço alguns questionamentos sobre essa proposta de 

ECS: todo esse roteiro de atividades e escritas de relatórios produz um efetivo 

envolvimento com o cotidiano escolar ou é apenas o cumprimento de pré-

requisitos para o cumprimento de mais uma fase do curso? Esse roteiro auxilia 

na concepção de uma reflexão sobre as práticas observadas e realizadas 

dentro da escola? Ajuda a problematizar e compreender essa aproximação e 

esse enfrentamento com o cotidiano escolar? 

  Procuro ensaiar algumas respostas, amparada por Pimenta; Lima (2008) 

quando afirmam que, 

A aproximação à realidade só tem sentido quando tem conotação de 
envolvimento, de intencionalidade, pois a maioria dos estágios 
burocratizados, carregados de fichas de observação, é míope, o que 
aponta para a necessidade de um aprofundamento conceitual do 
estágio e das atividades que nele se realizam. (p.45) 
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Em primeiro lugar acredito ser importante e necessária a organização de 

uma proposta de ECS que vá, além de sistematizar a passagem por esse 

processo, estimular os estagiários a estabelecer relações entre os estudos 

feitos na sala de aula do curso de formação inicial e as descobertas sobre a 

organização pedagógica e administrativa da escola, a fim de construírem suas 

próprias compreensões, problematizando e confrontando os seus saberes, 

atribuindo valores àquilo que aprenderam e também apontando as lacunas de 

sua formação inicial, as quais vêm à tona nesse período que transcorre entre o 

ECS e a conclusão do curso. 

O ECS é também um período de cumprir exigências burocráticas e 

prazos. Presenciam-se as angústias dos estagiários para atender aos prazos e 

o acúmulo de atividades do ECS com os demais componentes curriculares, os 

quais atribulam a vida acadêmica dos futuros professores, não sobrando o 

tempo desejado e adequado à reflexão. Será que sobra tempo e espaço para 

essa reflexão? Não afirmo que não haja reflexão, ela ocorre sim, talvez quando 

escrevam os relatórios exigidos a cada fase, por exemplo, mas essa exigência 

burocratiza e enfastia. Esse trabalho minucioso de parar para pensar sobre as 

atividades realizadas na escola e ainda estabelecer relações com as teorias 

estudadas, a fim de refletir, problematizar e compreender a realidade do 

cotidiano escolar exige do estagiário, além de dedicação e comprometimento, 

“envolvimento”. Exige, sobretudo, uma identificação com o seu papel de futuro 

professor, uma vez que, 

A identidade se constrói com base no confronto entre as teorias e as 
práticas, na análise sistemática das práticas à luz das teorias, na 
elaboração de teorias, o que permite caracterizar o estágio como um 
espaço de mediação reflexiva entre a universidade, a escola e a 
sociedade. (PIMENTA; ANASTASIOU apud PIMENTA; LIMA, 2008, 
p. 112) 

 

Assim, esse processo de aproximação com a realidade escolar e de 

identificação com as atribuições docentes, de reconhecimento dos saberes 

necessários ao professor e das exigências do cotidiano escolar e, ademais, do 

enfrentamento do desconhecido, transformam o ECS nesse elemento curricular 
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singular, dando sentido à existência de tal proposta dentro do curso de 

formação. 

 

5.3 – O ECS e as determinações da Legislação 

  

As orientações legais existem para regulamentar a organização e o 

planejamento de determinadas ações dentro das instituições. No que tange aos 

cursos de licenciatura, as IES são regulamentadas entre outras leis, pelas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, as quais em seu Art. 1º 

[...] constituem-se de um conjunto de princípios, fundamentos e 
procedimentos a serem observados na organização institucional e 
curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as 
etapas e modalidades da educação básica (RESOLUÇÃO CNE/CP 1, 
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002). 

 

Sabe-se que o ECS integra a organização curricular do curso de 

licenciatura e é a etapa da formação inicial onde o professor em formação 

deverá exercer atividades docentes em ambientes educacionais, assumindo as 

responsabilidades profissionais do professor por um determinado período. De 

acordo com a Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Art. 1º: 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular 
em instituições de educação superior, de educação profissional, de 
ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos. 

  

A referida legislação de 2008 classifica o estágio em obrigatório e não-

obrigatório12 e conforme orientação das DCN, conforme o Art. 2º, § 1º: “Estágio 

obrigatório é aquele definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 

requisito para aprovação e obtenção de diploma”. Já o estágio não-obrigatório 

                                            
12 O Estágio Não-Obrigatório não é objeto de análise desse estudo. 
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é “aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária 

regular e obrigatória” (ibid., Art. 2º, § 2º). Via de regra, os cursos permitem que 

os acadêmicos que realizam esse tipo de estágio, utilizem parte de sua carga 

horária para a validação de suas atividades complementares13, as quais 

também têm carga horária pré-definida pelo projeto pedagógico do curso. 

Ainda que as DCN para a formação de professores, de 2002 e a Lei nº 

11.788, de 2008 regulamentem os cursos de licenciatura e a realização dos 

estágios, nota-se que, em regra, depois dessas orientações legais, as IES 

revisaram os projetos pedagógicos de seus cursos de licenciatura com a 

finalidade de adequá-los a essas novas exigências. Porém, o que se percebe é 

que houve apenas uma reorganização curricular acerca do caráter reducionista 

de se perceber o ECS como o momento de colocar em prática o que se 

aprendeu durante a formação inicial, pois o curso de licenciatura que, 

anteriormente, seguia a ordenação do modelo “3+1”, passou a ser organizado 

de forma a superar a visão do estágio como sendo o “pólo prático” ou a 

“atividade terminal” (PIMENTA, 2006, p.61), mas, de um modo geral, dividiu 

esse último ano em duas ou três etapas para atender o que solicitava a 

legislação, a saber: 

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de 
graduação plena, será efetivada mediante a integralização de, no 
mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas quais a articulação 
teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, as 
seguintes dimensões dos componentes comuns: 
I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
vivenciadas ao longo do curso; 

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a 
partir do início da segunda metade do curso (RESOLUÇÃO CNE/CP 
2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002). 

 
  

Outro ponto que exige atenção em relação à formação de professores, 

no que tange ao ECS, é a relação de correspondência entre a forma e o local 

                                            
13  Art. 1º, IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-
culturais (RESOLUÇÃO CNE/CP 2, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2002). 
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na qual o futuro professor é preparado para atuar e onde ele efetivamente 

atuará. As DCN indicam em seu Art. 3º princípios norteadores para o exercício 

profissional que considerem, 

II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do 
futuro professor, tendo em vista:  
a) a simetria invertida, onde o preparo do professor, por ocorrer em 
lugar similar àquele em que vai atuar, demanda consistência entre o 
que faz na formação e o que dele se espera (ibid.). 

 

A idealização de uma sala de aula perfeita ou próxima do que é 

desejável para se alcançar produção de conhecimentos com qualidade é 

apresentada pelos professores formadores da formação inicial, mas isso não 

garante que tenha correspondência com a realidade do ambiente educacional 

que o estagiário venha a se deparar. O que se oferece na licenciatura em 

forma de estudos teóricos e discussões fundadas em experiências positivas 

nem sempre é o que é vivenciado, tampouco solicitado ao professor em 

formação na etapa do ECS, tanto no que concerne a posicionamento crítico, 

quanto a uma postura profissional capaz de atender a todas as sinuosidades 

da prática pedagógica. 

Ademais, o curso de licenciatura precisa estar estruturado de modo a 

atender aos critérios de organização de uma matriz curricular que articule 

eixos, segundo o Art. 11 da Resolução CNE/CP 1 de 18 de Fevereiro de 2002, 

por meio da “alocação de tempos e espaços curriculares” que atendam 

dimensões profissionais, comunicativas, interdisciplinares, de formação 

comum, específica, teórica e prática. 

Em relação à composição curricular, portanto, além das dimensões 

acima referidas, há que se atender a orientação sobre a dimensão prática, a 

qual não deve ser relegada somente ao ECS, mas perpassar toda a formação 

inicial, articulada pelos saberes de disciplinas filosóficas, sociológicas e 

pedagógicas que sustentam o processo formativo do professor. 

Além disso, o estagiário deve ser acompanhado pelo professor 

formador, seu orientador da IES e também pelo supervisor responsável pela 
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escola-campo de estágio14, sem sobreposição de valores, pois ambas as 

instituições carregam seus próprios valores e contribuem para a formação 

docente do estagiário, conforme afirma o Art. 13, § 3º da RESOLUÇÃO 

CNE/CP 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002, o ECS, deve ser realizado em 

escola de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os 

sistemas de ensino [...] avaliado conjuntamente pela escola formadora e a 

escola campo de estágio. 

Contudo, embora as DCN orientem sobre as exigências regulamentares 

dos cursos de licenciaturas e de suas atividades para a formação de 

professores, ainda são necessárias indagações acerca da configuração de tais 

cursos. Que âmbito formativo é necessário para conciliar a legislação e a 

realidade da atividade docente? Não basta realocar o ECS ou aumentar horas 

de prática, é preciso a reformulação de pensamentos e ideais para a formação 

de professores. É indispensável que os professores formadores, articuladores 

do projeto pedagógico das licenciaturas, considerem para além da adequação 

às diretrizes legais, considerem, sobretudo, que professores querem e 

necessitam formar.  

 
 

5. 4 - Estágio Curricular Supervisionado: caracterização da RC 

  

A segunda etapa do ECS consiste em o estagiário assumir as atividades 

pedagógicas de uma turma, na escola onde realizou a primeira etapa, a qual 

teve por finalidade a investigação da rotina no ambiente escolar. Via de regra, 

esse período do ECS ocorre no quarto ano ou último período da licenciatura e 

é também denominado como RC, a qual é caracterizada por atividades de 

planejamento da atividade prática docente; registros reflexivos; reuniões 

pedagógicas; orientações individuais e coletivas; avaliação e reflexão da ação 

na vivência do processo; relato e análise da ação educativa vivenciada no 

estágio; teorização de temáticas implicadas na prática pedagógica; e, a 

                                            
14 Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, Art. 3º § 1º. 
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elaboração de proposições educacionais para os conflitos inerentes à ação 

docente. 

Mas o que significa assumir uma turma na condição de estagiário e 

também como professor em formação? A expressão “assumir” é carregada de 

significados dentro do contexto da RC, pois esta acumula as atribuições de um 

professor na interação com os seus alunos e com o cotidiano escolar. Logo, 

essas atribuições são muito mais do que assumir uma turma e ficar 

responsável por ela, assumir uma sala de aula implica em um conjunto de 

ações da atuação docente frente à sala de aula e à cultura organizacional, que 

é particular em cada escola, pois, conforme Nóvoa, 

As organizações escolares, ainda que estejam integradas num 
contexto cultural mais amplo, produzem uma cultura interna que lhes 
é própria e que exprime os valores e as crenças que os membros da 
organização partilham. (apud CARVALHO, 2006, p.6) 

  

As ações que se articulam para compor a RC são determinadas pela 

cultura interna da escola, pelos objetivos educacionais e também pela 

legislação e, entre essas ações, encontram-se o pensar, o planejar e a 

organização da atividade pedagógica. Além da escolha da metodologia 

adequada ao desenvolvimento do conteúdo, o docente precisa estar preparado 

e constantemente atualizado para atender às exigências vigentes dentro da 

escola, como por exemplo, os diferentes ritmos de aprendizagem, os 

comportamentos e as atitudes dos alunos, a relação diária com a comunidade 

e com a família, os processos de avaliação de aprendizagem, o alcance dos 

objetivos previstos pelo projeto pedagógico, o controle das políticas públicas 

através dos processos de avaliação educativa e, a constante preocupação em 

compreender o ensino como uma prática social, “que se realiza não só por 

meio da ação do professor, mas pela compreensão de contextos sociais mais 

amplos.” (VEIGA, 2006, p.29) 

Um dos objetivos do estagiário nesse período é buscar caminhos 

diferentes para o desenvolvimento da sua ação pedagógica, a fim de atender 

uma demanda de necessidades que em grande parte não são compartilhadas 

durante o curso de formação inicial, porém, são diariamente companheiras do 



56 

 

 

futuro professor durante a RC do ECS, de acordo com Libâneo; Pimenta 

(1999), 

As inovações curriculares – interdisciplinaridade, sala-ambiente, 
ciclos de aprendizagem e outras – requerem dos professores novas 
exigências de atuação profissional e, em conseqüência, novos 
saberes pedagógicos, que nem sempre tiveram lugar em sua 
formação.” ( p.259) 

 

No anseio por esses saberes, os futuros professores, principalmente 

aqueles que não têm experiência na docência, fazem indagações acerca da 

RC durante o ECS: “Como vou dar aula se não tenho a prática? O que fazer 

para ficar bem preparado para a sala de aula? Esse curso vai mesmo me 

ensinar a ensinar?” (PIMENTA; LIMA, 2008, p. 99) 

 Dessa forma, questiono-me, que saberes pedagógicos são esses que o 

curso de licenciatura não dá conta de ensinar aos futuros professores? E de 

que forma a RC implica na construção desses saberes? Pois, se por um lado, 

esse aluno tem atribuições de professor, desenvolve a regência num 

determinado período15, passa por todos os processos já mencionados, atua 

ativamente na vivência pedagógica e administrativa da escola e enfrenta 

variadas situações inerentes ao cotidiano escolar. Por outro, ele continua 

cumprindo seu papel de acadêmico de um curso de formação de professores e 

deve atender a todos os requisitos da IES até o final do período de ECS, pois, 

segundo Pimenta; Lima (2008, p. 105) “às vezes, a distribuição de carga 

horária e das disciplinas no currículo dos cursos de licenciatura obriga o aluno 

a cursar outras disciplinas, além do estágio, no mesmo período letivo.” 

Nota-se, portanto, que as duas funções, acadêmico e estagiário-

professor se confundem e cabe, a esse sujeito, apreender esses dois papéis, 

refletir sobre essa passagem pelo ECS, a qual o coloca dentro da escola e 

dentro da universidade ao mesmo tempo, como um elemento que poderá 

contribuir para a concepção de sua IP e desenvolver os saberes que não foram 

                                            
15 Esse período varia de acordo com o curso e a IES numa carga horária de, 
aproximadamente, 200h/a. 
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apreendidos no curso de licenciatura, uma vez que a sala de aula, tanto a da 

escola quanto a da universidade,  

[...] não é apenas o cenário da docência, ou da discência. É o cenário 
do encontro e das múltiplas possibilidades que professores e alunos 
têm de fazer dele um tempo de aprendizagem, de trocas, de 
descobertas e de experimentação. (CUNHA, 2008, p.471) 

 

É justamente esse cenário, de diversas possibilidades de interação, que 

oportunizará ao estagiário desenvolver os seus saberes de professor, saberes 

que não lhes foram ensinados na formação inicial, pois não há uma única 

forma de ensinar como se comportar e como agir diante das situações da sala 

de aula. Por mais que existam estudos analisando os mais diversos 

acontecimentos ocorridos entre alunos e professores e também as 

metodologias utilizadas, e que o curso de formação, por sua vez, tenha os 

melhores elementos curriculares, os professores mais articulados com os 

conteúdos específicos e pedagógicos, atividades práticas e projetos de ECS 

bem desenvolvidos, ainda assim, não poderá prever o âmbito escolar na sua 

totalidade e, tampouco, as adversidades que surgirão. 

