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ensino. Esses quefazeres* que se encontram 
um no corpo do outro. 
Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. 
Ensino porque busco, porque indaguei, porque 
indago e me indago. 
Pesquiso para constatar, constatando 
intervenho, intervindo educo e me educo.  
Pesquiso para conhecer o que ainda não 
conheço e comunicar ou anunciar a verdade”. 

 
(Paulo Freire) 

 
 
 

* O autor cria o substantivo “quefazer” para indicar que o ato de educar é uma atividade humana e, como tal, é 
uma ação contínua, que se interroga a cada momento, sobre os rumos que se deve tomar. Nota da autora. 
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RESUMO 
 
 
 

O presente estudo tem por objetivo analisar a articulação teórico/prática, durante a realização 
do Estágio Curricular Supervisionado, em séries iniciais do Ensino Fundamental, sob a 
perspectiva dos acadêmicos dos 7º e 8º períodos do Curso de Pedagogia da Associação 
Catarinense de Ensino – ACE, em Joinville/SC. Também constituiu objetivo desta 
investigação analisar a contribuição das diversas disciplinas para o desenvolvimento do 
estágio e, conseqüentemente, para a formação do acadêmico/futuro docente. Culminar a este 
ponto implicou analisar o Projeto Político Pedagógico – PPP – desta faculdade e a matriz 
curricular do Curso de Pedagogia, dentre outras variadas obras que subsidiaram o tema em 
questão. A metodologia utilizada foi a pesquisa qualitativa do tipo ‘estudo de caso’, o 
instrumento para a coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada, e os dados foram 
analisados sob a perspectiva da análise de conteúdo. Procedeu-se, então, com a seleção de três 
eixos temáticos, que nortearam este estudo: Eixo 1: Compreensões sobre a teoria e a prática; 
Eixo 2: Reflexões sobre a matriz curricular e o Estágio Curricular Supervisionado; Eixo 3: 
Articulação entre teoria e prática no momento do Estágio Curricular Supervisionado. A partir 
daí, foram elaboradas doze questões inerentes aos diferentes eixos propostos e foram 
entrevistados treze acadêmicos, visando detectar seus olhares a respeito da concepção de 
teoria e prática, integração curricular, Estágio Curricular Supervisionado e articulação 
teórico/prática durante o estágio. Os entrevistados foram divididos em três grupos, em 
conformidade com o tempo de experiência na docência de séries iniciais do Ensino 
Fundamental: alunos sem experiência na docência, alunos com experiência variando entre um 
e cinco anos, e alunos com experiência acima de cinco anos. Esta divisão tomou como 
pressuposto a teoria de Huberman (1992), acerca do percurso do profissional docente. Enfim, 
a partir dos dados coletados, pôde-se constatar que, sob a perspectiva dos acadêmicos, 
existem dificuldades para se efetuar a articulação entre teoria e prática durante o 
desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado. Para eles, a disciplina que melhor 
contribuiu para o desenvolvimento do estágio foram as Metodologias, sendo que algumas 
disciplinas lhes pareceram desarticuladas com uma realidade que visa privilegiar uma 
correlação teoria/prática. 
 
Palavras-chave: Formação docente, Estágio Curricular Supervisionado, Articulação 
Teórico/Prática. 
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ABSTRACT 

 

The present study objectives to analyze the theoretical/practical articulation, during the 
execution of the Supervised Curricular Traineeship, in initials grades of the Fundamental 
Education, through the perspective of the Pedagogy Course academics in 7th and 8th periods, 
of the ACE institution, in Joinville/SC. Also, analyzing the contribution of several matters to 
the traineeship development and, consequently, to the academic/future teacher formation 
constitutes objective of this investigation. Culminating to this point implicated to analyze the 
Pedagogical Political Project – PPP – of this faculty and the Pedagogy Course curricular 
mould, between others various subsidiary works of the subject in study.  The utilized 
methodolody was the qualitative search of the “case study” type, the instrument to the data 
collection was the semi-structural interview, and the data were analyzed through the content 
analyze. Then, it proceeded with the selection of three theme categories to this study: 
Category 1 Comprehension about theory and practice; Category 2: Reflections about the 
curricular mould and the Supervised Curricular Traineeship; Category 3. Articulation between 
theory and practice during the Supervised Curricular Traineeship. From this, twelve questions 
inherent to the different offer categories were made and thirteen academics were interviewed, 
having in mind detecting their comprehension about the theory and practice concept, 
curricular integration, Supervised Curricular Traineeship and theoretical/practical articulation 
during the traineeship. The interviewed academic were separated in three groups, in 
accordance with the experience time in teaching of initials series of the Fundamental 
Education: academics without experience in teaching, academics with experience between 
one to five years, and academics with experience above five years. This division accepted as 
presupposition the Huberman theory (1992), about the teaching professional route. Finally, 
from the collected data, it could establishing that, through the academic perspective, there was 
difficulties to promote the articulation between theory and practice during the Supervised 
Curricular Traineeship. For them, the matter that contributes better to the traineeship were the 
Methodologies; some matters seems dislocated with a reality that intends to privilege a 
theory/practice correlation.   

 

Key-words: Teaching Formation, Supervised Curricular Traineeship, Theoretical/Practical 
Articulation.  
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1 OS CENÁRIOS, SEUS PROTAGONISTAS E ENREDO PRINCIPAL: IDÉIAS 

INICIAIS 

 

 

A formação acadêmica do professor é imprescindível para o exercício profissional 

competente1. Porém, os conteúdos teóricos, apre(e)ndidos e analisados no decorrer do curso 

que forma o professor, por si sós, não determinarão essa competência, uma vez que é na 

dinâmica intrínseca (prática) da sala de aula que se desencadeia o processo que o poderá 

instigar não só à construção do saber, mas do saber-fazer pedagógico. Assim, pode-se dizer 

que uma formação mais completa2 do profissional da educação deve se efetivar inicialmente 

mediante a absorção do conhecimento, mas fundamentalmente ser complementada com a 

prática. 

O Estágio Curricular Supervisionado é um dos processos que compõem a 

formação docente, podendo ser ele compreendido como um rito de iniciação do futuro 

professor. É durante o desenvolvimento do estágio que o acadêmico em formação, que vinha 

até então se mantendo distanciado de sua futura realidade profissional, apenas cursando as 

disciplinas de cunho teórico, é convidado a abrir as portas de uma outra escola e entrar em um 

novo contexto, a partir do qual obterá instrumentos para refletir sobre a teoria apre(e)ndida em 

curso e preparar-se para a vivência da prática pedagógica. 

                                                
1 Segundo Mello (2003, p. 14), “[...] competência é a capacidade de mobilizar conhecimentos, valores e decisões 
para agir de modo pertinente numa determinada situação. [...] Para sermos competentes, precisamos dominar 
conhecimentos. Mas também devemos saber mobilizá-los e aplicá-los de modo pertinente à situação. [...] Em 
resumo: a competência só pode ser constituída na prática. Não é só o saber, mas o saber fazer. Aprende-se 
fazendo, numa situação que requeira esse fazer determinado. Esse princípio é crucial para a educação”. 
2 Embora talvez se possa dizer que esta formação nunca atinja um ponto de completude, umas vez que o 
professor verdadeiramente engajado permanece em constante aprendizado ao longo de sua vida profissional, 
revendo conceitos, pesquisando e testando estratégias que estimulem os alunos etc.  
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A educação é um processo e, como tal, sofre influência de vários outros processos 

contemporâneos, tais como os descobrimentos e as inovações científicas, a globalização, os 

avanços tecnológicos, as revoluções de costumes, precisando, neste sentido, em decorrência 

de seu caráter formativo, repensar constantemente sua função e adaptar-se frente à realidade 

do momento histórico em que vivemos. Assim sendo, devido à característica dinâmica desses 

processos, a questão que se coloca é que nem sempre o professor tem tempo ou condições 

reais para ajustar-se adequadamente perante os novos perfis educacionais exigidos e adaptar-

se frente a todas estas mudanças. Esta situação pode despertar e/ou intensificar, no 

profissional da educação, o seguinte questionamento: Os atuais processos de formação 

docente acadêmica, a forma como esta se efetiva na prática, e/ou ainda o currículo previsto 

para esta formação possibilitam uma preparação/atuação docente satisfatória frente ao 

contexto dinâmico atual?  

À autora deste estudo, professora da disciplina de Ensino Superior, na função de 

Professora Supervisora de Estágio Curricular do Curso de Pedagogia da Associação 

Catarinense de Ensino (ACE), em Joinville/SC, ocorreu este questionamento, resultante, por 

sua vez, de inquietações demonstradas por alunos seus, no convívio diário das atividades de 

ensino. Considerado isto, ciente da importância do processo de formação do profissional de 

licenciatura, esta pesquisadora pretendeu perceber o olhar dos diretamente envolvidos, ou 

seja, alunos seus do Curso de Pedagogia sobre o assunto.  

Durante a prática das atividades docentes, ao longo do Estágio Curricular 

Supervisionado3, os acadêmicos costumam apresentar dificuldades para relacionar e transpor 

questões conceituais e metodológicas, obtidas durante o curso de formação docente, para a 

prática pedagógica durante o estágio, de modo que uma análise conscienciosa acerca desta 

etapa, a partir do olhar dos acadêmicos, parece ser útil como forma de detectar possíveis 

                                                
3 O Estágio Curricular Supervisionado tem por objetivo conferir, aos alunos do Curso de Pedagogia das Séries 
Iniciais do Ensino Fundamental, a habilitação para o exercício da licenciatura. 
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ajustes necessários na forma como esta se efetiva. A averiguação, perante a ótica dos alunos 

em formação docente, da articulação entre a teoria e a prática, efetivada durante o estágio, 

pode conferir, segundo acredita-se neste estudo, (se necessário), subsídios para a formulação 

de uma nova prática que melhor adapte esta etapa às exigências que o mundo contemporâneo 

estabelece e à realidade que os acadêmicos enfrentam.  

A passagem do papel de discente para o papel de docente, de um modo geral, não 

é tarefa fácil. Comumente, os professores supervisores do estágio observam que esta transição 

se efetiva permeada por angústias e preocupações manifestas pelos acadêmicos, o que parece 

denotar a existência de uma lacuna em alguma etapa do desenvolvimento da formação do 

professor. Investigar esta possível lacuna constitui um dos focos principais deste estudo.  

Visto isto, é importante enfatizar que a formação docente é processo que precisa 

estar norteado pelo princípio da reflexão, da investigação, da atualização dos saberes e da 

partilha de experiências, características estas que impõem à profissão de professor a 

necessidade de um contínuo repensar-se, um constante recriar-se. 

Consoante com esta constatação, Nóvoa (1995) pontua que os professores (e, 

talvez seja pertinente aqui acrescentar, os futuros professores) precisam se assumir como 

produtores de sua própria profissão, mas, para além disso, ressalta que mudanças somente na 

postura dos professores não bastam, sendo necessário que os contextos nos quais estes 

intervêm sejam também transformados. Nas palavras do autor, “[...] as escolas não podem 

mudar sem o empenho dos professores; e estes não podem mudar sem uma transformação das 

instituições em que trabalham. O desenvolvimento profissional dos professores tem de estar 

articulado com as escolas e os seus projetos”, (NÓVOA, 1995, p. 28). 