É nesse ir e vir, entre escola e universidade, que o estagiário vai 

amadurecendo as suas reflexões sobre o que é ser professor e formulando os 

seus próprios conceitos, como complementa Tardif (2002), sobre esse trânsito 

entre a universidade e a escola, uma vez que, 

[...] os estagiários podem tecer uma rede de relações, conhecimentos 
e aprendizagens, não com o objetivo de copiar, de criticar apenas os 
modelos, mas no sentido de compreender a realidade para 
ultrapassá-la. Aprender com os professores de profissão como é o 
ensino, como é ensinar, é o desafio a ser aprendido/ensinado no 
decorrer dos cursos de formação e no estágio. (apud PIMENTA; 
LIMA, 2008, p. 111-112) 

  

Desse modo, o curso de formação inicial poderá, talvez, dar um suporte 

fundamental aos futuros professores, através de subsídios teóricos e um 

trabalho forte de socialização prévia com o ambiente escolar, mas somente o 

contato direto, dia-a-dia com a sala de aula, é que poderá esclarecer certas 
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indagações que ficam sem resposta no período que antecede ao ECS e, 

especificamente, à RC.  

 

5.5 - Articulação entre teoria e prática 

  

No tocante à articulação entre teoria e prática, o ECS tende a ser 

encarado como a parte prática do curso de licenciatura, ou seja, o período em 

que o futuro professor coloca em prática algumas metodologias, técnicas e 

formas de ensinar o conteúdo, aplicando aos alunos a teoria que foi aprendida 

no curso de formação inicial. Porém, essa relação em torno do par teoria e 

prática vai além dessa perspectiva tecnicista, de reprodução de modelos e de 

fórmulas padronizadas de exercer a atividade docente. 

Assim sendo, pretendo aqui, discutir os significados possíveis a esses 

dois objetos de estudo do campo de ECS: teoria e prática. Relacionando-os à 

ação pedagógica que se estabelece no estágio. 

O que se entende por Teoria? Pereira (1982, p. 8) atribui à teoria o ato 

de abstrair e afirma ainda que o verbete em estado de dicionário significa 

“doutrina ou sistema de ideias [...] seja de um pensamento, seja de uma 

ciência.” Diz também que “o homem necessita buscar um sentido para si e para 

o mundo, em vista disso, ele teoriza com os seus sentimentos e através de 

suas ações” (PEREIRA, 1982, p.12). Por outro lado, em relação à teoria dentro 

do processo didático-pedagógico, Pereira (1982, p.11) assegura que “o 

conceito de professor eficiente passa a ser o que dá aulas leves e não cansa, 

vale dizer, o que não exige labor, pesquisa, articulação teórica.” 

Outros autores discutem e estabelecem concepções sobre esse objeto, 

assim como, Fernandez (2008), apontando que a articulação entre teoria e 

prática ainda é uma questão não resolvida em nossa tradição filosófica, pois, 

A teoria vista na ótica da marca da racionalidade técnica traz como 
representação a idéia de que a teoria se comprova na prática, 
condicionando uma visão de que a teoria antecede a prática e que 
esta aplica soluções trazidas pela teoria em movimentos de padrões 
universais, descontextualizados, com modelos que reduzem a 
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complexidade do mundo da vida e do trabalho. (FERNANDEZ, 2008, 
p.234-235) 
 

Já, Pimenta; Lima, falam sobre o papel das teorias, que é, 

 

Iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para análise e 
investigação que permitam questionar as práticas institucionalizadas 
e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em 
questionamento, uma vez que as teorias são explicações sempre 
provisórias da realidade. (2008, p. 43) 
 

Antes de passar à discussão e compreensão desses conceitos, 

apresento concepções que visam esclarecer os significados da prática como 

objeto de análise. Logo, Pimenta (2006, p. 96), diz que “a prática dá origem a 

novas finalidades para o ser humano, pois engendra novas idéias, que farão o 

homem ver, conhecer o mundo de maneira mais extensa, aprofundada e 

exata.” Enquanto, Freitas (1992) afirma que “a formação do professor é 

preferencialmente vista como algo prático. O conceito de ‘prática social’ tende a 

ser reduzido ao conceito de ‘problemas concretos’; e os últimos orientam a 

formação do professor” (FREITAS apud PIMENTA, 2006, p.65).  

 Tendo em vista esses posicionamentos teóricos, percebo que a teoria 

está constantemente atrelada à prática, quando se trata de atividade docente 

no ECS, uma vez que uma depende de forma substancial da outra. Não há, no 

entanto, a obrigatoriedade da teoria anteceder a prática e vice-versa, pois em 

determinadas situações o professor lançará mão da teoria para subsidiar sua 

prática e, por outro lado, em momentos distintos, conceberá teorias a partir da 

reflexão sobre suas atividades práticas. Essa ideia também é contemplada por 

Pimenta, ao dizer que, 

A relação teoria e prática é bastante simples. A prática seria a 
educação em todos os seus relacionamentos práticos e a teoria seria 
a ciência da Educação. A teoria investigaria a prática sobre a qual 
retroage mediante conhecimentos adquiridos. A prática, por sua vez, 
seria o ponto de partida do conhecimento, a base da teoria e, por 
efeito desta, torna-se prática orientada conscientemente [...] Essa 
relação de reciprocidade entre teoria e prática é uma relação onde 
uma complementa a outra. (2006, p.99) 

 

O processo dialógico de reflexão contribui para a elucidação e o 

estreitamento da relação entre teoria e prática, pois a atividade docente no 

ECS exige que o professor em formação discuta os problemas vividos na sala 
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de aula, a fim de construir novos conhecimentos sobre a sua prática 

pedagógica. Vasquez (1977) aponta que a “teoria, com efeito, surge a partir da 

prática, é elaborada em função da prática, e sua verdade é verificada pela 

própria prática” (apud PICONEZ, 2008, p.29). 

Desse modo, no tocante à atividade docente, no período que percorre o 

ECS, concordo com Lelis (1989), quando essa sugere que “a teoria deverá ser 

formulada e utilizada a partir de necessidades concretas da realidade 

educacional” (LELIS apud PIMENTA, 2008, p.67), uma vez que o futuro 

professor agirá de acordo com as exigências do seu contexto escolar e com as 

especificidades dos seus alunos, já que alguns estudos apreendidos na 

formação inicial não consideram a realidade individual de cada sala de aula e a 

formação acaba sendo alicerçada em uma idealização que não existe, 

voltando-se para o distanciamento entre teoria e prática, onde a teoria tem 

prioridade em relação à prática e esta é aplicação daquela, deixando de lado a 

relação simultânea e recíproca de autonomia e dependência que deve ocorrer 

entre esse dois objetos (PIMENTA, 2006). 

 

 

 



61 

 

 

6 - IDENTIDADE PROFISSIONAL DE PROFESSOR: UM PROCES SO DE 
CONSTRUÇÃO 

Nós somos aquilo 
 que fazemos repetidamente.  

Excelência, então,  
não é um modo de agir,  

mas um hábito. 
(Aristóteles) 

 
  

Como se configura a IP de professor? Quais são os fatores que 

determinam essa configuração? Existem locais ou espaços próprios para a 

construção desse processo identitário? Talvez, estes sejam questionamentos já 

explanados em outras investigações, explorados por outros estudiosos também 

interessados em tal objeto de análise e estudo. Contudo, para que se 

compreendam os processos de identificação que ocorrem durante o período de 

formação inicial docente, mais especificamente, no momento do ECS, é 

necessário considerar os discursos sobre identidade que se apresentam a 

seguir. 

Alguns autores (DUBAR, 1997; LIBÂNEO; PIMENTA, 1999; AZAMBUJA; 

BALD, 2007; NÓVOA, 2007; MOITA, 2007; PIMENTA, 2007; GARCIA, 2009; 

entre outros) discutem sobre a constituição da IP e afirmam ter que haver uma 

interação entre o sujeito e a sociedade para que se forme a identidade. 

É possível perceber pontos convergentes no entendimento que esses 

estudiosos possuem sobre o que é a construção de uma identidade. A fim de 

sustentar essa análise, Canen afirma que, 

O caráter de construção das identidades [...] trata-se de visualizar a 
identidade como uma categoria complexa, não-unitária, multi-
facetada, fluida, construída e reconstruída nas relações sociais, em 
articulação com momentos e espaços históricos, geográficos e 
interpessoais (1999, p.92-93). 

 

Do mesmo modo, Borba (2001, p.34), faz referência à construção da 

identidade como um processo que vai além da biografia pessoal, uma vez que, 

“a identidade do eu não se refere ao ser individual e absoluto, mas a uma 
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identidade que se processa pela apropriação/negação/superação dos 

universos simbólicos na interação social.” 

 Dubar (1997), ao analisar questões referentes à IP e identidades 

sociais, diz que, 

A identidade humana não é dada, de uma vez por todas, no ato do 
nascimento: constrói-se na infância e deve reconstruir-se sempre ao 
longo da vida. O indivíduo nunca a constrói sozinho: ela depende 
tanto dos julgamentos dos outros como das suas próprias orientações 
e autodefinições. A identidade é um produto de sucessivas 
socializações (1997, p.4). 

Por outro lado, não menos evidente, mas caracterizando de forma 

particular identidade social e identidade pessoal, Lipianski (1990), declara que,  

 A primeira revela a apreensão objectiva e designa o conjunto de 
características pertinentes, definindo um sujeito e permitindo 
identificá-lo no ‘exterior’. A segunda significação remete para a 
percepção subjectiva que um sujeito tem da sua individualidade; inclui 
noções como consciência de si, definição de si (apud MOITA, 2007, 
p. 115). 

Em suma, há uma aproximação nestas concepções que representa 

claramente a identidade como o resultado de uma relação entre elementos 

pessoais e sociais. A construção ocorre por intermédio da reprodução de 

papéis, de descrições de um determinado grupo, de alusões a comportamentos 

e modos de ser e estar em determinada comunidade profissional.  

No que tange à IP de professor, há que se considerar o percurso 

percorrido pelo sujeito que, aqui, venho tratando por aluno em formação ou 

futuro professor, uma vez que as concepções sobre o que é ser professor, bem 

como as representações que esses alunos têm da profissão docente, pois já 

passaram por anos de escolarização que lhes permitiu criarem certas 

representações, além dos saberes adquiridos na formação inicial, influenciam 

na construção de sua identidade profissional. Não esquecendo o espaço social, 

cultural e historicamente situado em que se encontram esses alunos, os quais 

servem como pano de fundo para tal construção. 

 Hall (2006) diz que, devido a um processo de mudanças e 

deslocamentos das estruturas da sociedade moderna, vem ocorrendo uma 

“crise de identidades”, na qual as velhas identidades, antes caracterizadas pelo 

sujeito unificado e centrado em modelos únicos, agora, adquirem novas 
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particularidades e passam a fragmentar o sujeito, fazendo com que ele interaja 

com o meio social e cultural, concebendo uma nova identidade. Assim, o autor 

afirma ainda que, “o sujeito previamente vivido como tendo uma identidade 

unificada e estável, está se tornando fragmentado, composto não de uma 

única, mas de várias identidades, algumas vezes contraditórias ou não-

resolvidas” (HALL, 2006, p.12). 

 Ainda dentro dessa perspectiva, pode-se compreender que parte da 

escolha do sujeito por determinada IP tem relação com aquilo que Hall (2006, 

p.11) nos apresenta como sendo o sujeito sociológico, pelo qual “a identidade é 

formada na ‘interação’ entre o eu e a sociedade [...] num diálogo contínuo com 

os mundos culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses mundos oferecem.” 

A IP de professor, considerando também outros fatores, se molda nessa 

perspectiva do sujeito sociológico, uma vez que a atuação docente tem grande 

visibilidade social e perpassa por vários cenários culturais e com diferentes 

especificidades.  

Outro aspecto relevante na escolha por esse universo profissional e na 

formação dessa identidade resulta, conforme (LIPINSKI apud MOITA, 2007) 

“de relações complexas que se tecem entre a definição de si e a percepção 

interior, entre o objetivo e o subjetivo, entre o eu e o outro, entre o social e o 

pessoal” (p.115). Desse modo, o aluno em fase de formação inicial, antes 

desse período, precisou escolher qual caminho profissional gostaria de seguir e 

através de uma identificação com a docência ou por outras motivações, optou 

pelo curso de formação de professores. Possivelmente ele já conhecia as 

dificuldades da profissão através dos meios de comunicação e até pelos 

próprios professores que contribuíram na sua escolarização, pois tanto a 

desvalorização desses profissionais quanto a desmotivação dos mesmos, já 

são questões apreciadas pela sociedade.  

Conforme Garcia, a identidade docente vai se configurando,  

[...] de forma paulatina e pouco reflexiva através do que poderíamos 
denominar aprendizagem informal e mediante a observação em 
futuros professores que vão recebendo modelos docentes com os 
quais se vão identificando pouco a pouco, e em cuja identificação 
influem mais os aspectos emocionais que os racionais (2009, p. 116). 
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O processo de desenvolvimento da IP é gradual e vai se constituindo 

nas relações sociais que se estabelecem entre a vida pessoal e profissional. 

Isso, no entanto, não é um dado novo sobre a construção da identidade, pois 

inúmeros estudiosos concordam com essa afirmação. Desse modo, precisa-se 

de indicadores que mostrem como se constitui a IP de professor e que fatores 

contribuem para essa configuração. 

 Não raramente, os professores formadores questionam ao entrar nas 

turmas de licenciatura, quais as motivações os trouxeram para determinado 

curso e porque escolheram fazer um curso de formação de professores. Não é 

incomum ouvir respostas que fazem menção à maior facilidade de acesso, no 

momento da seleção, ainda há aquelas que são relacionadas à falta de opção 

dentre os cursos disponíveis na universidade, levando em consideração o turno 

em que é ofertado e o número de vagas disponíveis. Além disso, alguns alunos 

são motivados por familiares que já possuem um histórico profissional docente 

e ainda acreditam que exista colocação no mercado de trabalho através de 

concursos públicos. Sem mencionar aquele aluno que sequer consegue 

ensaiar uma resposta sobre as razões que o levaram até determinado curso. 

 Nessa investigação, os sujeitos de pesquisa são alunos do curso de 

Pedagogia, logo, é importante mencionar que uma parte desses alunos, 

embora em menor quantidade, opta por fazer um curso de formação de 

professores por se identificar com a docência ou ainda por já ter cursado o 

magistério, durante o ensino médio, desejando dar continuidade à sua 

formação, buscando maiores possibilidades de ascensão no meio em que já 

atua. Desse modo, venho buscando subsídios teóricos que facilitem o 

entendimento sobre como se estrutura a identidade profissional desses futuros 

professores, quais os aspectos contribuem para esse processo que envolve 

questões de ordem pessoal e profissional. 

Assim sendo, algo diferente desses aspectos já reconhecidos na 

profissão de professor e dos motivos que impulsionam os acadêmicos a 

optarem pela licenciatura, algo subjetivo que não pode ser desvendado sem 
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uma apreciação mais aprofundada das escolhas desse aluno em formação, 

alavancou essa identificação. Seja a passagem por um bom professor, que fez 

a diferença e deixou marcas positivas no processo educativo, ou então, a 

afinidade com determinada disciplina que despertou a vontade de buscar uma 

formação específica, ou ainda, estudar numa escola preocupada com a 

formação dos alunos, que promovia a interação entre os atores do ambiente 

escolar de forma participativa, motivadora e comprometida, a qual semeou 

nesse futuro professor a vontade de ingressar na carreira docente. O que é 

evidente em todos esses aspectos é que há sempre uma forma de interação e 

também de interlocução entre os sujeitos, para que as representações sobre o 

que é ser professor se manifestem. Logo, “a identidade se dá na interação 

social, situando as pessoas e as instituições” (BORBA, 2001, p. 35).  

Corrobora essa perspectiva de interação entre sujeito e sociedade, no 

que tange ao processo de construção da IP, Moita, a qual afirma que 

[...] é uma construção que tem uma dimensão espácio-temporal, 
atravessa a vida profissional desde a fase da opção pela profissão 
até a reforma, passando pelo tempo concreto da formação inicial e 
pelos diferentes espaços institucionais onde a profissão se desenrola 
[...] a identidade vai sendo desenhada não só a partir do 
enquadramento intraprofissional, mas também com o contributo das 
interacções que se vão estabelecendo entre o universo profissional e 
os outros universos socioculturais (2007, p. 116-117). 

  

Esse desenho identitário, do qual fala a autora, ocorre em etapas, não é 

constituído de uma só vez, vai se aprimorando de acordo com os espaços que 

o aluno em formação já percorreu ou ainda vai percorrer. Ademais, a formação 

do professor implica na constituição de um processo identitário, no qual o futuro 

professor começa a compreender o seu pertencimento em um determinado 

grupo social, que já possui valores, comportamentos e posturas legitimadas, os 

quais, porém, vão se modificando de acordo com as demandas do espaço no 

qual estão inseridos. Todo esse processo de construção identitária do sujeito 

perpassa, como já foi dito anteriormente, o campo social, uma vez que a 

socialização, 

[...] é um processo de identificação, de construção de identidade, ou 
seja, de pertença e de relação. Socializar-se é assumir o sentimento 
de pertença a grupos (de pertença ou de referência), ou seja, 
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“assumir pessoalmente as atitudes do grupo que, sem nos 
apercebermos, guiam nossas condutas” (DUBAR, 1997, p.32). 

 

 É um processo que acontece, inclusive, nos locais de formação inicial, 

onde através do diálogo entre teoria e prática o aluno começa a construir 

significados sociais para a sua profissão, revê práticas pedagógicas já 

consagradas que permanecem significativas, confere valores à atividade 

docente a partir da sua própria trajetória pessoal, de suas angústias e anseios, 

do sentido que tem em sua vida o ser professor (PIMENTA, 2007). 

No que se refere ao percurso feito durante o período de graduação, no 

curso de licenciatura, pode-se dizer que o futuro professor, ao tecer sua IP 

busca “reelaborar os saberes inicialmente tomados como verdades, em 

confronto com as descrições das práticas cotidianas, que se tornam auxiliares 

nesse processo e em relação à teoria didática” (ANASTASIOU; PIMENTA, 

2008, p. 113). No interior do curso de graduação, nas atividades práticas, no 

cotidiano da sala de aula, convivendo com os professores formadores e com os 

colegas de formação, é que os futuros professores apreendem parte do 

processo sobre o que é ser professor, onde encontram dispositivos que 

desencadeiam a identificação, o reconhecimento com a docência. Faz-se 

necessário, portanto, 

[...] reconhecer sob qual noção de identidade ocorre a formação de 
professores, em qual noção de identidade os formadores de 
professores foram formados, em que grau de intensidade tal 
identidade ainda e mantém, quais seus resquícios e sua influência na 
prática docente (AZAMBUJA; BALD, 2007, p. 54). 

 

Garcia (2009, p. 109), afirma que “a identidade profissional docente se 

constitui como uma interação entre a pessoa e suas experiências individuais e 

profissionais. A identidade se constrói e se transmite.” Essa transmissão é 

como um preparo, é como um repertório de definições, ações, estratégias e 

representações sobre determinado grupo social, é o modo que se tem de dizer 

para onde aquele sujeito está se encaminhando e em qual o terreno ele está 

prestes a pisar e, além disso, o que ele vai ser. A identidade se concebe pelas 

influências, pelo querer ser, pela forma como os sujeitos que fazem parte 
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daquele contexto se percebem e como eles querem ser percebidos pelos 

outros. 

Garcia (2009) contribui para o entendimento das representações 

docentes, apresentando uma série de constantes16 que repercutem a IP de 

professor, investigadas e refletidas por inúmeros estudiosos, os quais 

subsidiam a tese desse autor e caracterizam a atividade docente. 

Todas essas constantes são perceptíveis quando o sujeito em formação 

passa a integrar o ambiente escolar, no papel de docente, no período em que 

ele realiza o ECS ou durante as atividades práticas do seu curso. Quando ele 

passa a dividir o espaço da sala de aula com o professor titular, quando ele 

começa a se apropriar das atribuições do professor e a integrar a comunidade 

escolar, apesar de já ter conhecimento sobre determinadas tensões que 

ocupam a atividade docente, ele ainda conserva expectativas e dúvidas sobre 

o que é se professor. Assim sendo, essas representações sobre as atividades 

docentes refletem a IP do professor que está presente e se tornam modelos 

para os futuros professores, que muitas vezes acreditam estar somente 

reproduzindo o que lhes foi representado.  

                                            
16 É a forma como Carlos Marcelo Garcia (2009), no texto “A identidade docente: constantes e 
desafios”, denomina as repetitivas características que se atribuem à identidade docente. 
Relaciono as constantes apresentadas pelo autor: O compromisso que o professor tem com a 
educação e com o conhecimento; O envolvimento com o trabalho docente e os sentimentos 
que perpassam essa atuação; As expectativas e crenças trazidas pelos futuros professores 
sobre o ensinar e o aprender; Estar preparado para o conteúdo a que se propõe ensinar 
implica identificação e conhecimento; A fragmentação entre os conteúdos disciplinares e 
“pedagógicos” da formação inicial; O isolamento criado pela arquitetura escolar: a sala de aula 
liberta e ao mesmo tempo limita os professores; O contexto cultural, social e econômico do 
aluno influencia na construção da identidade profissional do professor; A tecnologia de 
informação adentra a sala de aula e desestabiliza os modelos pedagógicos tradicionais; O 
professor é responsabilizado por tudo que acontece na sala de aula como se ele não fizesse 
parte de uma atividade delineada por diretrizes e relações de poder; O acúmulo de saberes 
reflete um trabalho solitário e conservador de um professor, pois o que está dando certo deve 
ser mantido; A escassa formação continuada de qualidade; A escola e o professor deixam de 
ocupar o papel principal na educação, dando lugar às novas tecnologias e aos meios de 
comunicação; O período de tensão que ocorre entre a conclusão do curso de licenciatura e a 
inserção no mercado de trabalho; Os professores principiantes têm as mesmas 
responsabilidades que os professores mais experientes, precisam desenvolver estratégias que 
superem os desafios da docência e, além disso, precisam construir uma identidade 
profissional. 



68 

 

 

No entanto, embora a IP de um professor seja construída através de 

interações, da vontade de pertencer àquele grupo, ela não é imutável, porque 

tem a capacidade de se modificar de acordo com o meio onde se insere devido 

às necessidades de adaptação e demandas do contexto escolar, sendo o 

resultado de “um complexo e dinâmico equilíbrio onde a própria imagem como 

profissional tem que se harmonizar com uma variedade de papéis que os 

professores sentem que devem desempenhar” (BEIJAARD, MEIJER, 

VERLOOP apud, GARCIA, 2009, p. 112). 

O que ocorre é que o aluno durante a sua formação como professor, não 

percebe que está vivenciando esta construção identitária e que tem as suas 

próprias concepções e representações acerca do que é ser professor. Ele se 

apega aos exemplos de professores que passaram por sua vida acadêmica 

sem conseguir compreender que há uma ruptura entre o que ele ouviu/viu ser e 

o que ele é como professor, porém, “sempre há as rupturas, uma vez que as 

pessoas são diferentes, as histórias são diferentes, o tempo, os espaços, o 

momento sócio-político-cultural é diferente” (KENSKI, 2008, p. 41). 

A construção da IP desse futuro professor, muitas vezes, se confunde 

com as identidades dos professores que o cercam, logo, ele “passa a 

considerá-los ‘sua identidade’, tornando-se personagens que interpretam um 

papel de professor. Dessa forma, ele não consegue dar o ‘salto’, estabelecer 

seu espaço crítico, e criar, através de identificações e separações, a sua 

própria identidade de mestre” (ibid., p. 41-42). 

Outro ponto relevante nessa discussão é a construção da IP do 

Pedagogo, uma vez que a pesquisa contou com a colaboração de alunos 

formandos do curso de Pedagogia, como dito anteriormente. Tendo em vista 

que a formação inicial desse professor é ligada às diversas áreas de 

conhecimento e, ao se preparar para atuar nos níveis escolares de Educação 

Infantil e Anos Iniciais, ele precisa adquirir uma bagagem complexa de saberes 

para suprir as necessidades dos seus alunos e superar os conflitos que surgem 

no cotidiano da atividade docente, concorda-se com Cazales (2008), quando 

este afirma que a identidade do pedagogo não pode ser homogênea e 

unificada, ela perpassa várias identidades e 
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a partir de los discursos disciplinares que lo interpelan en su 
formación y que hacer profesional para el que se le ha preparado el 
pedagogo es un tipo de profesional que cumple funciones diversas 
pero todas ellas vinculadas a algún ámbito de la educación en 
general (formal, no formal e informal), y si hay un rasgo identitario que 
hegemónico e inherente al pedagogo es su calidad de interventor en 
problemas, necesidades, procesos y situaciones educativas que 
requieran ser atendidas para su solución o mejora”(ibid., 2008, p. 
522) 

 Nas demais áreas de atuação docente (Língua Portuguesa, Matemática, 

Biologia, etc.), o futuro professor se permite e também se restringe a interagir 

com conteúdos e elementos que são pertinentes àquela área. Já no curso de 

Pedagogia, o aluno em formação, obrigatoriamente, irá transitar por todas as 

áreas, para que possa atender à composição curricular dos níveis escolares 

que vai atuar. Esse é um fator que, talvez, seja um diferencial no processo de 

constituição de sua IP, pois, optando por essa formação inicial, ele terá que 

articular saberes de todos os campos, superar desafios por não se identificar 

com o ensino de uma ou outra disciplina, o que nem sempre ocorre em cursos 

de licenciatura que proporcionam habilitação em uma área isolada. 

 Contudo, a IP do Pedagogo percorre o mesmo caminho de outra IP de 

professor, porque ela também é reflexo de uma interação pessoal, profissional 

e institucional. Nóvoa (1992) afirma que, na construção da identidade docente 

ocorrem três processos essenciais, 

[...] o desenvolvimento pessoal, que se refere aos processos de 
produção da vida do professor; o desenvolvimento profissional, que 
se refere aos aspectos da profissionalização docente; e o 
desenvolvimento institucional, que se refere aos investimentos da 
instituição para a consecução de seus objetivos educacionais. Os 
processos de profissionalização continuada bem sucedidos se 
assentam nesse tríplice investimento (apud, ANASTASIOU; 
PIMENTA, 2008, p. 112). 

 

 Assim, pode-se compreender que existe uma ligação entre esses 

seguimentos para que haja uma harmonização do desenvolvimento da IP, já 

que não há construção identitária sem o entrelaçamento do eu pessoal com o 

eu profissional e social. A identificação ocorre pela materialização da 

experiência do outro através do sujeito que a vivencia e a ressignifica. Borba 

(2001) fala sobre o sujeito imerso em uma racionalidade, a qual,  

[...] é acionada por forças socialmente instituídas nas relações de 
produção, incorpora a experiência do outro, passando a ser o 
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resultado tardio das “representações”, que são constituídas pelas 
reações dos indivíduos no contexto da experiência social (ibid., p. 31). 

 

 A identidade vai se moldando, sendo marcada por ações e intenções do 

processo que é aprender a ser professor. “Nossa identidade é formada por 

outras pessoas” (JAMES apud, BORBA, 2001, p. 31). Essas pessoas sempre 

estarão presentes nesse processo, sejam os professores que orientaram a 

trajetória escolar, sejam os professores formadores ou, ainda, os professores 

que abrirão as portas da sua sala de aula para adentrarmos e nos 

apropriarmos de nossas representações docentes. Também podem ser os 

alunos, a família, a comunidade escolar, a sociedade em geral e, ainda, os 

próprios períodos históricos da atividade docente que ainda atravessam o 

processo de evolução da IP de um professor. Desse modo, a identidade 

docente “torna-se pano de fundo dos processos formativos, a construção 

histórica do ser professor ocorre a partir de uma variedade de deslocamentos 

das suas próprias posições” (AZAMBUJA; BALD, 2007, p. 55). 

 Compreende-se, enfim, que a construção da IP do professor não tem um 

fim pré-determinado, ainda que o professor cumpra todas as suas atividades e 

dê lugar a novos professores, ele não pode livrar-se de suas bagagens e de 

suas representações, aliás, ele contribui com sua própria história para a 

formação de novas identidades. A identidade vai se configurando nesse 

processo interativo, nas socializações das atividades pessoais e profissionais. 

Talvez pudéssemos eleger locais e momentos pontuais para a construção da 

IP, como as motivações que levaram a optar pelo curso de licenciatura, o 

período que passou pela formação inicial, a escola que realizou o ECS, o curso 

de formação continuada, mas isso não é possível, pois a IP do professor não 

elege um único espaço, momento ou lugar para se constituir, pode existir sim, 

um espaço que foi mais significativo ou um momento que marcou essa 

construção, porém, é nesse ir e vir de representações, na reflexão sobre as 

constantes da atividade docente que ela vai sendo desenhada e reestruturada, 

sempre que for necessário, pois a cada novo contexto, a cada novo meio de 

atuação, surgem novas demandas, novos saberes que vão preenchendo os 
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interesses e as opções que todo o professor faz no cotidiano da atividade 

docente e que repercutem na sua construção identitária. 
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7 - O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO E A CONSTRU ÇÃO DA 
IDENTIDADE PROFISSIONAL DE PROFESSORES: PELOS 
COLABORADORES DA PESQUISA 

 

Todos veem o que pareces,  
poucos percebem o que és. 