É preciso enfatizar que é na escola, entendida como ambiente educativo, que a 

prática pedagógica ocorre e que os saberes são compartilhados, e é nela também que o futuro 

profissional da educação terá de aprender a lidar, como sujeito crítico e transformador, com os 
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entraves impostos por um contexto maior – do qual a escola faz parte – que lhe dita as normas 

a serem adotadas e seguidas. 

Isto tudo só confirma que a discussão atual sobre a formação de educadores 

precisar passar pela reflexão acerca das questões pertinentes às concepções teórico-

metodológicas e epistemológicas do curso de formação docente, tendo em mente inclusive 

toda a realidade prática do contexto no qual as escolas estão inseridas. É também necessário 

perceber que, na perspectiva de uma formação de professores prático-reflexivos, a reflexão e a 

investigação sobre a prática pedagógica somente se constituirão como estratégias eficazes se 

somadas à partilha de experiências. 

Assim sendo, em decorrência do exposto até aqui, formulou-se, como problema 

deste trabalho de pesquisa, a seguinte questão: pressupondo que o estágio é o espaço 

curricular aonde os conhecimentos teórico-práticos, construídos durante o curso, serão 

experienciados na realidade escolar, como os acadêmicos de 7° e 8° períodos do Curso de 

Pedagogia compreendem este processo? 

Em busca de um sinal frente a esta indagação, analisou-se o processo de estágio 

do Curso de Pedagogia da Associação Catarinense de Ensino (ACE), sob a perspectiva dos 

acadêmicos, futuros docentes, considerando-se que, nesta etapa, a teoria pedagógica deva ser 

transposta à prática de sala de aula.   

Diante disto, configurou-se como objetivo principal desta pesquisa analisar os 

processos de articulação teórico/prática do Curso de Pedagogia – Séries Iniciais da ACE, com 

vistas a buscar maior clareza e significado ao rever conceitos e práticas pedagógicas, com 

base na visão dos principais envolvidos, ou seja, os acadêmicos em situação do Estágio 

Curricular Supervisionado da instituição em questão. Também constituiu objetivo desta 

investigação analisar a contribuição das diversas disciplinas para o desenvolvimento do 

estágio e, conseqüentemente, para a formação do acadêmico/futuro docente.  
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A partir destes objetivos, configurou-se como desafio, para esta pesquisadora, se 

necessário fosse, procurar sugerir mudanças e/ou inovações na prática do estágio, que possam 

tornar este processo mais dinâmico, eficaz e condizente com seus objetivos. Alcançar tudo 

isto, é preciso finalmente ressaltar, implicou um segundo e maior desafio: o de primar pelo 

respeito à individualidade e às diferentes potencialidades dos sujeitos (docentes e discentes) 

direta ou indiretamente envolvidos com esta pesquisa.  

Considerando os objetivos gerais, desafios e princípios éticos desta pesquisa, a 

metodologia utilizada foi o Estudo de Caso. De acordo com Ludke e André (1986), o Estudo 

de Caso visa a descoberta e enfatiza a interpretação do texto, procurando revelar a 

multiplicidade de dimensões presentes no fenômeno investigado. Utiliza-se, a partir da adoção 

desta metodologia, uma variedade de informações, procurando representar os diferentes 

pontos de vista que uma sociedade tenha apreendido. 

Para a coleta de dados, fez-se uso da entrevista semi-estruturada, uma vez que, 

segundo Triviños (1987, p. 146), este instrumento de pesquisa, ao mesmo tempo em que “[...] 

valoriza a presença do investigador, oferece todas as perspectivas possíveis para que o 

informante alcance a liberdade e a espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação”. 

A entrevista foi aplicada a 13 (treze) acadêmicos do 7º e 8º períodos do Curso de Pedagogia – 

Sérias Iniciais, e a análise dos dados obtidos por meio deste instrumento foi feita mediante a 

técnica de análise de conteúdo, sugerida por Bardin (2002). 

De modo geral, este estudo contou com três etapas, tendo-se procedido a uma 

pesquisa bibliográfica, utilizando-se de uma literatura específica referente ao tema, de uma 

pesquisa documental, a partir do Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição pesquisada, 

e da pesquisa de campo propriamente dita, por meio da coleta e análise dos depoimentos dos 

acadêmicos. 
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Vale ainda dizer, para melhor entendimento desta dissertação, que se procurou, no 

decorrer de sua tessitura, tratar o desenrolar desta pesquisa em analogia a uma peça de teatro,   

tratando o acadêmico em formação como personagem que percorre toda uma trajetória, que 

vai do ensaio (processo de aprendizagem dos conteúdos teóricos no meio acadêmico) à 

encenação (momento em que o acadêmico se assume como protagonista, transportando seu 

aprendizado anterior para prática de sala de aula).  

Para uma melhor compreensão desta analogia, faça-se talvez significativo citar 

Biasoli (1999). A autora explica que “[...] nos ensaios, o grupo de pessoas treina e 

experimenta seus respectivos instrumentos no sentido de estabelecer uma forma mais ou 

menos definitiva que integrará o resultado mais ou menos final da representação da 

encenação”, (BIASOLI, 1999, p. 11). Processo similar ocorre com o profissional da educação 

em formação, ao longo dos anos de preparação acadêmica para o futuro exercício da 

docência. A encenação, por sua vez, conforme a mesma autora, é o ato de se por em cena um 

espetáculo produzido e preparado nos ensaios, ou seja, é o fruto de uma produção e 

preparação para um resultado supostamente final. A encenação, na vida do acadêmico de 

licenciatura, ocorre quando este é posto em situação prática de sala de aula, tornando concreta 

a realidade profissional para a qual vinha se preparando.   

Assim, desenvolvida sob a perspectiva de uma analogia com uma peça teatral, a 

presente dissertação tem como pano de fundo/cenário a instituição pesquisada (Faculdade de 

Pedagogia da Associação Catarinense de Ensino – ACE), e é sobre ele que versa o capítulo a 

seguir – O Cenário: Visitando o Passado para Pensar o Vivido. Neste capítulo, além do 

histórico dos cursos de Pedagogia no Brasil e algumas discussões que permearam sua 

identidade, do histórico da instituição pesquisada, são apresentados aspectos importantes do 

Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da instituição em questão, a matriz 

curricular, bem como a proposta para o Estágio Curricular Supervisionado das Séries Iniciais.  
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Em seguida, no terceiro capítulo/ato, O Roteiro: Como Trilhar o Caminho, são 

expostos a trajetória metodológica e os objetivos da pesquisa. Já a fundamentação teórica, a 

apresentação e análise dos dados deste estudo foram desenvolvidas no quarto capítulo, A 

Cena Principal: A Articulação Teórico/Prática, durante o Estágio Curricular 

Supervisionado, no olhar das personagens”. Segue aí descrito todo o desfecho da pesquisa, 

abordando-se temas sobre teoria e prática na formação docente, integração curricular, estágio, 

junto com a apresentação e análise dos dados coletados em campo, identificando-se os 

significados nas respostas das personagens principais (os acadêmicos), redimensionando-se, a 

partir daí, a investigação rumo aos fatos que desencadearam as categorias da pesquisa. 

Enfim, conforme já mencionado, a pesquisa foi tratada como uma peça de teatro, 

na qual os atos vão se sucedendo e se complementando, formando uma teia que nunca estará 

totalmente tecida, finalizada, pois a educação é um processo dinâmico, que evolui e se supera, 

continuadamente. 
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2 O CENÁRIO: VISITANDO O PASSADO PARA PENSAR O VIVIDO 

 

 

“Os fatos não deixam de existir simplesmente 
por serem ignorados”.  

(Aldous Huxley) 

 

 

Neste cenário/capítulo, serão analisadas as principais cenas que balizaram a 

estruturação dos cursos de Pedagogia no Brasil e será efetuada uma busca de uma identidade 

que melhor corroborasse a formulação de um enredo único.  

Os dados referentes à Associação Catarinense de Ensino - ACE, informados neste 

capítulo, são importantes na medida em que fornecem os elementos para a construção da cena 

principal, que constituirá o quarto capítulo deste estudo. 

 

   

2.1 O CURSO DE PEDAGOGIA NO BRASIL: O CENÁRIO INICIAL 

 

Foi no período conhecido como Estado Novo (1937-1945) que o curso de 

Pedagogia se estruturou no Brasil, mais especificamente no ano de 1939, na Faculdade 

Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil, mediante o Decreto-lei nº 1.190, de 4 de 

Abril de 1939, assinado por Getúlio Vargas e Gustavo Capanema. Tinha como metas formar 

bacharéis para atuarem como técnicos de Educação e licenciados nas, então denominadas, 

Escolas Normais. Segundo Silva (1999), este curso teve a dupla função de formar bacharéis e 

licenciados para várias áreas, inclusive para o setor pedagógico, ficando instituído, por tal 
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documento legal, o chamado ‘padrão federal’, ao qual os currículos básicos dos cursos 

oferecidos pelas instituições do país tiveram que se adaptar. 

Esse primeiro Decreto-lei manteve a formação do professor primário na Escola 

Normal e a formação do professor secundário – 3 anos de bacharelado acrescidos de um ano 

de Didática – no Ensino Superior, e estabeleceu ainda que o bacharel em Pedagogia fosse 

reconhecido como “técnico em educação”, embora sua função nunca tenha sido bem definida. 

O licenciado, cuja licenciatura se completava com um ano a mais após o bacharelado, dirigia-

se para o magistério nas antigas Escolas Normais. 

Outros pareceres seguiram-se, regulamentando a estrutura curricular do curso, 

porém sem mudanças significativas, uma vez que mantinha-se a indefinição quanto às 

especificidades dos estudos pedagógicos e à identidade do profissional formado por tais 

cursos, o pedagogo.  

É essa indefinição, gerada por certa confusão entre as necessidades de uma 

política científica e acadêmica para a área, entendida como base para a formação do 

pedagogo, e a política profissional – o mercado de trabalho para sua atuação – que vem 

orientando, através dos anos, as discussões dos educadores nos mais diversos fóruns, em nível 

nacional, e em cada instituição de Ensino Superior que tem sob sua responsabilidade a 

formação do pedagogo. 

Essa crise do curso de Pedagogia, gerada desde sua instituição, tem aumentado 

nos diversos momentos históricos, como manifestação da compreensão que os diferentes 

setores – governamental e dos profissionais da educação – têm acerca da relação entre escola, 

sociedade, educação e trabalho, e também em decorrência das exigências que o capital coloca 

para a educação e para o processo de formação de seus quadros, no que se refere à produção e 

às ocupações profissionais na formação social capitalista. 
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Em 1964, surgiu a necessidade de se adequar o sistema educacional ao modelo de 

desenvolvimento econômico implementado no país na época, sendo que, a partir de 1968, 

uma série de medidas práticas foram tomadas, destinando-se a tratar as questões relacionadas 

à educação de forma estratégica, evitando encará-la do ponto de vista de suas manifestações 

mais imediatas.  