(Maquiavel) 
 
 

 Nesse capítulo analiso alguns aspectos sobre o Estágio Curricular 

Supervisionado (ECS) e quais suas influências na construção da IP de 

professor, sob as perspectivas das estagiárias do curso de Pedagogia 

Licenciatura da FURG, as quais cumpriram a etapa referente à Regência de 

Classe (RC) na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Houve na constituição do trabalho uma valorização do período compreendido 

pela RC, por entender que a mesma propicia uma inserção maior das 

estagiárias no ambiente de trabalho, podendo ser mais característica do que é 

“ser professor” do que outras etapas também importantes desse componente 

curricular. A análise foi estruturada a partir das categorias que seguem. 

 

7.1 – O construir-se professor na concepção das est agiárias 

  

 O ECS representa uma etapa da formação inicial dos professores e se 

ocupa de algumas atividades que colocam o estagiário frente a situações 

educacionais que favorecem ou não a identificação e afirmação pela escolha 

da docência. Ele é também uma “atividade teórica, instrumentalizadora da 

práxis docente, entendida esta como atividade de transformação da realidade” 

(PIMENTA apud PIMENTA; LIMA, 2008, p. 45). Essa etapa da formação pode 

refletir parte da construção de um processo identitário, na qual a IP do 

professor vai se moldando por meio de escolhas pessoais e profissionais e 

também pela representação social do papel do professor. Conforme Bolívar: 

La identidad profesional se forma, pues, a través de un proceso de 
socialización profesional en las condiciones de ejercicio de la práctica 
profesional (conversión identitaria en la cultura profesional), ligado a 
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la adquisición de normas, reglas y valores profesionales de 
acoplamiento entre la elección de lo que quería ser y lo que en la 
práctica el oficio da de sí (2007, p.15). 

 Assim, buscando compreender se essa fase da formação inicial, 

denominada ECS, contribui para a construção identitária do professor, passo a 

analisar as concepções das estagiárias entrevistadas17 sobre o que é ser 

professor. 

 A primeira questão feita para elas foi a seguinte: “O que é ser professor 

para você?”, ao ser realizada a pergunta, parece ter havido um grande impacto 

das entrevistadas que passaram a refletir sobre essa questão. Todas ficavam 

pensativas, senti que a reação era de uma pergunta inesperada, para a qual 

elas não tinham respostas previamente definidas. Na tentativa de “responder” 

ao que fora solicitado, acabaram por caracterizar as funções do professor, 

talvez por não refletirem sobre questões mais complexas que envolvem a 

profissão de professor. As respostas ficaram voltadas para o como deve ser e 

não para o que é ser professor efetivamente, conforme se evidencia pelas 

descrições que seguem: O professor, hoje, tem que saber um pouco de tudo, 

não só o conteúdo [...] tem que ir muito mais além (A. B.); Tem que saber um 

pouco de todas as áreas [...] é constantemente doação (A. S.); Acredito que 

seja mais do que ministrar aulas e levar as aulas prontas (C. P.); É um papel 

multifuncional, hoje em dia (P. A.); É para além de ensinar o conteúdo (V. N.).  

Desse modo, nota-se que questões mais amplas que permeiam o ser 

professor passam, ainda, despercebidas pelas estagiárias, questões 

profissionais, de reconhecimento e construção de uma trajetória que é pessoal 

e social. No entanto, dentre as entrevistadas, apenas uma fez referência ao ser 

professor como profissão: Ser professor é a primeira coisa que a gente tem que 

ter a ideia de que é uma profissão, não é um título que vou ganhar em janeiro 

que vai me dizer que sou professor. Eu tenho a noção de que ser professor é 

algo inacabado, vou estar sempre aprendendo com a consciência de que essa 

formação a gente aprende tanto quanto ensina (J. R.). O entendimento trazido 

por JR vai além das demais, por que demonstra que a construção do sujeito 

                                            
17 A entrevista contou apenas com mulheres. 
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professor assume outras dimensões, não se faz da noite para o dia, ela não 

surge no ato da colação de grau, não é apenas um título vinculado a um nome, 

é, portanto, um desenvolvimento profissional articulado a uma formação inicial 

e contínua que se agrega a um processo de valorização identitária dos 

professores (LIBÂNEO; PIMENTA, 1999). 

 

7.2 – O Estágio Curricular: tecendo a rede 

 

Outro questionamento feito às entrevistadas dizia respeito aos ECS e 

buscava perceber o que elas entendiam sobre essa fase da formação 

inicial . Apresento algumas falas que parecem ser representativas das demais, 

afirmam elas: Ele vai da teoria para a prática (A. S.); é o momento de a gente 

aplicar [a teoria] na prática (C. P.); fundamentar toda a nossa prática naquela 

teoria (P. A.). Salienta-se que, apesar da orientação das DCN das 400 

(quatrocentas) horas de ECS a partir do início da segunda metade do curso, 

determinada pela RESOLUÇÃO CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, este 

componente curricular ainda é visto como uma sequência entre teoria e prática, 

como é possível perceber nos trechos referidos acima.  

A quem ou a quê se deve essa ideia pré-concebida que os estagiários 

carregam acerca do ECS como o momento de praticar? Isso, de certo modo, 

caracteriza também a formação da IP durante o curso de licenciatura, pois este 

pode imprimir no futuro professor certa configuração identitária por meio de 

ideias sobre o que é ser professor, inclusive, no que tange ao modo de 

perceber as etapas em que o professor em formação exerce a atividade 

docente, como o estágio, por exemplo. A formação inicial desempenha um 

papel de primeira ordem, segundo Bolívar (2007, p.19), na formação “de la 

‘identidad profesional de base’, dependiendo de cómo se aprendan los 

conocimientos teóricos [...] y de cómo se adquiera una primera visión de la 

práctica profesional.” 

Além disso, outro ponto observado por esse questionamento é a 

preocupação sobre a ideia de que o ECS é o período no qual se deve 

contemplar tudo o que foi aprendido durante o curso, conforme ilustram as 
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falas das entrevistadas: O estágio é o momento de teste, onde elas [as 

professoras] vão ver se realmente a gente aprendeu o que elas ensinaram (A. 

B.); é aquela hora que tu tens que fazer para contemplar a tua formação (A. 

S.). De certo modo, o que foi mencionado pelas entrevistadas também reduz o 

ECS à ideia de que ele é exclusivamente prático. A prática nos cursos de 

licenciatura, de acordo com o Art. 12, § 1º das DCN, “não pode ficar reduzida a 

um espaço isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do 

curso” (ibid.). Contudo, ainda que as DCN orientem que a prática perpasse 

toda a formação do professor, ainda é presente a preocupação sobre o ECS 

como aquela fase em que tudo que foi aprendido deva ser colocado em prática 

e à prova, como um momento único.  

Talvez, o que esteja faltando é mais tempo de inserção nos espaços 

escolares, nos quais os futuros professores deverão estabelecer vínculos e 

apreender o papel do professor dentro do seu local de trabalho, mais próximos 

da sua realidade. O ECS sendo enunciado, dessa forma, como momento de 

praticar o que se aprendeu é alvo de questionamentos: será que essa etapa do 

curso permite aos estagiários revisitarem, verdadeiramente, os conhecimentos 

construídos nas demais disciplinas da formação inicial para que se sintam 

seguros do seu trabalho durante o ECS? Será que eles percebem que o 

período de ECS não é um ponto final no seu processo formativo?  Por que, em 

regra, as discussões teóricas entre professores formadores e alunos, nas 

demais disciplinas do curso, são mais densas e, na disciplina de ECS, manda-

se o estagiário para a escola sem mencionar textos que discutam sobre esse 

processo?  

Importante, ainda, destacar o que disse a entrevistada J.R. sobre a 

experiência docente no estágio: O que eu entendi por estágio? Nas primeiras 

semanas é bem complicado, é bem diferente do que eu tinha, que eu iria lá 

uma vez na semana e dava aula. Eu tive a oportunidade de assumir uma 

turma, tudo daquela turma: os problemas que eles traziam de casa, as 

dificuldades que eles tinham ali dentro no seu desenvolvimento, as brigas entre 
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eles. Se eu não tivesse procurado essa experiência18 antes de chegar o 

estágio acho que eu teria me saído muito mal.  

A fala revela que J.R., apesar de já ter feito atividades com os alunos da 

turma que estava estagiando, ainda assim, no momento da regência de classe 

era diferente, pois quando o estagiário está frente a frente com sua sala de 

aula, ele é o professor daquela turma e sabe que é necessário assumir uma 

postura adequada para tal atribuição e, principalmente, assumir todas as 

atividades pertinentes a essa profissão.   

Quando perguntadas sobre como se deu o desenvolvimento do ECS 

no curso de Pedagogia , as entrevistadas, além de explicarem as etapas do 

ECS, utilizaram esse espaço para salientar alguns pontos que geraram conflito 

durante esse período. A fim de ilustrar cada uma das etapas do ECS, faço uso 

das palavras de apenas uma das entrevistadas, a qual foi objetiva e retratou a 

fala das demais sobre as duas etapas do ECS, no 3º e no 4º ano: As etapas do 

estágio começam no 3º ano, tivemos uma cadeira de Estágio, em que a gente 

teve que produzir dois relatórios, um da EI e um do AI, ou o pessoal que não 

tem como fazer na escola vai fazer na EJA à noite [...] A gente foi pesquisar a 

escola, contexto comunitário, contexto histórico, contexto pedagógico, a equipe 

que trabalha, o PPP da escola, tivemos que ler, entrevistar a merendeira, a 

faxineira, todo o contexto escolar, todo mundo que está dentro da escola. Nós 

tivemos que assumir a turma, no mínimo de três a cinco práticas com cada 

uma, na EI e nos AI também. Desenvolver tudo isso, conversar com a 

professora, ficar uma semana observando ela, para depois dar a nossa aula.                                                   

No 4º ano, nós voltamos no 2º semestre para as mesmas escolas visitadas, 

aprofundamos todo esse relatório. Conhecendo a história daquela comunidade 

posso construir uma proposta que vai estar articulada ao interesse das crianças 

daquela turma. Depois da construção da proposta fizemos os 55 planos de 

cada estágio, 55 reflexões, consequentemente. No final do estágio fizemos um 

relatório de cada estágio (J. R.).  

                                            
18 J.R., antes de iniciar o ECS dos Anos Iniciais, fazia intervenções na turma uma vez por 
semana. 
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Importante dizer que todas as entrevistadas passaram pelas duas 

etapas, cumprindo as exigências curriculares do curso, porém, alguns 

percalços foram encontrados nesse processo. No início do 4º ano, no ano letivo 

de 2010, a Universidade necessitou fazer algumas alterações nos cronogramas 

das escolas-campo de estágio, fazendo com que algumas estagiárias tivessem 

que procurar novas escolas para cumprir o período de RC, o que ocasionou um 

transtorno, já que toda a pesquisa e os relatórios construídos na etapa do 3º 

ano foram desconsiderados, tendo em vista a mudança no local do ECS. 

Assim, 

A pesquisa no estágio, como método de formação dos futuros 
professores, se traduz de um lado, na mobilização de pesquisas que 
permitam a ampliação e a análise de contextos onde os estágios se 
realizam; por outro lado, e em especial, se traduz na possibilidade de 
os estagiários desenvolverem postura e habilidades de pesquisador a 
partir das situações de estágio, elaborando projetos que lhes 
permitam ao mesmo tempo compreender e problematizar as 
situações que observam (PIMENTA; LIMA, 2008, p. 46). 

 

 Portanto, podemos evidenciar, pela fala de algumas das entrevistadas, 

que a troca de escola foi um fator de conflito durante o ECS: No pré-estágio a 

gente foi para a escola, conhecer a escola, conhecer o bairro, conhecer a 

organização da escola, o PPP, só que o da EI a gente fez numa escola e 

depois tivemos que trocar (C. P.); No primeiro momento a gente poderia 

escolher a escola, aí depois quando começamos a escolher a escola e 

começamos a fazer os trabalhos nessa escola, não poderia ser mais. 

Tínhamos que trocar a escola, procurar a outra escola, tinha que ir até lá para 

se adaptar e ver como era, quando eu cheguei na escola era no 3º ano à tarde, 

e, depois,  quando cheguei para fazer o estágio mesmo, já não era mais a 

tarde, era pela manhã, e não era mais o 3º era o 5º ano [...] o tempo de 

conhecer as crianças só se deu realmente na semana que começava o estágio, 

não tive outro contato com eles e acho que isso também prejudicou um pouco. 

Por não ter feito outro trabalho anterior com eles, por não ter ido lá, ficou em 

cima mesmo para chegar lá e fazer o estágio (V. N.).  

Destaco, contudo, que essa turma do 4º ano de Pedagogia da FURG, 

formandos do ano de 2010, a qual passou por esse conflito, foi a primeira 

turma da nova matriz curricular, pós 2006. Logo, é necessário considerar que o 
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curso estava passando por reformulações recentes, de acordo com as DCN 

para a formação de professores e, via de regra, na primeira turma de uma nova 

composição curricular é possível que ocorram problemas dessa ordem até que 

se atendam todas as exigências e adequações necessárias. 

 Acompanhei a trajetória dessa turma durante o 3º ano do curso em 

2009, como professora de outras disciplinas, como referido anteriormente, bem 

como acompanhei a segunda turma, durante o ano de 2010, passando pela 

mesma etapa de estágio. Pude perceber diferenças significativas, pois a 

coordenação de curso junto com o colegiado conseguiu reordenar o 

planejamento do cronograma do ECS, a fim de melhor atender a carga horária 

e os aspectos administrativos e pedagógicos que acompanham essa etapa.  

As DCN orientam que a prática deva transcender o estágio, mas, nota-

se que, em regra, a organização curricular dos cursos de licenciatura deixa a 

cargo do ECS atividades de observação e intervenção e, ao ocorrer situações 

que fogem do cronograma padrão, como por exemplo, trocar de escola, o 

estagiário se vê confuso em meio a essa situação, pois sua relação com o 

campo de estágio foi interrompida. 

Porém, se, a esse mesmo estagiário, ao longo do curso, tivesse sido 

dada a oportunidade de participar frequentemente da vida escolar e de acordo 

com as DCN, a carga horária de seu curso permitisse que a dimensão prática 

ocupasse o interior de todas as áreas ou das disciplinas que constituem os 

componentes curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas 

pedagógicas19, essa dificuldade em se adaptar à outra escola fosse menos 

dolorosa como foi para as entrevistadas. O estagiário, portanto, teria outras 

vivências, conheceria mais escolas, diferentes espaços e situações-problema, 

podendo enfrentar, talvez, qualquer realidade escolar, com maior facilidade de 

integração. 

Outro aspecto a ser pensado, considerando que o cronograma desse 

curso previa a realização do ECS do 3º e do 4º ano no mesmo local é a 

construção da IP de professor, pois o rompimento com a escola-campo antes 

                                            
19 RESOLUÇÃO CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, Art. 12, § 3º. 



79 

 

 

visitada, com o contexto antes observado, com o ambiente e os sujeitos que 

estavam sendo pesquisados, os relatórios produzidos, tudo isso compõe o que 

Garcia (2009) chama de subidentidades, as quais “têm relação com os 

diferentes contextos nos quais os professores se movimentam” (p. 114), uma 

vez que a IP “se construye por medio de un conjunto de dinámicas y 

estrategias identitarias que, para sí o para otros, se van constituyendo en torno 

al ejercicio de la profesión” (BOLÍVAR, 2007, p.14). 

Esse processo de interações que percorre o ECS, não pode ser 

considerado somente como o período de prática, precisa, sim, ser considerado 

e discutido à luz de teorias que ajudem a superar os obstáculos da atividade 

docente e, portanto, é importante que essas subidentidades não entrem em 

conflito, como por exemplo, situações de mudanças educacionais ou mudanças 

nas condições de trabalho ainda que contribuam para reflexões acerca da 

construção identitária, podem interferir no processo formativo (Ibid.).  

Ainda nessa categoria de análise, perguntei às entr evistadas acerca 

de suas expectativas em relação ao ECS , se estas foram contempladas e, se 

não foram, o que faltou. Logo, as estagiárias, falaram que as suas 

expectativas, em parte, foram contempladas, no entanto, com alguns pontos de 

insegurança e enfrentamento em determinados momentos, como se pode 

verificar por meio dos seguintes fragmentos: Da Educação Infantil (EI) foi ótimo 

[...] a gente entrou numa sintonia muito grande, a escola, as parcerias de 

estágio e a orientadora. Até superou as expectativas (A. S.). Nota-se o quanto 

é essencial que o estagiário esteja integrado com o local onde realiza seu ECS. 

Contudo, sabe-se que nem sempre é possível encontrar recepções calorosas 

nas escolas, há também a resistência dos professores que são regentes da 

turma e até certa rejeição, algumas vezes, pela profissão. O que pode acabar 

limitando o desempenho do estagiário ou mesmo interferindo na construção da 

IP deste.  

Outra entrevistada fala sobre a questão de adaptação na escola, devido 

às alterações que foram realizadas no período que antecedeu a RC, conforme 

foi dito anteriormente: a gente fez o nosso pré-estágio numa escola e em 

função de uma organização ou (des) organização do curso, nós tivemos que 



80 

 

 

trocar de escola e isso nos atrapalhou um pouco a questão da adaptação. O 

ECS na EI em termos de acolhida na escola e de receptividade foi muito difícil, 

foi totalmente estagiária de lado, professora de outro (C. P.). 

 Todavia, a estagiária declarou que: diante do que eu esperava e diante 

do que eu tive, o ECS da EI me surpreendeu porque eu passei por ele 

tranquilamente. Tanto que no ECS dos Anos Iniciais (AI) ela teve uma 

experiência diferente, pois, conforme afirma: aconteceu ao contrário, a escola a 

gente já conhecia, já estava inserida há um bom tempo, já conhecíamos toda 

dinâmica e toda organização [...] é uma escola onde aquela educação que eu 

acredito acontece, a turma era ótima, a regente era ótima, trabalhava junto, 

construía junto. A direção chamava e a acolhida da escola foi totalmente 

diferente, eu me sentia muito bem na escola (C. P.). Essa capacidade de 

superar as dificuldades e reconhecer que determinados fatos decorrentes do 

estágio fazem parte de um processo formativo, auxiliam, de certo modo, no 

fortalecimento do entendimento sobre o que é o ECS e qual o seu papel na 

formação inicial e na constituição da IP.  

Por outro lado, a estagiária, AS, aponta um dos seus enfrentamentos em 

relação ao ECS quando afirma que: o estágio dos anos iniciais também foi uma 

construção, o conflito é que a escola não é somente uma escola, ela é 

assistencial [...] a indisciplina, foi o que mais me perturbou no estágio. Muitas 

vezes tive que chamar a coordenadora, muitas vezes ela me apoiava, mas só 

que a impunidade era muito grande (A. S.). Questiono-me, na condição de 

professora de licenciatura e também aos meus pares, será que estou/estamos 

contribuindo efetivamente para esse confronto entre aluno e professor e para 

essa inversão de valores que se impõe no cotidiano das escolas? Até que 

ponto a escola e a sala de aula são idealizadas dentro do curso de 

licenciatura? Não defendo que os alunos sejam inertes, ao contrário, acredito 

que a interação e o diálogo são peças-chave na construção dos saberes na 

formação dos professores e também dos alunos, mas em situação de ECS, 

principalmente quando assumem a turma na RC, os estagiários lidam com 

certas situações que não lhes foram apresentados antes dessa etapa. Será 
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que estamos submetendo a sala de aula e o papel do professor a uma análise 

crítica? 

 De outro modo, as expectativas podem dar lugar à angústia, quando os 

fatos não ocorrem da forma como o estagiário esperava, sendo assim, AB diz 

que a expectativa dela em relação ao ECS: era completamente diferente do 

que foi. Achava que iria ser muito mais fácil. Que a escola estaria muito mais 

aberta, e era completamente diferente, a professora estava apavorada, porque 

depois não saberia o que fazer com eles, pois não iriam mais entrar no ritmo 

dela. Ela afirma, ainda, que sentia falta de um maior preparo para trabalhar 

com os AI: a gente não teve preparo, foram só as metodologias (A. B.). Ela 

esperava que fosse mais tranqüilo esse período, mas esbarrou na resistência 

da professora da turma e na falta de acolhida por parte da escola. O que o 

estagiário espera e o que ele realmente tem no ECS? O estagiário está 

preparado para as decepções que possa vir a ter na etapa da RC? Bolívar 

(2007) fala sobre a crise de identidade que pode ocorrer com o professor 

quando ele inicia sua atividade docente, esclarecendo o que pode acontecer no 

processo de construção da IP do professor, 

El profesor debutante se vê desarmado ante una realidad que no 
responde a las expectativas de aquello para lo que él o ella se han 
formado o preparado. El “shock con la realidad” y la crisis de 
identidad profesional se manifiestan ya en la entrada, no sólo en el 
decurso del ejercicio profesional. Momento de sentimientos de 
angustia e impotencia, de una puesta en cuestión de sí, de 
encontrarse fuera de juego, que en unos casos puede provocar serios 
problemas o –por el contrario, como salida– puede reformularse la 
primera identidad en una “segunda” identidad, instalándose 
plenamente en el oficio docente (2007, p.17) 

 

Além disso, sabe-se que no período do ECS, a turma na qual o 

estagiário conduz suas atividades de regência passa por metodologias, via de 

regra, diferenciadas daquelas que está habituada a ter com seu professor 

titular. O estagiário, muitas vezes, tem que se desdobrar para atender as 

exigências da Universidade e da Escola, e acaba por vezes, realizando 

trabalhos com seus alunos, os quais a professora titular não dará continuidade 

após o término do ECS, causando, muitas vezes, um descompasso entre o que 

é ensinado pela professora regente e o estagiário.  
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Acredito que a formação do professor e a construção da IP se 

configuram na etapa de RC do ECS, também pelas escolhas feitas pelo 

estagiário para exercer sua atividade de professor, como também, pelas 

dificuldades que ele terá de enfrentar no cotidiano do ambiente escolar.  

O que tem de ficar claro para o estagiário, nesse contexto, é que a 

passagem pelo estágio é apenas uma das experiências que o irá constituir 

como docente e não sua única experiência. 

 No que tange ainda, a aspectos que contribuíram para não atender às 

expectativas das entrevistadas em relação ao ECS, podemos citar o fator 

tempo de estágio. Duas entrevistadas salientaram que: O que eu esperava e o 

que eu gostaria que modificasse é a diferença de duas semanas [...] foi pouco 

tempo, 55 aulas que a gente deu. Quando o aluno está confiante de conversar 

mais, de se abrir um pouco mais, já está terminando (J. R.); Nos Anos iniciais 

eu fiquei um pouco castrada por causa do tempo, pois é muito conteúdo, a 

gente tenta desenvolver mais coisas com eles, mas não consegue [...] Eu acho 

que eles sentiram que faltou mais e eu fiquei também sentindo que, realmente, 

poderia ter tido mais tempo, em cinco semanas é muito pouco para o estágio 

(V. N.). O escasso tempo destinado às atividades do ECS, principalmente, no 

período de regência pode ser frustrante para alguns estagiários, pelo fato de 

eles precisarem de um tempo maior para se adaptar à sala de aula. Além do 

planejamento e a interação que precisa ser estabelecida com os alunos para 

que o ambiente se torne favorável tanto ao ensino quanto à aprendizagem, faz-

se necessário que o estagiário se aproprie de sua condição como docente, que 

reflita sobre o processo e para isso é preciso tempo. Interessante que essa 

consideração ainda é feita pelas alunas, apesar de a legislação indicar 400h 

para o ECS. 

 Outra condição, no período do ECS, que pode ser um aspecto inibidor 

no que diz respeito às expectativas é o fato do estagiário já exercer o 

magistério. O que podemos confirmar pelas palavras de uma das 

entrevistadas: Para mim ficou meio complicado, eu já sabia o que era dar aula 

[...] o fator de ter alguém que vai te observar, vai seguir algumas diretrizes que 
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nem sempre a gente usa no cotidiano, eu tive um pouco de medo por eu ser a 

regente da turma e fazer estágio na minha turma de primeiro ano, tive medo de 

fracassar (P. A.).  

O medo de fracassar é uma questão que chama a atenção na fala de 

PA, pois ao realizar o ECS na turma e na escola onde já atuava regularmente 

como professora deu-se a insegurança. Além de todo o processo avaliativo, o 

qual passa o estagiário, visto que, de acordo com o Art. 3º § 1º “o estágio, 

como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter acompanhamento 

efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por supervisor da 

parte concedente”20, a estagiária ainda tinha de lidar com a questão de ser  

avaliada  por uma colega de trabalho. O que sem dúvida, pode causar também 

algum constrangimento para a própria escola. O medo de fracassar, talvez, 

surgisse dessa situação, perante aos colegas e de todo o seu trabalho posto à 

prova, pois não era somente a escola do ECS era também o lugar onde a 

estagiária, a qual já atua como professora, continuaria trabalhando após o 

término dessa etapa do curso. 

 A Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002, parágrafo único, 

afirma que: “os alunos que exerçam atividade docente regular na educação 

básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular 

supervisionado até o máximo de 200 (duzentas) horas”. Porém, não se 

posiciona sobre o fato do estagiário realizar a RC na turma que já exerce 

atividades como professor. Então, cabe aos responsáveis pela organização do 

ECS discutirem a viabilidade da realização da RC na sala de aula onde o 

estagiário já exerce o magistério, pesando os prós e os contras dessa 

experiência, tanto para o professor-estagiário, quanto para a escola-campo e 

até para os alunos. 

Desse modo, embora P.A. tivesse sentido medo de não atender às 

exigências do ECS e fracassar com sua própria turma, esse fator pode ser visto 

como um aspecto relevante e positivo, se pensarmos conforme PIMENTA; 

                                            
20 Legislação Federal - Estágio - Lei 11788, de 25.09.08. 
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LIMA (2008, p. 126), as quais abordam o estágio para quem já exerce o 

magistério “como possibilidade de ressignificação da identidade”.  

 

7.3 – A regência de classe e a identificação com a profissão de professor 

  

Como dito anteriormente, o período de RC foi considerado, a priori, 

como sendo de extrema relevância para análise acerca da construção da IP, 

via ECS, sendo assim, foi feita uma questão específica sobre essa etapa que 

passarei a analisar.  

Durante o 3º ano do Curso as entrevistadas realizavam observações nas 

turmas as quais, no ano posterior, fariam a RC. Trago a fala de J.R., por 

caracterizar pensamento comum entre as estagiárias nessa fase do ECS. Diz 

ela: Agora eu vou revolucionar aquela escola [...] porque na observação eu vi 

isso, é bem assim que a gente pensa.  

É comum, no entanto, as estagiárias chegarem à escola com ideias 

novas e com o sentimento de que podem modificar todo o ambiente escolar, 

pensando em alterar substancialmente o que foi construído pelo professor 

titular, seja produzindo atividades diferentes ou conduzindo a sala de aula de 

forma mais eficiente do que vem sendo feito. A fala de J.R. pode demonstrar 

que existe diferença entre o que se pensa ser professor antes de efetivamente 

participar e interferir na atividade docente e depois disso. De modo geral, a 

concepção das estagiárias, após a atividade de observação, realizada com 

proposta menos dialogada com a professora titular, acabam concebendo 

pareceres pouco reflexivos sobre essa atividade. Esse fato nos provoca a 

pensar em rever essa etapa do ECS para que ultrapasse a mera crítica ao 

trabalho desenvolvido pelo titular. 

Foi perguntado também sobre as expectativas que as estagiárias tinham 

em torno da RC, da escola, dos alunos, da professora da turma. Assim, J.R. 

disse o seguinte: quando a gente faz parte daquela escola, aquelas crianças já 

estão acostumadas com aquilo ali, não que não posso mudar, mas a gente faz 

melhor o possível, não com conflito, dizendo que a escola não tem potencial 
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para atender as crianças, que os professores não têm formação para isso. Eu 

pensava assim, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir ser 

alguém significativo, positivamente para essas crianças? Será que eu vou ser 

capaz? Será que eu vou ter capacidade de desenvolver, de fazer um 

planejamento que seja significativo. Não só as minhas frustrações, os meus 

desejos, o que acho belo e maravilhoso. Não! Eu queria fazer com eles, e isso 

tinha que ser uma coisa que eles se sentissem parte, eu tentei todos os dias 

fazer isso, a gente não fazia nada sem combinar. Eu acho que essa foi a minha 

expectativa mais forte, ser capaz de construir alguma coisa legal com as 

crianças. 

 Embora, na etapa de observação, ela pensasse que poderia 

revolucionar a escola, quando iniciou sua RC, essa entrevistada, mostrou-se 

consciente, e declarou que nesse período não subjugou a proposta da escola, 

tampouco o trabalho dos professores. Por outro lado, no entanto, não deixou 

de pensar sobre o seu papel e sua responsabilidade como professora. 