A Reforma Universitária implantada por meio da Lei nº 5.540/68 e empreendida 

pela ditadura militar é o modelo que ainda vigora, tendo ela instituído algumas alterações 

significativas à situação até então vigente. Esta reforma constituiu, talvez, a mais importante 

reformulação do modelo, uma vez que desmanchou a situação vigente desde a década de 

trinta. Essa reformulação previa a participação da área da educação no âmbito da Faculdade 

de Filosofia, Ciências e Letras, na forma como estava organizada, ou seja, bacharelados 

acrescidos da formação pedagógica (3 + 1) e o Curso de Pedagogia. 

Com a extinção da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, a Faculdade de 

Educação assumiu a responsabilidade pela formação pedagógica e pelo Curso de Pedagogia. 

O artigo 30 da Lei nº 5.540/68 estabelecia que a formação de professores para o ensino de 2° 

grau e a preparação de especialistas para o trabalho de planejamento, supervisão, 

administração, inspeção e orientação para as escolas e os sistemas escolares, seriam efetuadas 

em nível superior. À Faculdade de Educação coube o papel de articuladora, com as demais 

faculdades e institutos, de modo a superar a formação “3 + 1” e possibilitar a formação do 

bacharel e do licenciado, tendo em vista um único objetivo: a formação do magistério. E essa 

questão se mantém até os dias atuais. 

O campo da Pedagogia, como parte da estrutura educacional e como curso 

responsável pelo conhecimento produzido nessa área, envolvendo o ensino e a escola, não 

ficou imune a essas medidas. Os efeitos das novas idéias se fariam sentir com a aprovação, 

em 1969, pelo Conselho Federal de Educação, do parecer nº 252/69, de autoria do Professor 
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Valnir Chagas, que regulamentava, trinta anos após sua primeira organização, ocorrida em 

1939, o currículo mínimo para o Curso de Pedagogia, assim como as habilitações para 

Orientação Educacional, Administração, Supervisão e Inspeção Escolar e Magistério das 

Disciplinas Pedagógicas do 2° grau. Esse parecer abria, ainda, a perspectiva de criação de 

outras habilitações que o Conselho Federal de Educação julgasse necessárias ao 

desenvolvimento nacional. 

Essas mudanças no campo de Pedagogia – atribuindo ao curso a formação dos 

especialistas, tornando-o, portanto, um curso profissionalizante – ocasionaram uma 

fragmentação ainda maior na formação do educador. A predominância da habilitação que 

visava a formação de especialistas para as escolas de 1° e 2° graus, em detrimento de outras 

habilitações e da formação do professor para o trabalho docente nas séries iniciais e no 2° 

grau – Magistério, acompanhava também o objetivo de introduzir as diferentes funções 

pedagógicas na escola. 

Vê-se então, diante deste quadro, que o Curso de Pedagogia, desde sua gênese até 

a década de setenta, foi marcado, entre outras questões, pela procura de definição de seus 

conteúdos e de sua função, isto é, de sua identidade. O curso não era percebido como um 

campo de conhecimento, mas sim como um espaço de preparação de profissionais em 

educação, o que instaurou uma dicotomia entre o fato de não ter conteúdo próprio, mas formar 

os profissionais em educação, situação que levou ao extremo de pretender-se extinguir o 

curso. 

Com vistas a atenuar essa situação, surgiu a alternativa do Técnico em Educação, 

formado no bacharelado, que seria “[...] um profissional ajustável a todas as tarefas não-

docentes da atividade educacional”, (SILVA, 1999, p. 77), o que justamente apenas acentuava 

a dimensão técnica do trabalho do pedagogo. A dimensão da docência, visando a formação do 

professor, estava estabelecida à Escola Normal. 
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Mais tarde, na proposta em 1969, ainda segundo Silva (1999), a educação parece 

ter sido recuperada, em seu sentido integral, na figura do especialista, mas, por outro lado, a 

organização curricular teria se fragmentado ao conjugar outros fatores que não permitiram um 

avanço para a definição deste curso. Conforme assinala Brzezinski (1996, p. 77-8), esta 

situação provocou “[...] mudanças estruturais que aprofundaram ainda mais a indefinição de 

sua identidade ao fragmentar a formação do pedagogo em habilitações técnicas efetivas na 

graduação”. De qualquer forma, segundo a referida autora, os legisladores da época 

consideravam que, com tais mudanças, se definiria o problema da identidade do Curso de 

Pedagogia. 

Seis anos após isto tudo, em 1975, o mesmo autor do Parecer nº 252/69, Valnir 

Chagas, retomou as discussões em relação ao Curso de Pedagogia, propondo uma nova 

regulamentação mediante as indicações sobre as áreas pedagógicas (CFE nº 67/1975), a 

preparação dos especialistas em educação (CFE nº 70/1976) e uma outra (CFE nº 68/1975) 

que discorria sobre a formação do professor das séries iniciais em nível superior. Estas 

regulamentações visavam ao que se deliberou denominar de “extinção do Curso de 

Pedagogia”. 

Diante da iminência do MEC em retomar as discussões com base nas indicações 

do Conselheiro Valnir Chagas, mobilizações em nível nacional foram organizadas para 

contestar tais medidas, consideradas arbitrárias pelos especialistas da Educação. Assim, na 

Conferência em São Paulo, em 1980, nasceu o Comitê Nacional Pró-Formação do Educador, 

pretendendo-se constituir como articulador de comitês regionais, “[...] com o objetivo de 

mobilizar professores e alunos em torno da reformulação dos cursos de pedagogia que, desde 

1975, com os pareceres do professor Valnir Chagas, se estava colocando em debate em nível 

nacional”, (ANFOPE, 2000). 
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Uma das questões mais importantes defendidas por esse Comitê foi a redefinição 

na concepção do bacharelado e da licenciatura, a partir do pressuposto “[...] de que todo 

professor deveria ser considerado educador e, portanto, sua formação deveria sempre supor 

uma base de estudos de forma a conduzir à compreensão da problemática educacional 

brasileira”, (SILVA, 1999, p. 92).  

Desta forma, nasceram os “[...] ‘Cursos de Educação’ que, a partir de um ‘núcleo 

comum’ de estudos, sobre o qual se assentaria a formação específica dos diferentes cursos, 

seriam oferecidos em nível de graduação e estariam voltados à formação de professores para 

os vários níveis de ensino”, (SILVA, 1999, p. 62 -3). 

Brzezinski (1996, p. 86) assinala que “[...] as universidades federais brasileiras 

adotam, desde o final da década de 1980, a docência como base de formação do pedagogo, 

com ênfase na formação do professor das séries iniciais do Ensino Fundamental”.  

Como resposta às tentativas oficiais de reformulações do curso de Pedagogia, e 

com o objetivo de reverter a estratégia de exclusão dos principais interessados das discussões 

em pauta, os educadores organizaram-se nacionalmente, reafirmando o Curso de Pedagogia 

como espaço necessário para o estudo dos problemas educacionais brasileiros e debatendo 

alternativas para torná-lo mais adequado às necessidades da maioria da população, em sua 

luta pela educação e pela escola pública. 

Segundo Silva (1999, p. 79), após vários encontros regionais, outro encontro, 

agora em nível nacional, foi organizado pelo MEC, em novembro de 1983, em Belo 

Horizonte, com a intenção de dar continuidade ao processo de reconstrução curricular iniciado 

em 1978. Neste encontro, os educadores tomaram para si a condução do processo de 

discussão e formaram a Comissão Nacional de Reformulação dos Cursos de Formação dos 

Educadores – CONARCFE – que passou a se reunir com regularidade, constituindo-se fonte 

importante de geração de conhecimento sobre a formação do educador. Em 1990, a 
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CONARCFE transformou-se em ANFOPE – Associação Nacional pela Formação do 

Profissional da Educação, que, a cada dois anos, em seus encontros nacionais, tem 

estabelecido princípios para a estruturação/reestruturação dos cursos de formação dos 

profissionais da educação.    

Uma pesquisa realizada por Brzezinski (1996) indica que vários cursos têm 

orientado suas reformulações no sentido de tornar a docência como base da formação do 

pedagogo, formando professores para séries iniciais do Ensino Fundamental, Educação 

Especial e Educação Infantil, além da formação dos professores para a Habilitação do 

Magistério de 2° grau. No que se refere às tradicionais habilitações, estas têm sofrido 

transformações significativas – desde sua extinção até sua inserção em nível de pós-graduação 

ou incorporação ao núcleo comum do currículo. Estas transformações, construídas na prática 

pelo movimento dos educadores e pelas instituições de ensino superior, tentavam responder às 

modificações pelas quais passava a escola fundamental, criando novas exigências no mercado 

de trabalho para estes especialistas, e ainda ao avanço da compreensão de que se fazia 

necessária a superação da dicotomia professor x especialista na formação do profissional da 

educação. 

Para finalizar, Silva (1999, p. 41) aponta que a “[...] própria gênese do curso de 

pedagogia já revela muito dos problemas que o acompanharam ao longo do tempo”. O debate 

posto sobre a sua formação e as instituições que o ofereciam continuava expressando 

problemas de indefinição e de identidade do curso, da sua função, dos profissionais da 

educação e de sua formação.  

Muitas dessas problemáticas ressurgiram no governo Fernando Henrique Cardoso 

(1995-1999 e 1999-2003), período em que o MEC separou a formação dos professores dos 

demais profissionais da educação. Propôs-se aí a passagem da formação dos professores, para 

atuar nas séries iniciais e na educação infantil, nos Institutos Superiores de Educação no 
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Curso Normal Superior, deixando para o curso de Pedagogia somente o bacharelado (ou seja, 

tem-se a retomada das habilitações e a fragmentação dos especialistas) (FREITAS, 1999).  

A desvalorização e a complexidade do trabalho de formação docente ocorridas 

nos anos 90 reapareceram depois de sancionada a Lei de Diretrizes e Bases para a Educação 

Nacional de 1996 (LDBEN), efetivando-se em diferentes pareceres, decretos e resoluções. 

Feita esta retomada histórica, que possibilitou evidenciar o processo de formação 

e evolução do Curso de Pedagogia no Brasil, o cenário a seguir mostrará a história da 

Associação Catarinense de Ensino (ACE), na cidade de Joinville (SC), ou seja, a instituição 

na qual esta pesquisa se desenvolveu. 

 

 

2.2 A ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE ENSINO ATUANDO COMO COADJUVANTE 

– A INSTITUIÇÃO PESQUISADA 

 

A Associação Catarinense de Ensino (ACE) completou, em março do corrente 

ano, trinta e cinco anos de atuação na área educacional no município de Joinville. O ambiente 

no qual a instituição foi criada, no município de Joinville, evidenciava um forte 

desenvolvimento econômico e expansão da cidade, fato que exigia mais qualidade na 

formação de sua população, no que se refere à educação básica e à formação de mão-de-obra 

especializada.  

Para atender essa demanda crescente, nasceu em 03 de março de 1969, a 

Associação Catarinense de Ensino sob o lema “Disce Docendo Adhuc” (aprende, enquanto 

ensinas). Seu fundador foi o Professor Dr. Guilherme Guimbala. Em 10 de Julho de 1971, a 

Associação Catarinense de Ensino, por escritura pública, comprou da União Catarinense de 

Educação, o Colégio Marista de Joinville, construído em uma área central da cidade. 
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Preocupou-se a instituição, inicialmente, em suprir a comunidade com o então 

ensino de 1º Grau Regular e curso supletivo, nos colégios Técnico Joinvillense e Stella 

Magna. Posteriormente passou a atender também em nível de 2º Grau, incluindo cursos 

profissionalizantes.  

Destaque deve ser dado ao ensino supletivo, uma vez que tal curso possibilitou o 

acesso ao ensino à centenas de operários das indústrias locais, para que, impossibilitados de 

freqüentar um curso regular, pudessem concluir sua escolaridade em tempo reduzido. Na 

época, a maioria das indústrias de Joinville trabalhava na produção sob o regime de turnos. 

Visando atender aos alunos operários, os cursos supletivos da ACE mantinham também o 

regime de turnos, uma inovação para os padrões vigentes na época. Quando o empregado 

mudava de turno na fábrica, mudava também de turno na escola. A instituição foi então 

pioneira na sua implantação em Joinville e na região, tão logo aprovada a antiga LDB (Lei nº 

5692/71).  

Em 1973, em decorrência da necessidade local e regional de professores e 

especialistas em Educação devidamente qualificados, a ACE obteve autorização para o 

funcionamento da Faculdade de Educação de Joinville, com a oferta do Curso de Pedagogia, 

que contemplou as habilitações de Magistério das Disciplinas Pedagógicas do 2º Grau, 

Administração Escolar, Supervisão Escolar e Orientação Educacional. É importante observar 

que a criação do Curso de Pedagogia em Joinville se deu em meio ao calor das discussões em 

busca da identidade deste curso no Brasil. 

A Educação Infantil também foi campo de atuação da instituição, que em 1975 

fundou o Jardim de Infância Pequeno Príncipe. Alguns anos depois, em 1980, a ACE ofereceu 

à comunidade acadêmica o Curso de Direito, o primeiro a funcionar na região norte do estado. 

Dando prosseguimento a sua política expansionista, no que se refere a cursos de 

graduação, em 1985, a ACE implantou a Faculdade de Psicologia de Joinville. No ano 
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seguinte, em 1986, iniciavam-se os cursos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e, em 1996, 

passou a oferecer à comunidade o Curso de Ciências da Computação. 

Atualmente a ACE mantém onze entidades, englobando seis cursos superiores, 

pós-graduação, centro de reabilitação, assistência jurídica e juizado especial civil, dentre 

outras atividades de extensão. 

 

 

2.2.1 O Projeto Político Pedagógico do Curso de Pedagogia da ACE 

 

A palavra projeto – projetare – possui o sentido etimológico de algo que se lança 

e avança. Indica, igualmente, antecipação imaginária para o futuro e suas possibilidades 

(BAGNO, 2002). Assim, projetar significa lançar-se para o futuro tendo em mente a realidade 

que existe, ou seja, projeto quer dizer tanto o que é proposto para ser realizado, quanto o que 

será feito para atingi-lo. Desta forma, Projeto Político Pedagógico – PPP – significa planejar e 

organizar ações, com o objetivo de construir uma proposta pedagógica buscando a identidade 

do curso a que se refere. 

Com base nesse pressuposto, o Projeto Político Pedagógico é compreendido como 

processo de ação participativa entre pessoas que se integram politicamente em função das 

necessidades, dos interesses e dos objetivos comuns, em uma instituição escolar. Este 

documento procura favorecer um maior envolvimento na ação pedagógica, que é considerada 

responsabilidade de todos os membros da comunidade educativa. Neste sentido, duas 

características marcam o Projeto Pedagógico: o engajamento de todos na sua produção e a sua 

adequação à realidade social da qual faz parte. 

Segundo Vasconcellos (1999), o Projeto Político Pedagógico é o plano global da 

instituição, podendo ser entendido como “[...] a sistematização, nunca definitiva, de um 
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processo de Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que 

define claramente o tipo de ação educativa que se quer realizar”. E m outras palavras, trata-se 

de um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e mudança da realidade; um 

elemento de organização e integração da atividade prática da instituição no processo de 

transformação. E, nesta medida, de acordo com referido autor, configura-se este documento, 

enquanto valor de articulação da prática, de memória do significado da ação, como elemento 

de referência para a caminhada, envolvendo também uma construção coletiva de 

conhecimento. 

Considerados os conceitos referidos que norteiam a noção de Projeto Político 

Pedagógico, faz-se necessário a este estudo analisar este documento no Curso de Pedagogia 

da instituição pesquisada.  

Assim sendo, o PPP em questão, além da contextualização histórica e geográfica 

do município no qual a Associação Catarinense de Ensino – ACE – está inserida, aborda as 

especificidades pedagógicas da instituição. Segundo consta neste documento (1998, p. 4), a 

instituição pesquisada “[...] tem como princípio balizar a superação da dicotomia entre 

formação teórica e a docência, compreendendo que a docência deve ser o princípio 

organizador da formação e da identidade profissional”.  

Portanto, nesse documento, as antigas habilitações, outrora voltadas para a gestão 

das unidades escolares, deixam de constituir-se como áreas específicas de formação e passam 

a estar integradas a uma concepção mais ampla de formação profissional. Prioriza-se, neste 

sentido, a formação para a docência nas séries iniciais do Ensino Fundamental e para a 

Educação Infantil, tendo-se como perspectiva a formação de um professor pesquisador. Dessa 

forma, a reflexão sistemática sobre o processo que está sendo percorrido é o que vai alimentar 

o redimensionamento na perspectiva da construção coletiva.  
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O PPP (1998) da instituição pesquisada tem como objetivo habilitar e capacitar 

educadores para a atuação em instituições de Educação, intervindo junto às crianças e/ou em 

funções de coordenação e gestão destas unidades, junto aos sistemas de educação, produção e 

difusão de conhecimentos da área. O mesmo documento apresenta ainda os seguintes 

objetivos específicos (1998, p. 8): 

- Estimular a prática da pesquisa contextualizada na realidade social, como 
princípio de ensino e aprendizagem; 
- Criar condições no Projeto Político Pedagógico que possibilitem a reflexão 
transdisciplinar; 
- Propiciar atividades de estágio supervisionado que sejam integradoras do 
currículo e proporcionem a relação teoria/prática. 

 

O Curso de Pedagogia da instituição pesquisada tem como finalidade atuar: em 

docência na Educação infantil, nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental e nas disciplinas de 

Formação Pedagógica do Nível Médio; na organização do sistema e unidades escolares e 

organização não-escolar; na produção e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos 

relacionados à área de educação; e, por fim, em áreas emergentes do campo educacional (PPP, 

1998). 

A formação a que se propõe o Curso de Pedagogia da ACE procura “[...] estar 

consoante às mudanças no contexto municipal, nacional e internacional” (1998, p. 4). No que 

se refere ao município, o curso tem por objetivo atender às demandas educativas de uma 

sociedade que vem passando por rápidas transformações, tanto no que diz respeito aos 

aspectos econômicos, com a retração dos empregos industriais e a emergência significativa no 

setor de serviços e de trabalho e emprego informal, como no que concerne aos aspectos 

sociais, marcados pela persistência de aceleradas taxas de crescimento populacional, nem 

sempre acompanhada da necessária infra-estrutura de serviços públicos. O curso objetiva 

também atender aos novos padrões dos empregos, que passaram a solicitar um perfil 

profissiográfico mais qualificado, acentuando-se as exigências de escolaridade básica. 
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Vale salientar que esse quadro, aliado aos aspectos econômicos, políticos e 

culturais que caracterizam o perfil profissiográfico, impõe “[...] novos desafios a todas as 

instituições sociais que tratam de processos educativos, sejam estes de caráter escolar ou não-

escolar”, (PPP, 1998, p. 5).  

Percebe-se, a partir destas observações, a preocupação em relação às instituições 

responsáveis pela formação inicial de docentes, a quem caberia, segundo o documento em 

questão, a tarefa de formar profissionais com capacidade reflexiva, com capacidade de 

mobilizar teorias e práticas, condições necessárias a uma atuação profissional pertinente e 

inovadora, resgatando para as escolas sua função social de constituir-se em um dos espaços de 

mediação às mudanças sociais necessárias (PPP, 1998).  

O Projeto Político Pedagógico é mais do que a necessidade de responder a uma 

solicitação formal. Conforme lê-se, no preâmbulo do PPP da ACE, trata-se de uma reflexão e  

contínua expressão das idéias dos educandos sobre a educação superior, sobre a universidade 

e sua função social, sobre o curso, sobre o ensino, sobre a pesquisa e sua relação com o 

ensino, sobre a extensão e sua relação com o currículo, sobre a relação entre teoria e prática. 

Visto sob esta perspectiva, o PPP precisa ser estudado, refletido e discutido. 

Quando necessário, modificado por todos os profissionais envolvidos, uma vez que se 

constitui como elemento norteador das práticas/docências. 

 

 

2.2.2 Matriz Curricular do Curso de Pedagogia 

 

Segundo o PPP (1998) da instituição pesquisada, o currículo é abordado em três 

planos centrais: 1) Plano das disciplinas de fundamentos teóricos; 2) Plano das disciplinas 

específicas de formação profissional; e 3) Plano das disciplinas complementares e atividades 
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práticas. Estes planos encontram-se articulados a partir de dois eixos: a flexibilidade e a 

articulação teoria/prática. A Matriz Curricular do Curso de Pedagogia da instituição 

pesquisada pode se contemplado no quadro que segue: 

 

Quadro 1. Matriz Curricular do Curso de Pedagogia da Instituição 

Catarinense de Ensino – ACE/ Habilitação: Magistério nas Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental/ Currículo Pleno Periodizado – em vigor a partir do 1º semestre de 20004  

Disciplina Teórica Prática Total Créditos 
1º PERÍODO 

História da Educação I 72 0 72 4 
Sociologia Geral 72 0 72 4 
Filosofia Geral 72 0 72 4 
Metodologia da Pesquisa Científica 72 0 72 4 
Estatística I 36 0 36 2 
Pesquisa e Prática Pedagógica I 36 36 72 4 
Seminários – Tópicos Avançados I 18 0 18 1 
TOTAL 378 36 414 23 

Disciplina Teórica Prática Total Créditos 
2º PERÍODO 

História da Educação II 72 0 72 4 
Sociologia da Educação I 72 0 72 4 
Filosofia da Educação 72 0 72 4 
Psicologia Geral 72 0 72 4 
Estatística II 36 0 36 2 
Pesquisa e Prática Pedagógica II 36 36 72 4 
Seminários – Tópicos Avançados II 18 0 18 1 
TOTAL 378 36 414 23 