Percebe-se, de um modo geral, um momento de reflexão nas expressões da 

entrevistada, a qual se deixa interrogar sobre as angústias vividas durante o 

período de RC. Essa fase propicia com maior intensidade uma identificação 

profissional com o magistério, sendo que: 

O curso, o estágio, as aprendizagens das demais disciplinas e 
experiências e vivências dentro e fora da universidade ajudam a 
construir a identidade docente. O estágio, ao promover a presença 
do aluno estagiário no cotidiano da escola, abre espaço para 
realidade e para  vida  e o trabalho do professor na sociedade 
(PIMENTA; LIMA, 2008, p. 67-8). 

 

Constatei também, que as etapas da regência de classe, durante a 

passagem pelos dois estágios, o primeiro na EI e o segundo nos AI, foram 

diferenciadas em determinados aspectos entre as entrevistadas. Uma delas 

enfrentou dificuldades no ECS dos AI, pois a sua atuação frente aos alunos 

não era aceita pela professora titular: Nos Anos iniciais, já foi mais difícil, 

porque eu me senti como professora, mas tive dificuldade com a professora da 

turma porque ela não saia da sala de aula e começou a interferir. Todas as 

vezes que eu me dirigia às crianças ela não me via como professora ainda e 
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não me dava espaço, ela me viu todo o tempo como a estagiária que não tinha 

experiência [...] Então, ela era a professora e as crianças não sabiam a quem 

se dirigir, se a ela ou a mim (V. N.).  

O ECS é um período de experimentar a docência e é na etapa da RC 

que o estagiário estará alinhando o que aprendeu desde o início do curso com 

aquilo que é aprendido quando se está dentro da sala de aula, atuando como 

professor. Como o estagiário lida com essa experiência quando passa por 

situações semelhantes a que passou a entrevistada V.N.?  

A condição de um estagiário dentro da escola é desconfortável quando 

não se sente parte daquele grupo. Embora possa recorrer à coordenação e ao 

seu orientador de estágio, ele precisará enfrentar conflitos e tentar resolvê-los, 

pois isso também faz parte da atividade docente, uma vez que, “as relações 

interativas que mediam a atividade docente, tanto em sua dimensão 

comunicativa quanto instrumental, manifestam ações que expressam diferentes 

saberes, os quais reportam às funções básicas de sua ação pedagógica” 

(SANTOS, 2010, P. 19). Certamente, o estagiário carrega uma bagagem menor 

ou diferenciada de saberes do que o professor titular da turma que, via de 

regra, já está a mais tempo atuando como docente. Mas, o estágio se presta 

bem ao papel de propiciar ao estagiário, também, esse tipo de aprendizagem 

da profissão.  

Ademais, ainda há a questão da IP envolvida nesse processo de ser e 

se sentir professor. Conforme Bolívar (2007, p. 14) “la identidad profesional 

suele ser resultado de un largo proceso por construir un modo propio de 

sentirse profesor, al tiempo que dar sentido a su ejercicio cotidiano.” Assim, 

ainda que VN afirme que se sentia professora, outros fatores atravessavam a 

construção de sua IP, como resistência da professora titular e o desafio de 

representar seu papel como professora frente aos alunos. 

Para outra entrevistada, que fez o ECS na própria turma onde já era 

regente, o período não foi tão tranquilo como se pode imaginar, se por um lado 

ela já estava ambientada e conhecia os procedimentos escolares, por outro, 

tinha a responsabilidade de fazer um trabalho que estivesse à altura dos 
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conhecimentos apreendidos no período de formação do curso de licenciatura e 

confrontá-los com a sua prática cotidiana, conforme afirma: Eu não tinha medo 

de dar aula, tinha medo que a minha orientadora fosse questionar a minha 

prática, porque tem coisas e marcas que a gente não tira, então a gente 

trabalha daquela maneira e não tem como refazer, reconstruir (P. A.).  

De certa forma, essas marcas mencionadas por P.A., são marcas 

identitárias construídas ao longo de sua trajetória formativa, embora ela afirme 

que não tem como reconstruir, o ECS para aqueles que já atuam como 

professores pode ser o período onde a ação é refletida e é no 

“redimensionamento de sua prática que o professor pode ser agente de 

mudanças na escola e na sociedade” (PIMENTA; LIMA, 2008, p. 132).  

A entrevistada faz referência também ao medo que tem da orientadora 

colocar a sua prática em questão, o que confirma características individuais e 

coletivas da IP, já que da mesma forma se faz pelo modo como o outro nos vê, 

a representação que o outro tem de nossa forma de atuar, como já referido. 

Ademais, a regência ainda pode ser vista como uma fase de superação, 

onde os estagiários terão que desafiar suas angústias, seus limites e seus 

anseios. A entrevistada C.P. fala de seu crescimento durante a etapa da RC, 

dizendo que: Em relação a minha posição, minha postura como regente de 

classe eu tinha muito medo, porque sou muito indecisa, tive um pouco de 

dificuldade, principalmente no ECS do AI, de me soltar, de tomar a frente [...] 

teve momentos que eu interagia com a turma, eu sei que cresci do primeiro dia 

de ECS para o último, com certeza eu cresci, me esforcei para melhorar (C. 

P.). 

Ainda no que tange à regência, outro questionamento passa a ser 

analisado, pois quando perguntei se após essa etapa, elas perceberam alguma 

mudança em suas concepções sobre o que é ser professor, de que tipo e quais 

os motivos dessa mudança, responderam o seguinte: Acho que mudou 

bastante, porque antes eu vi só no papel, porque quando entrava para a sala 

de aula eu me sentia bem, porque eram os meus alunos, me chamavam de 

professora. Embora seja tão desvalorizada a profissão, mas a gente tem 
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orgulho de saber que a gente está ensinando alguma coisa. Então, dá um 

orgulho, acho que mudou isso, essa concepção de professor, antes eu tinha 

um olhar de aluna aí depois fui ter um olhar de professora, saber lidar, 

enfrentar os problemas. Acho que essa questão de papel mudou bastante (A. 

B.); Quando passei pelo segundo estágio só confirmou o que eu já gostava. Eu 

já amava ser professora e estar em sala de aula, se confirmou ali no momento 

do estágio da Pedagogia (A. S.); Eu me sentir professora mudou, porque até 

então achei que eu não iria me sentir realmente professora. Achei que iria levar 

um tempo para sentir que era professora e vi que não, que a partir do momento 

que tu assumes uma turma, seja ela em pouco tempo ou não e que te propões 

a fazer um trabalho com os alunos e pensando em como tu podes fazer o 

melhor para que elas entendam, acho que faz ser professor (V. N.).  

Assim, foi possível perceber que, após a regência, as entrevistadas 

passaram a se reconhecer, a se identificar com a profissão docente de uma 

maneira mais situada e contextualizada.  

Contudo, outras questões são plausíveis, como a reafirmação pelo curso 

e pela docência, o que verifica-se pela seguinte fala: Essa mudança vem 

acontecendo comigo desde o primeiro ano da Pedagogia quando comecei a 

trabalhar com regência de classe, porque eu fui desconstruindo e refazendo em 

cima das teorias que eu estava aprendendo. Então, eu acho que a faculdade 

de Pedagogia foi muito importante para eu entender muitos outros processos 

que ocorrem dentro da escola, na sala de aula. Com certeza, a experiência, ela 

faz a gente mudar as nossas escolhas, porque a gente está dialogando com 

pessoas que vão te observar e essas pessoas têm muito a contribuir (P. A.).  

No entanto, saber o que não quer também significa um sinal de 

mudança acerca dessa concepção sobre o ser professor. O ECS serve para, 

dentre outros elementos, afirmar a opção pela função de professor e pode 

contribuir com uma parcela dessa construção identitária, conforme ilustra a 

entrevistada: Não mudou [minha concepção sobre o que é ser professor], mas 

sim o meu desejo de ser professora, hoje eu não me vejo professora de sala de 

aula, eu amo a educação, eu quero continuar estudando sobre educação, 
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quero continuar na escola, mas não como regente, não como professora, 

principalmente, do primeiro ano [...] não me vejo em toda essa dinâmica de 

sentar, de elaborar, de pesquisar, então, eu não quero ser professora (C. P.).  

 Ao serem questionadas sobre a possibilidade da RC ter provocado 

algum tipo de análise sobre a sua formação no curso de Pedagogia, a maior 

parte das entrevistadas referiu que sim, mencionando o fato de terem 

percebido que a composição curricular do curso estava mais voltada para 

conhecimentos específicos da EI em detrimento dos conhecimentos dos AI.  

Embora a ênfase na formação nesse curso esteja voltada para os dois 

níveis escolares e as DCN orientarem quanto aos critérios de organização 

curricular dizendo que “nas licenciaturas em educação infantil e anos iniciais do 

ensino fundamental deverão preponderar os tempos dedicados à constituição 

de conhecimento sobre os objetos de ensino [...]”21, as seguintes colaboradoras 

fazem menção a composição curricular do curso, apontando possíveis lacunas 

em sua formação inicial: nos anos iniciais ficou muito prejudicado o estágio, a 

gente não teve quase nada, a não ser essas metodologias, e que eram 

especificas para cada matéria e a gente não conseguia fazer aquela 

interdisciplinaridade porque elas eram todas separadas (A. B.); Nos AI a gente 

teve muita dificuldade, então, isso sim, a gente questiona o tempo inteiro [...] 

não preparam para todas aquelas habilitações que elas dizem que o curso tem. 

Ele é um curso voltado para a EI (C. P.); O curso é voltado à EI, tem algumas 

metodologias no 3º ano e acabou. EJA a gente teve uma cadeira [...] Gestão, 

apenas uma cadeira (J. R.).  

Comentários semelhantes a esses, acima mencionados, eram 

constantes no período em que lecionei nas turmas de Pedagogia, nos períodos 

letivos de 2009 e 2010. Frequentemente os alunos queixavam-se da falta de 

disciplinas que contemplassem conhecimentos acerca dos AI e comentavam 

que sobre EI estavam bem sustentados. As duas disciplinas por mim 

ministradas, Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Gestão 

                                            
21 RESOLUÇÃO CNE/CP 1, DE 18 DE FEVEREIRO DE 2002 - Art. 11 – Parágrafo único. 



90 

 

 

Educacional, faziam parte da relação de disciplinas que se ocupavam de 

auxiliar na formação desses futuros professores como docentes dos AI. 

Lembro-me que eles questionavam muito como seria a etapa do ECS 

nos AI, visto que, de um modo geral, julgavam que aquelas poucas disciplinas 

não dariam conta do que eles precisariam para se sustentar como estagiários 

numa sala de aula. Em muitos momentos o ECS alavancava nossas 

discussões e de alguma forma eu tentava tornar aquelas disciplinas mais 

palpáveis, de modo que os alunos construíssem materiais para seus futuros 

estágios. Porém, ainda que eu e os demais professores encarregados dessas 

disciplinas tentássemos suprir a carência dessa área do curso, deve-se 

analisar de que modo foi pensada essa composição curricular e de que forma 

ela fez parte da constituição da IP desses futuros professores. De acordo com 

Frangella, 

A formulação curricular propicia a construção de identidades a serem 
assumidas pelos sujeitos, estabelecendo limites e possibilidades de 
atuação na formação desses, bem como orienta o caminho a ser 
percorrido e, nas presenças e ausências perceptíveis em sua 
produção-formulação, cria elementos de identificação (2005, p. 01). 

 

 Assim sendo, quais foram os objetivos traçados pelos professores que 

pensaram e organizaram a estrutura curricular desse curso de licenciatura? 

Que IP perpassa a trajetória formativa de cada um desses professores? As 

características dos professores formadores e organizadores de um curso ficam 

impressas no mesmo, desenhando uma identidade profissional e também 

interferindo na construção da IP dos futuros professores que por ele serão 

formados? Como ilustra Frangella, “pensar a identidade do curso remete 

imediatamente à identidade projetada para os sujeitos envolvidos nesse curso” 

(2005, p. 06). 

O ECS faz pensar sobre a formação e sobre a constituição do curso pelo 

qual o estagiário está sendo formado, é nessa fase da licenciatura que o aluno 

mobiliza saberes do percurso formativo, que analisa sua passagem pelas 

disciplinas e percebe o que realmente foi significativo e o que faltou, tanto 

sobre as leituras sugeridas quanto os professores formadores são co-

responsáveis por parte desse percurso. Como afirmam Sobarzo; Maciel; Pitano 
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“a formação inicial e o estágio supervisionado são períodos indissociáveis e 

que devem ser tratados de maneira intrínseca nos currículos das licenciaturas” 

(2010, p.101).  

Outro ponto passível de análise é a questão da idealização que se faz 

do ambiente escolar. Uma das entrevistadas enuncia e confirma esse 

pensamento quando diz: A faculdade se distancia um pouco das escolas 

quando usa muita teoria, muito longe da prática. Acho que a prática e a teoria 

devem caminhar juntas sem idealizar nem muito uma nem a outra [...] Na 

época do estágio parece que vais ser a perfeita, a idealizada, mesmo que 

tenha um aluno com dificuldade, que incomode, tu vais ser a santa para fazer 

aquela criança ler e escrever, a família dele pode ser cheia de defeitos, mas 

aquilo não vai prejudicar o aluno. Isso não é verdade porque uma família 

desajustada reflete diretamente na criança e para fazer um trabalho com 

aquela criança, tem que ser muitas vezes muito persistente, e às vezes tu nem 

consegues (V. N.).  

De um modo geral, durante a formação inicial, os futuros professores 

discutem representações sobre os elementos da escola e fazem algumas 

inserções em atividades de prática pedagógica, no entanto, é quando chegam 

ao estágio que eles percebem a sobreposição que, via de regra, existe da 

Universidade em relação à Escola. Os professores formadores emergem de 

cursos de pós-graduação que em muito auxiliam na preparação dos futuros 

professores, mas esbarram nos saberes da docência da escola básica, de 

professores que constroem sua identidade profissional na vivência do cotidiano 

escolar, em ambientes onde os conhecimentos docentes se refazem para 

atender às particularidades da sala de aula, que fogem de padrões 

previamente estabelecidos, de representações idealizadas.  

 Se por um lado, anteriormente, as entrevistadas mencionaram lacunas 

deixadas pela formação no curso de Pedagogia, por outro, porém, anunciaram 

que o curso contribuiu, em vários aspectos, para a fase do ECS. Conforme é 

possível ilustrar por meio dos trechos que seguem: Contribuiu, com certeza, 

teve algumas coisas como, por exemplo, artefatos, como a professora R. dizia, 
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que a gente utilizou nos estágios (A. B.); A questão da escrita, da reflexão, a 

gente reflete o tempo inteiro, a gente analisa o tempo inteiro [...] isso contribuiu 

para que a gente pudesse elaborar e poder enriquecer o nosso trabalho (C. P.); 

A Pedagogia trouxe outras questões como uso da linguagem, muitas vezes 

estudando a teoria, lia os textos e achava meio chato e aí quando a gente está 

lá na prática, percebe, isso eu vejo dialogando com tal autor (P. A.).  