Disciplina Teórica Prática Total Créditos 
3º PERÍODO 

História da Educação Brasileira 36 0 36 2 
Políticas Públicas em Educação 36 0 36 2 
Psicologia Educacional I 72 0 72 4 
Didática I 72 0 72 4 
Sociologia da Educação II 36 0 36 2 
Pesquisa e Prática Pedagógica III 36 36 72 4 
Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 36 0 36 2 
Avaliação Educacional 36 0 36 2 
Seminários – Tópicos Avançados III 18 0 18 1 
TOTAL 378 36 414 23 

Disciplina Teórica Prática Total Créditos 

                                                
4 Autorização: Portaria nº 87, de 14/1/99 – DOU de 18/1/99. 
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4º PERÍODO 
Didática II 72 0 72 4 
Psicologia Educacional II 36 0 36 2 
Teorias Curriculares 72 0 72 4 
Metodologia e Conteúdo do Ensino da Arte 72 36 108 6 
Núcleo Temático I 36 0 36 2 
Pesquisa e Prática Pedagógica IV 36 36 72 4 
Educação Ambiental 36 0 36 2 
Seminários – Tópicos Avançados IV 18 0 18 1 
TOTAL 342 108 450 25 

Disciplina Teórica Prática Total Créditos 
5º PERÍODO 

Metodologias e Conteúdos do Ensino da Matemática 
I 72 36 108 6 

Metodologias e Conteúdos do Ensino da Língua 
Portuguesa I 72 36 108 6 

Metodologias e Conteúdos do Ensino das Ciências I 72 36 108 6 
Metodologias e Conteúdos do Ensino da História e 
Geografia I 72 36 108 6 

Pesquisa e Prática Pedagógica V 36 36 82 4 
Seminários – Tópicos Avançados V 18 0 18 1 
Metodologias e Conteúdos do Ensino Médio 36 0 36 2 
TOTAL 378 180 558 31 

Disciplina Teórica Prática Total Créditos 
6º PERÍODO 

Metodologias e Conteúdos do Ensino da Matemática 
II 72 36 108 6 

Metodologias e Conteúdos do Ensino da Língua 
Portuguesa II 72 36 108 6 

Metodologias e Conteúdos do Ensino das Ciências II 72 36 108 6 
Metodologias e Conteúdos do Ensino da História e 
Geografia II 72 36 108 6 

Pesquisa e Prática Pedagógica VI 36 36 72 4 
Disciplina Optativa I 36 0 36 2 
Seminários – Tópicos Avançados VI 18 0 18 1 
Núcleo Temático II 36 0 36 2 
TOTAL 414 180 594 33 

Disciplina Teórica Prática Total Créditos 
7º PERÍODO 

Organização e Gestão do Trabalho Pedagógico e 
Escolar I 72 0 72 4 

Educação Não-formal I 36 0 36 2 
Comunicação, Educação e Tecnologia 36 0 36 2 
Prática de Ensino I 72 144 216 12 
Trabalho de Conclusão de Curso I 72 36 108 6 
Disciplina Optativa II 36 0 36 2 
Seminários – Tópicos Avançados VI 18 0 18 1 
TOTAL 342 180 522 29 

Disciplina Teórica Prática Total Créditos 
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8º PERÍODO 
Organização e Gestão do Trabalho Pedagógico e 
Escolar II 72 0 72 4 

Educação Não-formal II 36 0 36 2 
Trabalho de Conclusão de Curso II 72 36 108 6 
Prática de Ensino II 72 180 252 14 
Núcleo Temático III 36 0 36 2 
Seminários – Tópicos Avançados VII 18 0 18 1 
TOTAL 306 216 522 29 
TOTAL GERAL 2916 972 3888 216 
DISCIPLINAS OPTATIVAS: Fundamentos e Metodologia da Alfabetização; Necessidades Educativas 
Especiais; Psicomotricidade; Higiene e Saúde do Escolar; Jogos e Atividades Lúdicas; Formas de Expressão 
(verbal e plástica); Formas de Expressão (Canto, Música e Corporal); Tecnologia e Informática na Educação; 
Estatuto da Criança e do Adolescente; Antropologia Cultural; Educação e Conjuntura Política; Educação e 
Movimentos Sociais; Orientação Profissional; Recreação Infantil; Educação Física; Língua Inglesa e Língua 
Espanhola. 
NÚCLEOS TEMÁTICOS: Planejamento e Gestão Educacional; Educação e Trabalho; Educação para Jovens e 
Adultos; Arte – Educação. 
OBSERVAÇÕES: 
Currículo Pleno publicado no DOU de 4/1/2000, na forma de Portaria MEC 1970-A, de 30/11/94 e Parecer nº 
920/98. 
A disciplina de Cidadania e Realidade Brasileira, foi incluída na disciplina de Sociologia Geral e Sociologia da 
Educação. 
Cabe ao colegiado do curso a distribuição das disciplinas por período e a sua caracterização teórico-prática. 
Fonte: Associação Catarinense de Ensino (2004) 
 

A flexibilização curricular, ressaltada no documento da instituição, indica que a 

mesma procura oferecer novas oportunidades de formação aos graduandos, combinando as 

disciplinas de cunho obrigatório, disciplinas de caráter metodológico e disciplinas que tratam 

de temáticas mais emergentes no campo educacional.  

Nesse sentido é que são propostas três modalidades de disciplinas 

complementares: seminários especiais, que ocorrem ao longo dos semestres e tratam tanto de 

aprofundamentos teóricos como de temas emergentes; núcleos temáticos, cujo caráter 

interdisciplinar possibilita a organização modular de seu conteúdo e a interface com outros 

cursos/disciplinas da instituição; e disciplinas optativas, que se organizam nos moldes das 

disciplinas obrigatórias, tendo como objetivo o enriquecimento curricular. 

É importante assinalar ainda que a formação profissional fica assim distribuída ao 

longo da formação do graduando, não se restringindo mais aos últimos períodos de formação. 
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As habilitações Séries Iniciais do Ensino Fundamental e Educação Infantil 

passaram a ter uma duração de quatro anos, sendo distribuídas ao longo de oito semestres 

letivos. O aluno graduando poderá requerer habilitação em mais de uma área, desde que 

cumpra os requisitos de carga horária e disciplinas especificas da formação profissional da 

habilitação em referência. 

A estrutura curricular abrange aspectos de cada área de formação, expressos na 

especificidade das disciplinas teóricas e práticas. Assim, a articulação entre os currículos de 

formação para a docência nas Séries Iniciais e da Educação Infantil pressupõe os princípios 

norteadores e os três núcleos abordados anteriormente, diferenciando-se no que diz respeito à 

especificidade de formação profissional de cada área. 

A partir do perfil delineado para que o pedagogo possa atuar na docência nas 

Séries Iniciais do Ensino Fundamental, a matriz curricular, bem como as disciplinas que a 

compõem, foram pensadas no sentido de acreditar-se que: 

[...] como campo teórico, (a pedagogia) destina-se à formação de 
profissionais que desejem aprimorar a reflexão e a pesquisa sobre a educação 
e ao ensino da pedagogia, propriamente dita. Como campo de atuação 
profissional, destina-se à preparação de pesquisadores, planejadores, 
especialistas em avaliação, gestores de sistema e da escola, coordenadores 
pedagógicos ou de ensino, comunicadores especializados para atividades 
escolares e extra-escolares [...] de educadores de adultos no campo da 
formação continuada etc. (LIBÂNEO e PIMENTA, 2002, p. 33 apud 
PIMENTA, 2002) 

 

Para atender a essas expectativas, a disciplina Pesquisa e Prática Pedagógica, já 

citada anteriormente, está inserida na matriz curricular desde o primeiro até o oitavo semestre 

do curso de Pedagogia, constituindo-se como espaço de introdução do aluno nos contextos 

escolares, cuja articulação teórico/prática tem por objetivo ampliar as possibilidades de 

inserção do aluno graduando em atividades e práticas escolares desde o início do curso. Neste 

sentido, esta disciplina oportuniza ao acadêmico o estudo de tendências contemporâneas da 

pesquisa educacional e suas temáticas emergentes, metodologias de observação e registro, 
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paradigmas científicos contemporâneos, elaboração de projetos de iniciação à pesquisa 

científica, bem como relatórios de pesquisa, utilizando fontes e recursos variados na pesquisa 

educacional, procurando, com isto, articular teoria e prática (PPP, 1998). 

O documento PPP (1998) do Curso de Pedagogia da instituição pesquisada  

ressalta ainda que as disciplinas de Pesquisa e Prática Pedagógica, de Fundamentos (História 

da Educação, Filosofia, Sociologia, Estatística, Psicologia Geral, Metodologia Científica), 

bem como as disciplinas de Metodologias do Ensino (Língua Portuguesa, Matemática, 

Ciências, História e Geografia) e o Estágio Curricular Supervisionado devem ter como 

referência o desenvolvimento de um trabalho coletivo e interdisciplinar pelos docentes do 

curso. Devem considerar a produção do conhecimento pelo estudante e a formação do 

professor investigador, capaz de pensar, repensar e transformar a relação teoria/prática.  

Nesse sentido, a articulação entre teoria e prática deve requerer o estabelecimento 

de um programa de estágio que valorize e estimule os vínculos entre as várias disciplinas e a 

relação entre a Faculdade de Educação com as escolas da comunidade, procurando partilhar e 

construir projetos comuns, desenvolvidos por meio de projetos especiais (PPP, 1998). 

Uma escola ou uma instituição de Séries Iniciais do Ensino Fundamental e/ou de 

Educação Infantil é constituída por múltiplas relações. A aproximação ao entendimento destas 

relações implica identificar os vínculos que a escola ou a instituição mantém com a população 

que a freqüenta e com os profissionais que a compõem. Implica também conhecer a sua 

própria história e suas condições de funcionamento, requerendo assim o entendimento das 

ações pedagógicas e dos diferentes tipos de conhecimentos que aí se desenvolvem. Através da 

análise da aula ou das atividades realizadas com as crianças, observa-se a sala de aula como 

um espaço de vida. Sua dinâmica pressupõe o compartilhar de experiências e vivências que 

caracterizam a interação professor e aluno.  
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A apreensão mais completa da escola ou da instituição, bem como a proposição de 

novas práticas docentes constitui-se assim como um desafio no qual diferentes saberes e 

conteúdos pedagógicos têm um papel importante a desempenhar. 

 

 

2.2.3 O Estágio Curricular Supervisionado das Séries Iniciais da Instituição Pesquisada  

 

O objetivo nesta cena é, a partir da realidade detectada, fazer uma análise 

descritiva do Estágio Curricular Supervisionado proposto pela instituição pesquisada, 

Associação Catarinense de Ensino – ACE, na cidade de Joinville/SC. É importante enfatizar 

que a realidade vivida e descrita aqui faz parte da trajetória profissional desta pesquisadora, 

envolvida no exercício docente como supervisora do Estágio Curricular há quatro anos. 

O Núcleo de Estágio Curricular Supervisionado de Pedagogia – NESCP – é 

composto por uma equipe de quatro professoras, e tem a finalidade de orientar e supervisionar 

os acadêmicos dos 5º, 6º, 7º e 8º períodos do Curso de Pedagogia, com uma carga horária de 

trinta horas semanais, distribuídas da seguinte forma: vinte horas semanais destinadas à 

orientação individualizada para cada acadêmico e dez horas semanais destinadas a contemplar 

reuniões pedagógicas das supervisoras de estágio, correção de relatórios de estágio, visita às 

escolas parceiras, organizações de seminários e ajustes nas diretrizes organizacionais (Manual 

de Orientações de Estágio). 

O espaço destinado à orientação de Estágio é dividido em três salas, com uma das 

salas funcionando como secretaria, na qual são realizados os agendamentos de orientação para 

os acadêmicos e as notificações de alteração de horário. A equipe de professoras orientadoras 

de Estágio executa suas atividades em uma sala ampla, onde funciona também uma biblioteca 

que acondiciona livros didáticos, jogos pedagógicos e revistas referentes à educação. Este 
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material é disponibilizado para empréstimo aos acadêmicos, de acordo com suas 

necessidades. 

Os relatórios elaborados e entregues pelos acadêmicos no fim de cada semestre, 

bem como as fichas onde são registradas sistematicamente as visitas às escolas parceiras e 

fichas com anotações das orientações de cada acadêmico estão arquivadas e encontram-se na 

terceira sala. 

O Estágio Curricular Supervisionado da instituição possui um regulamento 

baseado no art. 82, da LDBN. Este regulamento constitui-se de normas e critérios que 

subsidiam a função dos professores orientadores de estágio, dos estagiários, das orientações 

de estágio do Núcleo de Prática Pedagógica do coordenador de estágios, entre outras funções. 

As diretrizes organizacionais (Manual de Orientação de Estágio) são ajustadas a 

cada semestre, de acordo com as necessidades detectadas durante o processo. Estas diretrizes 

contemplam orientações gerais que norteiam o estágio de professores para licenciatura em 

Educação Infantil e para as Séries Iniciais do Ensino Fundamental, bem como questões 

metodológicas para a apresentação de relatórios finais: normas de apresentação de capa, folha 

de rosto, exemplo de declaração de estágio, declaração de compromisso quanto às obrigações 

de estágio, cronograma de observação e cronograma de prática, ficha de presença, ficha de 

considerações sobre a prática do estagiário, e ainda orientações específicas quanto à carga 

horária distribuída ao longo de cada semestre, considerando que o estágio começa no 5º 

período e finaliza no 8º período. É importante enfatizar que os estagiários regulares têm uma 

carga horária a ser cumprida, diferente do estagiário em efetivo exercício. 

Ao iniciar o período letivo, o primeiro seminário tem como objetivo oportunizar a 

proposta de trabalho, na qual estão descritas as orientações e os procedimentos a serem 

desenvolvidos no decorrer do semestre. A proposta de estágio no 5º período é denominada 

como eixo “Representação de Escola” (são formados aí grupos de 3 a 4 acadêmicos), com o 
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objetivo de introduzir o(a) estagiário(a) no contexto escolar, visando a construção de uma 

imagem da dinâmica de funcionamento e estrutura da mesma. Neste sentido, faz-se necessária 

a inserção do grupo de estagiários em duas realidades distintas, com vistas a privilegiar uma 

análise reflexiva sobre as diferentes realidades observadas. 

No 6º período, o estágio tem como eixo a “3ª e 4ª série do Ensino Fundamental” e, 

no 7º período, o eixo é a “1ª e 2ª série do Ensino Fundamental”. Nestes dois períodos, 

priorizam-se a observação e a prática em cada série. No 8º período, o eixo “Projeto Especial 

em Ensino Fundamental” (formado por grupos de 3 a 4 acadêmicos) objetiva contribuir com 

as instituições parceiras no Estágio Curricular Supervisionado, a partir de necessidades 

observadas e contato mantido com a mesma. 

O estágio, nesse contexto, é compreendido como obrigatório, e é por meio dele 

que o aluno entra em contato direto com a realidade profissional (problemas e desafios) com a 

qual irá atuar. Por esse motivo, o estágio é entendido como o eixo articulador entre teoria e 

prática. Assim, os conhecimentos teóricos e metodológicos transmitidos ao longo do curso 

serão fundamentais para a síntese realizada pelo acadêmico ao término do processo do 

estágio, configurando-se como um momento de ensinar e aprender. 

Ao se pretender abrirem-se as cortinas para os próximos atos, vislumbram-se as 

cenas que constituirão para o roteiro desta pesquisa, a forma como esta foi tratada, 

evidenciando-se o caminho a ser seguido e o modo como trilhá-lo, ou seja, segue no próximo 

capítulo a exposição acerca da metodologia adotada para se chegar aos atos que constituem o 

espetáculo. 
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3 O ROTEIRO: COMO TRILHAR O CAMINHO 

 

 

“Não se compreende todo caminho num 

grande e único passo: novas estradas se 

abrem quando se persiste no caminhar”.  

                                                                        (Danilo Gandin) 

 

 

Antes de abrirem-se as cortinas para a cena principal, procede-se aqui a uma 

prévia do enredo que balizou esta pesquisa, analisando-se as perspectivas metodológicas que 

permearam a reflexão crítica sobre a realização do Estágio Curricular Supervisionado do 

Curso de Pedagogia da já referida instituição. 

 

 

 

3.1 PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS 

 

A reflexão sobre a articulação entre teoria e prática, durante o Estágio Curricular 

Supervisionado, no curso de formação de professores para Séries Iniciais do Ensino 

Fundamental e Educação Infantil, constituiu o tema deste estudo. Uma vez definido o tema, 

considerou a pesquisadora que a melhor forma de fazê-lo seria mediante a adoção da 

metodologia de estudo de caso.  Este tipo de pesquisa pressupõe uma investigação de 

abordagem qualitativa, na qual o desafio é um estudo profundo de uma situação específica. 

Pressupõe, ainda, o envolvimento de pessoas-chave, que possam contribuir de forma a 

ampliar as discussões, auxiliando na promoção de soluções. Assim sendo, definiu-se analisar 

a compreensão dos acadêmicos do Curso de Pedagogia da Associação Catarinense de Ensino 
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– ACE, campo de atuação desta pesquisadora, a respeito do processo da referida articulação 

entre teoria e prática durante o estágio. 

Conforme já dito, trata-se de uma pesquisa do tipo qualitativa. Este tipo de 

pesquisa, segundo Bogdan e Biklen (1994), implica que a construção de abstrações seja feita 

na medida em que os dados recolhidos sejam agrupados no todo e o pesquisador se interesse 

pelas perspectivas dos atores envolvidos. 

Assumidos estes pressupostos, estabeleceu-se a questão desta pesquisa, resultante 

da preocupação da pesquisadora em analisar os processos de articulação teórico/prática, 

realizados pelos acadêmicos do Curso de Pedagogia – Séries Iniciais, em situação do Estágio 

Curricular Supervisionado, da Associação Catarinense de Ensino (ACE) em Joinville/SC, 

onde atua como professora da disciplina Ensino Superior, na função de Professora 

Supervisora do estágio curricular. A questão estabelecida foi a seguinte: pressupondo que o 

estágio é o espaço curricular onde os conhecimentos teórico-práticos, construídos durante o 

curso, serão experienciados na realidade escolar, como os acadêmicos do 7° e 8° períodos do 

Curso de Pedagogia compreendem este processo? 

Em busca das possíveis respostas a esta questão, definiram-se, para o 

desenvolvimento desta pesquisa, os seguintes objetivos: 

- Expor sobre o ambiente em que foi instituído o Curso de Pedagogia no Brasil e sobre sua 

consolidação; 

- Descrever a organização curricular do Curso de Pedagogia das Séries Iniciais da Associação 

Catarinense de Ensino – ACE; 

- Apresentar o Estágio Curricular Supervisionado – Séries Iniciais da Associação Catarinense 

de Ensino – ACE, na cidade de Joinville/SC, analisando-o como componente curricular do 

Curso de Pedagogia; 
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- Analisar os dados colhidos nas entrevistas aplicadas aos acadêmicos do 7° e 8° períodos do 

curso de Pedagogia, referentes à articulação entre conhecimento teórico e prática, durante o 

Estágio Curricular Supervisionado; 

- Refletir, com base nos dados colhidos e citados no item anterior, sobre o Estágio Curricular 

Supervisionado como componente curricular que prima por possibilitar a articulação da 

compreensão da relação entre teoria e prática; 

- Propor soluções, se identificadas dificuldades, com base na visão dos envolvidos, para o 

desenvolvimento do processo de estágio. 

Estes são os objetivos que nortearam o processo de pesquisa, subsidiando a 

trajetória da investigação. Repensar o Estágio Curricular Supervisionado, com possibilidades 

de se construir novos conhecimentos de forma coletiva, foi algo que se anunciou ao longo da 

descrição desta caminhada. Vale, a este respeito, salientar que muitos são os desafios que 

vivenciam os professores responsáveis e também os acadêmicos, e são estes os desafios que 

exigem uma contínua prática de pesquisa. 

 

 

3.2 A INSTITUIÇÃO E OS SUJEITOS (ATORES) DA PESQUISA 

 

Elegeu-se, para o campo da pesquisa, uma faculdade particular de Joinville, que, 

no Capítulo 2 desta dissertação, já foi nomeada como cenário deste estudo. Também já foi 

explicitado o fato de ser esta faculdade o campo de trabalho desta pesquisadora. Neste 

sentido, a escolha da referida faculdade se justifica à medida que agrega valor às atividades 

profissionais da pesquisadora e que possibilita o repensar acerca dos processos que norteiam o 

Estágio Curricular Supervisionado no Curso de Pedagogia da referida instituição. 
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Para o desenvolvimento desta pesquisa contou-se com o apoio da coordenação do 

Curso de Pedagogia, dos professores supervisores de estágio e dos acadêmicos do 7º e 8º 

períodos. 

A amostra, no que se refere à aplicação das entrevistas, envolveu treze (13) 

acadêmicos, em processo de Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Pedagogia, com 

habilitação nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental.  

O critério de seleção destes acadêmicos apoiou-se em três aspectos: 

a) acadêmicos sem experiência profissional; 

b) acadêmicos com experiência de um a cinco anos em efetivo exercício; e 

c) acadêmicos com mais de cinco anos em efetivo exercício como docente. 

Justifica-se esse critério de seleção ao considerar-se o entendimento de Huberman 

(1992, p. 38), segundo quem “[...] O desenvolvimento  de uma carreira é, [...], um processo e 

não uma série de acontecimentos. Para alguns, este processo pode parecer linear, mas, para 

outros, há patamares, regressões, becos sem saída, momentos de arranque, descontinuidades”.  

A articulação entre o percurso profissional e pessoal se estabelece à medida que o 

acadêmico, durante o processo de formação, é instigado a refletir sobre os seus percursos. A 

forma como o profissional evolui ao longo de sua carreira contribui para que se produza um 

pensamento acerca da prática pedagógica e sobre a profissão docente. Neste tocante, 

Huberman (1992, p. 38) destaca a importância de se “[...] estudar o percurso de uma pessoa 

numa organização (ou numa série de organizações) e bem assim de compreender como as 

características dessa pessoa exercem influência sobre a organização e são, ao mesmo tempo, 

influenciadas por ela”.  