Já a entrevistada (J.R.) exprime a importância de determinadas leituras 

e disciplinas durante o curso, as quais farão sentido e retomarão significados 

no período do ECS: Quanto texto! Mas a teoria me ajudou muito. Quando a 

gente discute Sociologia, Filosofia, quando a gente debate sobre tudo isso, 

porque a educação está dentro da sociedade e ela é política [...] O primeiro e o 

segundo ano me embasaram teoricamente para chegar no terceiro e construir 

meu relatório de observação e, no quarto, fazer minha proposta e ir para a 

escola (J. R.).   

Percebe-se na fala de J.R. a retomada de conhecimentos provindos da 

formação inicial, sejam relatórios ou seminários, “entre o escrito e o vivido 

estão: cultura, relações de trabalho, classe social, etnia, idade e campos de 

poder, entre outros aspectos” (LIMA, 2008, p. 201), que perpassam esse 

caminho do aluno da licenciatura, que vai do ideal ao real, compondo sua 

identidade de professor e delineando sua trajetória formativa. 

Adiante, perguntei às entrevistadas se a RC apresentou alguma 

diferença das demais etapas do ECS e pelas respostas dadas, foi possível 

constatar indícios de que a RC representou ser mais significativa do que as 

etapas que a antecedem, de acordo com o que mencionaram as seguintes 

entrevistadas: Quando tu vais lá para frente [dos alunos] já muda o papel, 

então é muito diferente, [essa] etapa do estágio é a mais diferente e a mais 

difícil. Todos os dias pensar coisas diferentes e criativas, não é só aquilo de 

encher o quadro de exercício como na nossa época (A. B.); Foi diferente, 

porque é um momento teu, onde tu tens que ser o criador, tens que pensar. [...] 

No que eles vão gostar e o que não vão gostar [...] A responsabilidade é tua de 

sair um bom trabalho. Tu te colocas como um aprendiz e isso faz com que tu 
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melhores (A. S.); Quando cheguei na regência, “ah é o meu momento”, eu 

estou de frente com a turma, ela é minha, a responsabilidade é minha (C. P.); 

Me senti diferente, foi a minha proposta, o meu plano, a minha maneira de 

conversar, de resolver as situações que tinham dentro da sala, de conduzir a 

aula, de mediar as atividades (J. R.); Sim porque a gente atua diretamente 

como professor. Quando tu começas a atuar é que começas a ver até onde 

podes ir. Quando te preparas para uma sala inteira e vê que tu vai ter que dar 

conta [...] É bem diferente, no último estágio tu começa a pensar e agora? 

Como é que eu vou dar conta e tudo? (V. N.).  

Uma das entrevistadas fez menção à diferença, no que tange ao estágio 

ter sido realizado em dupla, embora ela já fosse professora da turma e já 

tivesse conhecimento sobre o que é a RC, apontou a seguinte diferença: A 

única diferença é que eu fiz estágio em dupla. Nós dialogávamos, era muito 

legal, não era eu ou ela. Eram as duas sempre, se a gente fosse explicar uma 

atividade, a gente se interrogava para explicar a atividade e isso foi muito 

bacana. Foi uma parceria muito boa, sozinha a gente tem uma visão, em dupla 

a gente começa a questionar várias coisas, desde atividades até buscar os 

teóricos (P. A.).  

Para Norwich e Daniels (apud DAMIANI; FUJITA, 2010, p. 62), por meio 

do trabalho conjunto os docentes “podem melhorar seus níveis de engajamento 

ativo no processo de aprendizagem de seus alunos, assim como seus próprios 

níveis de tolerância em relação aos problemas enfrentados.” O estágio, em 

determinados cursos, é realizado em dupla devido à falta de escolas que 

possam atender à demanda da universidade. Essa alternativa, nesse caso, no 

entanto, oportunizou à estagiária a troca de conhecimentos e saberes, que 

valorizando a interação com a sua dupla pode, de certo modo, renovar sua 

prática e seus conhecimentos já adquiridos como professora. 

Durante o ECS, conforme LIMA aponta, o estagiário deve “aprofundar os 

conhecimentos teóricos e práticos sobre a escola, não mais de forma 

descomprometida, mas com o olhar de professor” (2008, p. 202).  O 

envolvimento com os alunos e com as atividades da sala de aula, bem como 
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com toda a dinâmica escolar poderão despertar sinais de identificação com a 

docência. No entanto, é preciso compreender que tipo de manifestação 

desencadeia no estagiário esse reconhecimento com o ser professor.  

Logo, perguntei às entrevistadas se elas conseguiram se sentir como 

professoras no período da RC, quais os fatores as levaram a perceber que isto 

estava ocorrendo e, em que momento isso foi evidenciado, eis a seguir o que 

foi mencionado: No momento em que eu vi que eles estavam aprendendo o 

que eu estava ensinando, tanto na Educação Infantil quanto nos Anos Iniciais 

[...] No último dia eles perguntavam se não iria voltar, quando é que iria vir de 

novo, disseram que gostaram muito. A gente se reconhece através do 

reconhecimento deles, da troca. (A. B.); Sim. Foi nos Anos Iniciais o mais 

marcante, no início tinha um menino que não conseguia aprender e copiar do 

quadro. Sentava do lado dele e ele foi se desenvolvendo, quando sai de lá ele 

copiava, o caderno completo, ele precisava de atenção [...] Se em poucos 

meses pode acontecer isso com um aluno, imagina o que não pode acontecer 

quando a gente assumir uma classe de vez durante todo ano, quantos 

progressos podem existir nessa convivência, nessas relações que se 

estabelecem. Nesse ponto foi muito marcante, me identifiquei, quero ir por esse 

caminho. (A. S.).   

Ainda sobre a questão que trata acerca de reconhecer-se como 

professor, mais duas entrevistadas responderam o seguinte: Ah! Me reconheci 

muito, nos primeiros dias eu estava muito insegura porque eu pensava muito 

nisso, será que o que eu estou fazendo está somente bom para mim? Será que 

eu estou sendo capaz? Será que a minha formação está dando conta? E as 

teorias, será que estão aqui dentro ou eu fugi totalmente? Será que eu assumi 

essa postura que na prática é uma coisa e na teoria é outra? Eu acho que eu 

me reconheci muito, eu me senti parte daquele lugar, ali era o meu espaço [...] 

Não só o fato de ser chamada de professora, mas de me sentir professora pelo 

fato de exercer aquela profissão com muita vontade, eu não sei te explicar isso 

muito bem, mas eu acho que me reconheci, o que eu tava procurando era 

aquilo, sabe quando tu encontra alguma coisa que tu procurou há muito 

tempo? [...] acho que os fatores foram esses, as crianças terem me aceitado, a 
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escola ter me acolhido bem. Eu puxava por eles, mas eles puxavam por mim, 

aí eu fui ver o que é ser professor (J. R.); Consegui me reconhecer. Para 

começar eu pensei que não conseguiria ter domínio de classe. Eu me senti 

realmente a professora, quando a regente se afastou e eu comecei a lidar com 

eles [...] As dificuldades das crianças. Nas observações que se faz como os 

professores, se percebe como são limitados para dar aula e como essas 

crianças são castradas de pensar e de fazer o trabalho (V. N.). O 

reconhecimento vai sendo constituído ao passo que o estagiário desenvolve 

suas atividades e entende que é sujeito do conhecimento, “não mais somente 

aquele que apenas o reproduz. A partir desse momento ele se sente um 

educador capaz de conduzir mudanças, na vida de seus alunos, na escola e na 

comunidade” (SOBARZO; MACIEL; PITANO, 2010, p. 105). Além disso, ele 

sente que se apropriou não somente das ideias, mas das atitudes, do local, dos 

problemas e de todos os fatores que o acompanham durante o ECS, inclusive, 

do ser professor e exercer a docência, ainda que por um tempo determinado. 

 Dentre as colaboradoras da pesquisa, somente uma respondeu que não 

conseguiu se reconhecer como professora, conforme C.P. afirma: Para ser 

bem sincera não, porque eu ficava na sombra da minha dupla, claro que não 

estou dizendo que não existe uma culpa dela ou minha, a gente foi muito bem 

juntas, nós realizamos tudo muito junto.  

Vê-se que, ao contrário da entrevistada P. A., que também realizou o 

estágio em dupla e considerou uma boa experiência de interação e troca de 

conhecimentos, para C.P. foi mais difícil compartilhar, ao mesmo tempo que 

sua dupla, o espaço da sala de aula. Mais adiante ela afirmou que: o ECS 

acarreta todo um trabalho elaborado, em função de que eu trabalho, não 

passaria pelo ECS sozinha, sou muito grata a minha dupla. Desse modo, 

complementei a pergunta, questionando se caso o ECS tivesse sido individual, 

ela, talvez, se sentisse diferente, sendo a mesma escola, a mesma turma, mas 

sem a dupla.  

Ainda assim, C.P. consolidava seu posicionamento dizendo que não 

passaria pelo estágio sozinha e isso não mudaria a sua percepção sobre se 
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reconhecer como professor porque, além disso, outros motivos a fizeram 

chegar nessa conclusão, como podemos afirmar quando ela enuncia que: Nos 

AI, a questão da dependência que eles têm, são muito pequenos, o tempo 

inteiro chamam a professora, perguntam a parte da escrita e eu não me vejo 

ali, eu passei porque tinha que passar, mas não me vejo 25 anos dentro da 

sala de aula porque eu vou cair no trabalho tradicional, vou cair no faz de 

qualquer jeito porque tem que fazer, porque vou voltar aquela educação onde 

mando e eles obedecem, somente eu falo e vocês me escutam, como não 

quero fazer isso não me vejo professora (C. P.).  

O confronto com a realidade escolar na fase da RC, o choque com as 

adversas situações da atividade docente, via de regra, vivenciadas poucas 

vezes durante o curso de formação inicial, em períodos pontuais como 

inserções escolares, observações e algumas práticas pedagógicas, pode ser o 

motivador desse impacto que sofre o estagiário, ao se deparar com 

características peculiares de certos níveis de ensino, como é o caso dos AI.  

 

7.4 – O papel do orientador de ECS para a construçã o da IP de 
professor das estagiárias 

 

Na tentativa de circunscrever o campo da RC, foi questionado acerca 

do papel do orientador de estágio nesse período.  Acredito que esse 

questionamento tenha sido importante para compreender como se deu o 

acompanhamento do estagiário por parte do curso de licenciatura, bem como 

para saber se os conhecimentos trazidos por uma trajetória, em regra, mais 

experiente, contribuíram para a constituição da IP docente das entrevistadas. 

Uma vez que, “as ações tutorais e os estilos de guiar os alunos do professor 

formador são muito significativas e podem contribuir de forma positiva ou 

negativa na formação deste futuro professor” (AZEVEDO, 2010, p. 27). 

A maioria das entrevistadas concordou que o papel do orientador foi 

significativo durante o período de RC, eis as respostas, as quais apresentam 

características que deixam claro o essencial papel do professor orientador: A 
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orientadora foi ótima, ela ajudava, ela dava ideias, ela interagia com as 

crianças, conversava. Nas reuniões, ela cobrava muito os registros, me ajudou 

para a auto-formação (A. B.); Me ensinou a ter postura como professora, 

porque ela dizia “tu não e mãe dele, tu és professora, então te impõe” [...] ela 

me ensinou táticas de como lidar, isso foi brilhante, [...] ela deu um caminho, 

não disse “copia isso” [...] Então, ela teve um papel fundamental (A. S.); Foi 

muito significativo. O papel do orientador para mim foi compartilhar essa 

angústia, me fazer ter ideias diferentes, mesmo lá no meu chororô todo, que eu 

não vou conseguir, porque vai ser difícil [...] A minha orientadora da EI foi bem 

companheira (J. R.); Orientador é muito bom porque ele tem uma bagagem 

muito maior que a nossa, ele nos instiga (P. A.).  

Percebe-se aqui a importância do acompanhamento do estagiário, da 

reflexão contínua, das atitudes colaborativas do orientador no desenvolvimento 

do ECS. Contudo, é preciso refletir, sobretudo, sobre essa aproximação entre 

os saberes do orientador e os saberes do estagiário, para que não haja uma 

total interferência na forma como o estagiário irá se comportar na fase de RC, 

para que ele não reproduza, apenas, as atividades indicadas pelo orientador 

sem dar um sentido próprio ao seu fazer docente.  

É importante que os professores formadores entendam que “suas 

orientações podem gerar o avanço, a acomodação, o retraimento, o 

estancamento ou o crescimento do aluno nos processos de inserção no 

contexto real da sua prática docente” (AZEVEDO, 2010, p. 31). Nesse período, 

a IP de professor vai se configurando de modo individual, “que expressa o 

sentimento de originalidade [...] e de modo coletivo, no interior dos grupos” 

(LIMA, 2008, p. 201). 

Nem tudo, porém, é positivo no âmbito do ECS, algumas contradições 

podem ocorrer, quando o professor orientador assume outros compromissos 

além das orientações, como é habitual dentro das IES. Podemos confirmar pelo 

que diz a entrevistada V.N.: Elas assumem muitos compromissos dentro da 

universidade e de repente não acaba fazendo nem uma coisa nem outra. 

Ademais, há uma preocupação em fazer diferente dentro da escola, 

modificar o ambiente da sala de aula, bem como as práticas que nela estão 
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inseridas há bastante tempo. E, em alguns casos, se torna difícil e delicado o 

papel do estagiário, pois este precisa atender às orientações de seu professor, 

as quais, muitas vezes, vão de encontro àquilo que ele encontrou na escola, 

conforme V.N.: Ficou um pouco capenga a orientação dos anos iniciais, porque 

ela ficava preocupada em mostrar coisas diferentes e nem sempre a gente 

pode mudar, mas tem aquela coisa de que tinha que chegar lá e ser a diferente 

dentro da escola. Entretanto, no tocante a outra fase do estágio e da orientação 

a mesma colaboradora afirma: ter as dificuldades e saber que tem uma pessoa 

ali te orientando, te acompanhando, acho que o processo fica bem mais fácil, tu 

te sentes mais segura. 

Além da segurança e do sentimento de acolhida e de amparo que esses 

professores podem dispensar, a partilha de conhecimentos previamente 

adquiridos pelo tempo de experiência do orientador contribui para a construção 

identitária de professor, do estagiário. Conforme afirma Azevedo, um dos 

saberes de orientação denominado “Processos teórico-práticos de 

aprendizagem sobre a docência”22: 

Delimitam a capacidade do professor orientador de compreender os 
processos que potencializam a aprendizagem dos futuros professores 
sobre a docência, auxiliando-os na compreensão dos seus processos 
de aprendizagem, despertando, nos futuros professores, a 
valorização dos processos de ensino e aprendizagem dos seus 
próprios alunos na dinâmica do contexto da escola e da sala de aula 
(2010, p.28). 