Segue abaixo um esquema elaborado por Huberman (1992), no qual é delineado o 

percurso do profissional docente considerando-se os anos de carreira. 
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Figura 1. Ciclo de Vida Profissional do Professor 

Fonte: Huberman (1992, p. 47). 

 

Considerado o percurso profissional esquematizado acima, vale ressaltar que os 

processos de formação baseados na partilha de saberes e conhecimento profissional estão 

intimamente atrelados à produção de sentido sobre as vivências e experiências de vida dos 

próprios atores envolvidos, o que pressupõe a necessidade de uma política de valorização do 

desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes e das respectivas instituições escolares.  

Ranghetti e Gesser (2004, p. 312) salientam que “[...] o sujeito em formação é 

sujeito de sua própria formação. É autor do próprio processo de desenvolvimento pessoal-

profissional”. Na contramão desta co nstatação, o problema, segundo as autoras, é que, muitas 

vezes, a formação está subordinada às políticas públicas ou, ainda, aos gestores do curso, que 

  

Fases/ Temas da Carreira Anos de Carreira 

Entrada,  Tacteamento 

Estabilização, Consolidação de um repertório pedagógico 

Diversificação, “Activismo”                              Questionamento  

Serenidade, Distanciamento afectivo                   Conservantivismo 

Desinvestimento 
(sereno ou amargo) 

1-3 

4-6 

7-25 

25-35 

35-40 
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“[...] indicam o quê e como deve ser a formação desses sujeitos”, (RANGHETTI E GESSER, 

2004, p. 312). 

 

 

 

3.3 TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 

Ao optar pela metodologia de estudo de caso, esta pesquisadora objetivou refletir, 

com maior profundidade, sobre como a instituição pesquisada subsidia a articulação entre 

teoria e prática, durante o processo do Estágio Curricular Supervisionado. Um estudo de caso, 

segundo Triviños (1987, p. 11), tem por objetivo: 

Fornecer o conhecimento aprofundado de uma realidade delimitada que os 
resultados atingidos podem permitir e formular hipóteses para o 
encaminhamento de outras pesquisas, ou seja, o Estudo de Caso é uma 
categoria de pesquisa cujo objetivo é uma unidade que se analisa 
aprofundadamente. 

 

 

Um estudo de caso possibilita, conforme Meksenas (2002), um olhar que 

contemple com profundidade um fenômeno educativo sem, no entanto, perder sua 

complexidade, ou seja, uma análise interpretativa de uma unidade social significativa. 

Segundo o mesmo autor, no estudo de caso, descrevem-se e analisam-se detalhadamente 

entidades sociais e educacionais de forma única. 

Assim fundamentados, os passos para a elaboração e aplicação da pesquisa serão 

detalhados a seguir. 
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3.3.1 Procedimentos de coleta e tratamento de dados 

 

A pesquisa estava apoiada, inicialmente, em três projetos-piloto, por meio da 

aplicação de um questionário. Porém, à medida que os questionários foram sendo aplicados 

aos acadêmicos da instituição pesquisada e os dados foram sendo coletados, percebeu-se que 

os objetivos da pesquisa não estavam sendo alcançados, pois faltavam componentes que 

respondessem ao problema da pesquisa.  

Dessa forma, um novo projeto-piloto foi elaborado, com vistas a coletar dados 

mais completos, que fizessem emergir respostas que fossem de encontro ao problema 

proposto nesta investigação, agora por meio de entrevistas. É pertinente aqui destacar que um 

estudo de caso prevê essa flexibilidade, pois, de acordo com Meksenas (2002, p. 121), 

[...] um estudo de caso não é um método em que o pesquisador tem de 
antemão (a priori) todos os elementos da pesquisa que irá conduzir. Uma 
importante característica desse método em pesquisa empírica é a sua 
flexibilidade, isto é, a possibilidade de, em seu transcurso, alterar os 
procedimentos da investigação. 

 

 

Portanto, para coletar os dados juntos aos acadêmicos, optou-se pela entrevista, 

uma vez que esta subsidiou os objetivos específicos que permearam o objeto deste estudo. 

Como instrumento básico, a entrevista “[...] – a mais antiga e difundida forma de coleta de 

dados orais nas ciências sociais, sua técnica por excelência – supõe uma conversação 

continuada entre informante e pesquisador”, ( LEAL, 2004, p. 37). A opção pela entrevista foi 

resultante da perspectiva de interação recíproca entre quem pergunta e quem responde.  

Esse instrumento foi construído traduzindo-se os objetivos da pesquisa em 

questões especificas. Neste sentido, vale citar Ludke e André (1986, p. 34), segundo as quais 

“[...] grande vantagem da entrevista sobre outras técnicas é que ela permite a captação 

imediata e corrente da informação desejada [...]”.  



 46 

Os dados coletados na entrevista foram analisados mediante a técnica de análise 

de conteúdo. Em verdade, o termo refere-se, segundo Bardin (2002, p. 42), a: 

Um conjunto de técnicas de analise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a interferência 
de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens.  

 

 

Conforme Triviños (1987), a classificação dos conceitos, codificações dos 

mesmos, a categorização etc., são procedimentos indispensáveis na utilização deste método. 

 

 

3.3.1.1 O instrumento de coleta de dados: a entrevista 

 

A entrevista foi elaborada de modo semi-estruturado, a partir de doze perguntas 

que abrangiam questões sobre a articulação entre teoria e prática efetuada pelos acadêmicos 

no momento do Estágio Curricular Supervisionado e sua relação com o curso de Pedagogia. 

As questões foram separadas em três eixos, a saber: Eixo 1: Compreensões sobre 

a teoria e a prática; Eixo 2: Reflexões sobre a matriz curricular e o Estágio Curricular 

Supervisionado; Eixo 3: Articulação entre teoria e prática no momento do Estágio Curricular 

Supervisionado. Seguem, no quadro 2, elencadas as questões que compunham a entrevista, 

separadas em conformidade com os eixos propostos; a ordem com que foram aplicadas pode 

ser visualizada de acordo com a enumeração que as antecede (questão1, questão 2 etc.): 
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Quadro 2. Eixos da Entrevista 

Eixos Questões 

Eixo 1: 
“Compreensão 

sobre a teoria e a 
prática”  

Qual a sua compreensão sobre teoria? – Apêndice 3 
 
Qual a sua compreensão sobre prática? – Apêndice 4 

 
Eixo 2:  

“ Reflexões sobre a 
matriz curricular e 

o Estágio 
Curricular 

Supervisionado”  

Quais as disciplinas que contribuíram para as atividades do Estágio 
Curricular Supervisionado? Por quê? – Apêndice 1 
Quais os recursos que você utilizou para subsidiar o Estágio Curricular 
Supervisionado? – Apêndice 2 
Onde você busca referencias conceituais para elaborar o projeto a ser 
desenvolvido durante o período de estágio na unidade escolar? – 
Apêndice 7 
Quais as estratégias utilizadas por você em suas atividades de Estágio 
Curricular Supervisionado? Por quê? – Apêndice 8 
Como você avalia suas atividades durante o processo de Estágio 
Curricular Supervisionado? Por quê? – Apêndice 9 
No momento da realização do seu estágio, você encontrou dificuldades 
com a elaboração e realização dos planos? Que dificuldades foram 
estas? A que você atribui estas dificuldades? Apêndice 10 
Que disciplinas do Curso de Pedagogia, na sua opinião menos 
contribuíram para a realização das atividades de estágio? Por quê? 
Apêndice 11 

Eixo 3: 
“Articulação entre 
teoria e prática no 

momento do 
Estágio Curricular 
Supervisionado”  

Qual a contribuição dos conhecimentos teóricos/conceituais durante o 
decorrer do Curso de Pedagogia no momento do Estágio Curricular 
Supervisionado? Apêndice 5 
Como você compreende o momento do Estágio Curricular 
Supervisionado no Curso de Pedagogia no que se refere à articulação 
teoria/prática? Apêndice 6 
Muitos estudiosos da educação ressaltaram a importância da articulação 
teoria/prática. O que é para você esta articulação? Você conseguiu 
realiza-la durante suas atividades de estágio? Que dificuldades você 
encontrou? Apêndice 12 

 

Com vistas a atender aos critérios estabelecidos para a análise de dados (a ser 

contemplado no item 3.2 deste capítulo), aplicou-se, com antecedência, um questionário para 

delimitar os acadêmicos que estavam ou não em efetivo exercício docente. O questionário 

também perguntava o tempo em exercício, àqueles que já atuavam na docência. As entrevistas 

foram separadas respeitando os seguintes critérios: a) acadêmicos sem experiência 

profissional; b) acadêmicos com experiência de um a cinco anos em efetivo exercício; e c) 

acadêmicos com mais de cinco anos em efetivo exercício como docente. 
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As entrevistas foram aplicadas no mês de julho de 2004 – mês de recesso das 

atividades acadêmicas – após terem sido agendadas com os acadêmicos, respeitando suas 

disponibilidades de tempo. Os encontros aconteceram individualmente, no Núcleo de Estágio 

Curricular Supervisionado (NECSP) da ACE, espaço onde se realizam as orientações de 

estágio. 

 

 

3.3.1.2 Os atores 

 

Como já referido, as entrevistas foram realizadas com 13 acadêmicos do Curso de 

Pedagogia, em processo de Estágio Curricular Supervisionado, com habilitação nas Séries 

Iniciais do Ensino Fundamental, sendo que: 5 acadêmicos não possuíam experiência em 

efetivo exercício das Séries Iniciais; 4 acadêmicos possuíam experiência variando de um a 

cinco anos; e 4 acadêmicos possuíam experiência acima de cinco anos em efetivo exercício. 

Embora demonstrassem certo constrangimento e resistência nos contatos que 

antecederam a aplicação da entrevista, ao serem informados sobre a importância e relevância 

do tema, foram, paulatinamente, aderindo à proposição e passaram a se mostrar mais 

cooperativos e interessados no decorrer do processo. 

 

 

3.3.1.3 O trajeto da aplicação da entrevista e a análise dos dados colhidos 

 

As entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas. Durante as entrevistas, 

a pesquisadora procurou se mostrar acolhedora, clara e objetiva. Alguns acadêmicos 

questionaram, durante a aplicação, se deveriam efetivamente “falar” o que pensavam a 



 49 

respeito das disciplinas que, no seu julgamento, não contribuíam para o processo de formação; 

outros alegaram não entender o porquê do estágio; outros questionaram ainda porque 

determinadas disciplinas compunham a formação docente, pois, na sua percepção, “estavam 

soltas” no processo. Apesar das reações diversas, a pesq uisadora manteve um certo 

distanciamento, procurando não influenciar as respostas e opiniões dos acadêmicos. 

Como já visto, o aspecto principal que se considerou nesta pesquisa foi o ponto de 

vista dos acadêmicos, futuros professores, que constituem os protagonistas desta história. 