  

 Desse modo, portanto, o papel do orientador de ECS é tangenciado por 

sua experiência e pelos seus saberes como professor formador. Isto posto, 

entende-se que suas orientações são também formadoras da construção 

identitária do professor, visto que as escolhas feitas pelos estagiários passam, 

via de regra, pelo respaldo do professor orientador, o qual carrega seus valores 

e atitudes e influencia a atividade do professor que se encontra em formação. 

 

 

 

                                            
22 Listado entre os cinco saberes de orientação no texto Os saberes de orientação de 
Estágio dos Formadores: Contribuições para a formaç ão inicial de professores . 



99 

 

 

 

7.5 - Algumas reflexões e alternativas apontadas pe las estagiárias 

 

Foi questionado também às entrevistadas se tinham i nteresse em 

tecer outras considerações acerca do ECS e da RC , itens que talvez não 

tivessem sido pontuados durante a entrevista. Seguem algumas 

considerações: 

Deveria ser repensado esse período do estágio. Pesquisar as escolas, 

saber qual é a escola que utiliza a metodologia que a Universidade prega para 

não ter problemas (A. B.); Se a gente tivesse um estágio em cada ano, acho 

que isso iria melhorar a qualidade do nosso estágio, não falo por tempo, falo 

pela qualidade, vamos conseguir fazer uma proposta bem mais articulada, bem 

mais pensada, melhor escrita e o estágio um pouco mais longo (J. R.). No que 

tange à parceria entre a IES e a escola e também sobre a atenção e 

consideração à experiência do professor da escola, uma das entrevistadas diz 

que: A Universidade deve estar mais próxima das escolas, esse é o ponto 

fundamental, deixar o diploma de doutor de lado e estar lá dentro da sala junto 

com o professor, ver o que ele faz para dar certo (A. S.).  

Essa proposta de A.S encontra respaldo no que defende LIMA (2008) 

quando discorre sobre o trabalho de negociação com as escolas-campo de 

estágio e também sobre a questão fundamental, pano de fundo para conflitos 

no desenvolvimento do ECS, que é a aproximação das duas instituições de 

ensino, pois conforme ilustra a autora, cada uma tem sua contribuição,  

 
[...] trazendo valores, objetivos imediatos, cultura e relações de poder 
diferentes, com o objetivo de realizarem um trabalho comum: a 
formação de professores. No meio destes dois campos de força está 
o estagiário, preocupado em cumprir os requisitos acadêmicos 
propostos pelo professor – orientador da disciplina e transitar de 
maneira satisfatória pela escola na busca de aprendizagens sobre a 
profissão. (LIMA, 2008, p. 198). 

 

Ainda, acerca das peculiaridades de cada estagiário e a valorização 

desse sujeito como um ser carregado de crenças, valores e atitudes, a 

colaboradora C. P. afirma que: Nos cobraram tanto durante a graduação, tem 
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que respeitar a realidade do aluno, valorizar a cultura, mas nós enquanto 

alunos não fomos respeitadas nesse momento, não respeitam a nossa 

realidade, a nossa cultura, o que a gente já carrega (C. P.). 

Ainda que exista vasta legislação direcionando e orientando os estágios 

curriculares nota-se, principalmente pelo que foi dito pelas entrevistadas, que é 

necessário um olhar mais atento em relação a determinados aspectos da 

realização do ECS para que este importante componente curricular não tenha 

aumentada sua carga horária, conforme orientação legal, mas mantenha uma 

concepção conservadora acerca de como se constrói a trajetória, a formação 

de um professor. 
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8- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“A palavra é o meu 
 domínio sobre o mundo.” 

(Clarice Lispector) 
 

O curso de licenciatura é o local eleito para a realização da formação 

inicial e se ocupa de constituir uma composição curricular que supra as 

constantes exigências da atividade docente. O Art. 5º inciso I da Resolução do 

CNE/CP 1 de 18 de fevereiro de 2002, considera que: “I - a formação deverá 

garantir a constituição das competências objetivadas na educação básica.” 

A formação de professores via IES perpassa um processo que 

compreende unidades de dimensões teóricas e práticas que tentam atender a 

essas competências. A inter-relação entre essas unidades atinge uma etapa 

decisiva na formação inicial que é o ECS. Desse modo, o estágio, assim como 

outros fatores que atravessam a trajetória formativa do professor, pode 

contribuir para a construção da IP. 

Esta investigação, portanto, teve por objetivo compreender se o ECS, 

mais especificamente a etapa de RC, na qual o estagiário assume atividades 

docentes, contribui para esta construção identitária e se, após essa atividade 

que é obrigatória para a conclusão do curso, é possível perceber mudanças na 

concepção do que é ser professor e também realizar algum tipo de análise 

sobre a formação inicial. 

A pesquisa foi realizada com alunas do quarto ano do curso de 

Pedagogia da FURG, logo após terem cumprido a etapa da RC do ECS, ao 

final do ano de 2010. Vale ressaltar que, entre as entrevistadas da turma da 

manhã e da noite, não foi possível perceber diferenças significativas nas 

análises dos dados, por serem de turnos inversos. 

Após o desenvolvimento desse estudo que pretendeu ser teórico e 

empírico, bem como após o tratamento analítico e de interpretação dos dados 

deu-se o momento de algumas considerações, que pontuam ideias, por ora 

conclusivas, mas que podem ser revisitadas em um próximo estudo. 
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Num primeiro instante, acerca da construção sobre o que é ser 

professor  o que foi dito pelas entrevistadas evidenciou que as mesmas, 

embora no final do curso de licenciatura, assumiram posicionamentos que 

pouco reproduziram a dimensão da atividade docente. Foi possível perceber 

que o entendimento sobre a profissão deu lugar a caracterização do papel do 

professor. 

Sobre o ECS , objeto de estudo desse trabalho, as entrevistadas o 

entendem  como a parte prática do curso de licenciatura, denunciando que a 

configuração do curso, ainda que de acordo com as DCN, deixa espaço para 

esse tipo de concepção, ainda reduzida.  

O desenvolvimento do ECS no curso de Pedagogia  foi devidamente 

realizado pelas colaboradoras da pesquisa, as quais cumpriram as exigências 

legais e institucionais. Contudo, durante esse período surgiram alguns pontos 

sinuosos. As dificuldades encontradas na troca de escolas e o distanciamento 

que havia das turmas que realizariam a atividade de RC motivaram alguns 

conflitos na primeira turma da nova composição curricular do curso de 

Pedagogia da FURG.  

Em relação às expectativas no que tange ao ECS , as colaboradoras 

apontaram fatos sobre inserção na escola-campo, identificação com a atividade 

docente, superação das situações-problema do cotidiano escolar, preparo 

provindo das etapas anteriores da formação inicial e também sobre o tempo 

determinado para a RC, através dos quais foi possível perceber que parte 

daquilo que esperavam dessa fase do curso foi atendida, porém, alguns fatores 

exigiram das estagiárias, compreensão e maturidade para enfrentar os 

obstáculos impostos e não previstos nesse percurso. 

A RC e a identificação com a profissão de professor  foi o ponto alto 

da análise, afinal, busca-se saber quais as contribuições do ECS para a 

construção da IP de professor.  

Portanto, notou-se que ao falarem sobre as mudanças de concepção 

após assumirem a turma do estágio , as entrevistadas declararam que 

durante o processo de RC há a aproximação da realidade do ser professor, o 
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estagiário passa de aluno para professor e sua visão sobre a docência toma 

proporções mais amplas do que aquelas que, às vezes, são reduzidas no 

âmbito da formação inicial.  

Para elas, além do fato de serem chamadas de professora, tomando a 

frente das situações dentro da sala de aula, passaram a pensar como tal no 

sentido de tentar atender e suprir todas as necessidades e dificuldades da sala 

de aula, imprimindo, assim, uma identificação com a profissão docente. 

Ainda sobre a RC as colaboradoras deixaram explícito que essa etapa 

provocou um certo tipo de análise sobre a sua forma ção , visto que a 

composição curricular do seu curso privilegiava mais os conhecimentos acerca 

da EI do que a dos AI, o que deixou lacunas no processo formativo causando 

insegurança no período do ECS. 

 Alguns indícios nas falas das entrevistadas evidenciam que a fase da 

RC representou uma etapa diferenciada das demais et apas do ECS . Uma 

vez que foi nesse período que elas se perceberam como professoras, 

assumindo todas as funções e responsabilidades, assim como as 

possibilidades e limites que exigem e permitem esse exercício.  

O sentir-se professora também fez parte da RC , pois as 

colaboradoras mencionaram que o reconhecimento de seu trabalho por parte 

dos seus alunos do estágio, bem como a capacidade de lidar com 

determinadas situações de sala de aula conseguindo refletir sobre a sua 

proposta pedagógica, se era coerente ou não àquilo que os alunos precisavam, 

legitimou sua identificação com a docência. 

O papel do orientador de ECS  na visão das entrevistadas foi 

considerado positivo e significativo, uma vez que as ideias e as ações 

realizadas por elas eram respaldadas por um professor formador mais 

experiente. Ainda que, em alguns momentos, o orientador se distancie um 

pouco da realidade escolar ele consegue encaminhar o estágio, fazendo o 

estagiário refletir sobre a atividade docente. 
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Ademais, as entrevistadas apontaram alternativas para a realização do 

ECS, no que tange ao tempo das atividades do estágio e à aproximação entre 

a escola e a universidade. 

É possível perceber que toda essa rede de relações sociais e pessoais 

que integra o ECS é a mesma rede que contribui para a construção da IP do 

professor.  

As representações sobre o que é ser professor e o reconhecimento com 

o exercício da docência evidenciam que há por traz da etapa de RC uma 

bagagem identitária que vai se constituindo e se refazendo, pois o estagiário 

reflete o seu papel de professor por meio de erros e acertos, ideias, atitudes, 

valores, crenças, condições e fatos que estão situados em determinado tempo 

e local, fazendo com que a construção de sua identidade, além de coletiva, 

assuma valores subjetivos. 

O trabalho permitiu-me fazer inferências sobre o ECS e a construção da 

IP de professor, fazendo-me acreditar que a construção da IP de professor 

pode ser constituída ao longo da trajetória formativa, porém, é no momento da 

transição do ser aluno para o ser professor que ocorre efetivamente na etapa 

da RC do ECS, que ela se torna perceptível.  

Dentre as contribuições do ECS para a construção da IP de professor, 

saliento as escolhas (em relação ao ensino, às metodologias, ao planejamento, 

à postura profissional, etc.), que são oriundas do papel do professor e que o 

estagiário faz no momento que assume a atividade docente, assim como o 

reconhecimento de si como ator principal da atuação docente, as quais 

tangenciam a configuração de uma IP que é mutável e se reflete em um projeto 

a ser planejado e (re) planejado pelo decorrer da profissão (BOLÍVAR, 2007). 

O estagiário tem um tempo determinado para concluir suas atividades 

curriculares, conforme orientam as DCN, contudo, a reflexão não tem hora nem 

data para terminar, ela estende-se pelo tempo que o estagiário julgar 

necessário para compreender os processos educativos. Algumas questões 

serão supridas, mas outras ficarão na espera de um novo encontro com outra 

sala de aula, outros alunos, outro contexto e também outro professor. Não mais 
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o estagiário, mas sempre o aprendiz de uma profissão em busca de uma 

renovada identidade profissional de professor. 
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APÊNDICES 

 
 
APÊNDICE 1 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

   
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ENSINO,  
PROCESSOS E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

Trabalho:  Possíveis contribuições do Estágio Curricular Supervisionado para a 

construção da Identidade Profissional de Professor 

Pesquisadora:  Cíntia Silva de Vasconcelos Neves 

Orientadora:  Profa Dra Ma das Graças Gonçalves Pinto 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 23 

 

Eu.................................................................................................., RG nº. 

........................................... confirmo que fui esclarecido(a) sem qualquer 

constrangimento, sobre os objetivos da pesquisa acima referida bem como da 

forma de minha participação na mesma. Fui esclarecido ainda que: 

• minha participação nesta pesquisa é livre; 

• o que falarei na entrevista será transcrito sendo as informações organizadas, 

analisadas e publicadas, em parte ou na sua totalidade; 

• meu nome não será divulgado; 

                                            
23 Instrumento elaborado por Cíntia Vasconcelos Neves. 
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• durante o desenvolvimento da pesquisa poderei fazer contato com a 

pesquisadora pelo e-mail cinttiasv@yahoo.com.br ou pelo telefone (53) 8422-

8994 para quaisquer esclarecimentos. 

Assim, aceito fazer parte desta pesquisa e autorizo a utilização e 

divulgação dos resultados que envolvem minha entrevista. 

 

Nome do (a) entrevistado(a): ________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
 

Nome da pesquisadora: ____________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 
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APÊNDICE 2 - ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS ALUNOS DO CURSO 
DE PEDAGOGIA DA FURG 

 

   
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: FORMAÇÃO DE PROFESSORES, ENSINO,  
PROCESSOS E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

 

Trabalho:  Possíveis contribuições do Estágio Curricular Supervisionado para a 

construção da Identidade Profissional de Professor  

Pesquisadora:  Cíntia Silva de Vasconcelos Neves 

Orientadora:  Profa Dra Ma das Graças Gonçalves Pinto 

 

ROTEIRO DA ENTREVISTA24 

1. O que é ser professor para você?  

2. O que você entende por ECS? 

3. Quais eram as suas expectativas em relação ao ECS? Até que ponto 

elas foram contempladas? O que faltou e por quê? 

4. Como se desenvolveu o ECS no curso de Pedagogia (detalhar)? 

5. Quais eram as suas expectativas em relação à RC no ECS? (Em relação 

à escola, aos alunos, aos professores...) 

                                            
24 Instrumento elaborado por Cíntia Vasconcelos Neves. 
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6. Após a regência, você percebeu alguma (s) mudança (s) em sua 

concepção sobre o que é ser professor? Quais? De que tipo? Quais os 

motivos dessa mudança de concepção?  

7. A RC provocou algum tipo de análise sobre a sua formação no curso de 

Pedagogia? De que tipo? 

8. Quais as contribuições de sua formação inicial para o período do ECS? 

9. A RC apresentou alguma (s) diferença (s) das demais etapas do ECS? 

Por quê? Quais?  

10. Você conseguiu reconhecer-se como professor no período da RC? Por 

quê? O que você percebeu? 

11.  Quais foram os principais fatores que levaram você a esse 

reconhecimento? 

12. No período de RC, o papel do orientador, foi significativo? De que 

forma? Por quê? 

13. O que você gostaria de dizer sobre o ECS, que não foi mencionado 

nessa entrevista? E, ainda especificamente à atividade de RC no 

estágio? 

 

 