Partindo-se deste contexto, buscou-se estabelecer uma conexão entre o referencial teórico 

deste estudo e a análise das entrevistas realizadas com os acadêmicos. Esta análise iniciou-se 

com uma leitura “flutuante”, haja vista que,  segundo Bardin (2002, p. 96), ao reportar-se às 

técnicas de análise de conteúdo, 

[...] A primeira atividade consiste em estabelecer contacto com os 
documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se invadir por 
impressões e orientações. Esta fase é chamada de leitura “flutuante”, por 
analogia com a atitude do psicanalista. Pouco a pouco, a leitura vai-se 
tornando mais precisa, em função de hipóteses emergentes, da projeção de 
teorias adaptadas sobre o material e da possível aplicação de técnicas 
utilizadas sobre materiais análogos.  
 
 

 

O ir e vir dos dados, por meio da observação, descrição, análise e reflexão,  

propiciou a busca de significados, os quais constituíram os alicerces desta caminhada. Em 

seus relatos, os acadêmicos entrevistados evidenciaram situações, as quais possibilitaram 

coletar informações a respeito de como percebem a articulação teórico/prática durante o 

Estágio Curricular Supervisionado. Estas situações seguem relatadas no próximo capítulo, que 

segue subdividido em três sub-capítulos/atos principais em observância aos três eixos da 

entrevista, já mencionados neste capítulo, no item 3.3.1.1, e esquematizadas em quadros no 

apêndice deste trabalho, elaborados conforme os preceitos de Bardin (2002) a respeito da 

análise de conteúdo.  
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4 A CENA PRINCIPAL: A ARTICULAÇÃO TEÓRICO/PRÁTICA, DURANTE O 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

"Democracia é oportunizar a todos o mesmo 
ponto de partida. Quanto ao ponto de 
chegada, depende de cada um" 

(Fernando Sabino) 

 

Abrem-se as cortinas para a cena principal. Os personagens, membros de um 

cenário real, em um exercício de auto-análise e da análise do ambiente no qual estão 

inseridos, lançam um olhar crítico para projetar outro ambiente. Em outras palavras, este 

capítulo tem como objetivo evidenciar a opinião dos alunos, futuros professores, sobre a 

articulação entre teoria e prática durante o Estágio Curricular Supervisionado. 

Múltiplos aspectos contribuíram para que este trabalho fosse realizado de modo a 

ir ao encontro do objeto desta pesquisa, tais como: a adoção de uma metodologia adequada 

frente aos objetivos do estudo; a participação dos envolvidos diretos com a situação 

investigada, ou seja, os acadêmicos do Curso de Pedagogia da ACE; e a manutenção do foco 

principal, ou, em outras palavras, a procura pelo entendimento das cenas que se sucedem na 

articulação teórico/prática, durante o Estágio Curricular Supervisionado, na formação e 

construção da identidade docente. 

 

 

 

4.1 ATO 1: FORMAÇÃO DOCENTE: COMPREENSÕES SOBRE TEORIA E PRÁTICA 

 

A profissão docente é praticada hoje como uma ação característica de cada pessoa, 

por meio da qual imprime sua maneira de ver, sentir e reagir e também da aplicação de um 
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conhecimento especifico, tácito, não sistemático e ligado à ação (SCHÖN, 2000; NOVOA, 

1992; GARCIA, 1999). Esta nova perspectiva, por um lado, pode destacar a importância do 

estudo do pensamento do professor e, por outro lado, faz perceber que a formação docente 

não se faz apenas por acumulação de cursos, conteúdos e técnicas, mas como resultado de um 

trabalho permanente de reflexão crítica e de construção de uma identidade pessoal e 

profissional. Considera-se, assim, na trajetória da formação e profissão docente, um 

movimento de construir e reconstruir conhecimentos. Nesta dinâmica, compreende-se a busca 

permanente da prática pedagógica do professor como uma retomada reflexiva de sua ação 

docente e da mobilização dos seus saberes profissionais. 

O Conselho Nacional de Educação – CNE, por meio da Resolução CNE/CP1, de 

18 de fevereiro de 2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, 

ressalta em seu artigo 1°: 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 
Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação 
plena, 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. 
 
 
 

E no artigo 2°: 

A organização curricular de cada instituição observará, além do disposto nos 
artigos 12 e 13 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, outras formas de 
orientação inerentes à formação para a atividade docente, entre as quais o 
preparo para: 
I – o ensino visando à aprendizagem do aluno; 
II – o acolhimento e o trato da diversidade; 
III – o exercício de atividades de enriquecimento cultural; 
IV – o aprimoramento em práticas investigativas; 
V – a elaboração e a execução de projetos de desenvolvimento dos 
conteúdos curriculares; 
VI – o uso de tecnologias da informação e da comunicação e de 
metodologias, estratégias e materiais de apoio inovadores; 
VII – o desenvolvimento de hábitos de colaboração e de trabalho em equipe. 
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Para completar tais observâncias, lê-se, ainda, no item II do artigo 3°: “[...] a 

coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor [...].”  

Diante desta evidência, cabe ressaltar que não está em análise a instituição ACE, 

campo desta investigação, uma vez que, como parte integrante de um contexto maior, ela 

procura cumprir as orientações a serem seguidas; o que resta analisar apenas é se o Projeto 

Político Pedagógico da instituição, já descrito anteriormente, está de acordo com estas 

orientações e com os anseios dos acadêmicos. 

Segundo Garcia (1999), a formação é conceituada em múltiplas perspectivas, 

tendo a função social da transmissão de saberes e de saber-fazer em benefício social. 

Funciona, também, como um processo de desenvolvimento e estruturação da pessoa e da 

formação da estrutura organizacional de uma instituição, ou seja, do currículo institucional.  

Nessa perspectiva, o conceito de formação refere-se ao componente pessoal, ou 

seja, o percurso do docente, na construção de sua identidade profissional. Isto não se restringe 

somente a questões técnicas e instrumentais, mas a finalidades e valores destes sujeitos em 

formação. 

Nesse sentido, é importante destacar o conceito de formação docente segundo 

Garcia: 

A formação de professores é a área de conhecimentos, investigações e de 
propostas teóricas e práticas que, no âmbito da Didática e da Organização 
Escolar, estuda os processos através dos quais os professores - em formação 
ou em exercício – se implicam individualmente ou em equipe, em 
experiências de aprendizagem através das quais adquirem ou melhoram os 
seus conhecimentos, competências e disposições, e que lhes permite 
interferir profissionalmente no desenvolvimento do seu ensino, do currículo 
e da escola, com o objetivo de melhorar a qualidade da educação que os 
alunos recebem. (GARCIA, 1999, p. 26) 

 

 

Considerando acerca dos princípios da formação docente, Garcia (1999) evidencia 

que: 
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a) A formação docente deverá ser contínua e permanente; considerando aspectos éticos, 

didáticos e pedagógicos; 

b) Os professores em formação devem integrar sua formação num processo de inovação, 

mudança e desenvolvimento curricular; 

c) O processo de formação deve estar integrado ao desenvolvimento organizacional da escola; 

d) O processo de formação docente deve considerar a articulação dos conteúdos acadêmicos e 

disciplinares, bem como conhecimento didático do conteúdo; 

e) A integração entre teoria e prática é imprescindível no processo de formação; ou seja, a 

prática pedagógica refletida na sua ação e a análise estrutural do currículo orientado para a 

ação; 

f) O conhecimento didático do conteúdo, o conhecimento pedagógico transmitido e a forma 

como este conhecimento se processa, evidencia “o que” e “como” o conteúdo  será abordado 

nos procedimentos metodológicos; 

g) O aprender é um processo individual, portanto o sujeito tem necessidades e interesses 

pessoais, não se tratando de um processo homogêneo; 

h) A formação de docentes deve oportunizar o desenvolvimento intelectual, social e 

emocional. 

Esse mesmo autor apresenta cinco orientações conceituais para a formação dos 

professores, assim explicitados: 

a) Orientação acadêmica, como processo de apreensão de conhecimento científico e cultural; 

b) Orientação tecnológica, como domínio do conhecimento científico e sua aplicabilidade; 

c) Orientação personalista, como caráter pessoal do ensino, que está fundamentada na 

psicologia da percepção, do humanismo e na fenomenologia; 

d) Orientação prática, como prática pedagógica, seu desenvolvimento e sua organização; 

aprender a arte, a técnica e o ofício do ensino; 



 54 

e) Orientação social – reconstrucionista, como uma relação da teoria crítica aplicada ao 

currículo; esta orientação está diretamente articulada com a orientação prática. 

Esses princípios podem orientar o processo de ensino e aprendizagem na 

formação do professor. Logo, precisam ser vistas as propostas curriculares que estão sendo 

viabilizadas no contexto do Ensino Superior. De acordo com o referido autor, 

Os programas de Formação de Professores orientados para a indagação 
mostram a necessidade de ultrapassar os pressupostos de racionalidade 
técnica que até agora tem reinado nos programas de formação de 
professores. Estes pressupostos - que já antes referimos - levaram a uma 
separação e hegemonia dos elementos teóricos face aos práticos na formação 
de professores. De acordo com este novo ponto de vista, a teoria deve estar 
integrada na prática, dado que a prática produz o conhecimento tácito que 
deve ser considerado pelo seu valor. (GARCIA, 1999, p. 45). 

 

 

No que se refere à capacitação docente, especificamente no ensino superior, que 

diz respeito a este estudo, Vasconcelos (2000) evidencia a importância de quatro aspectos: 

a) Técnico-Científico; 

b) Formação Prática; 

c) Formação Pedagógica; 

d) Formação Política. 

 

No aspecto técnico-científico, é imprescindível, segundo a autora, o domínio do 

conteúdo a ser ensinado, uma vez que este está relacionado com o envolvimento e o 

posicionamento crítico do meio e ainda ao conhecimento específico da área de atuação. Nesta 

perspectiva, Vasconcelos (2000) ressalta os condicionamentos sociais, políticos e filosóficos, 

que embasam a prática pedagógica do docente e avalia o descomprometimento do docente 

como transmissor versus posicionamento crítico, sua permanente e contínua formação, e ainda 

como gerador de produções científicas. 
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Quanto à formação prática, a autora revela a importância de o docente ter domínio 

do conteúdo e conhecimento pedagógico, ou seja, transpor teoria à prática, tornando sua 

prática pedagógica significativa. Na formação pedagógica, a autora relaciona aspectos do 

programa de ensino, do perfil profissiográfico e das inter-relações no contexto institucional. 

Referente à formação política, destaca o docente como um profissional que tem ética, se 

posiciona, toma atitude e tem clareza acerca das suas concepções filosóficas. 

Essas observações de Vasconcelos (2000) parecem atentar para uma lacuna na 

legislação do Ensino Superior Brasileiro, especificamente para o curso de Pedagogia. 

Segundo Scheibe e Aguiar (1999), o debate a respeito das novas diretrizes, na LDB (Lei nº 

9.394/96), evidencia que: 

O problema ficou explicitado, quando essa lei criou o curso normal superior 
destinado à formação de docentes para a educação infantil e para as 
primeiras séries do ensino fundamental (art. 63) [...] a lei, portanto não 
extinguiu o curso de pedagogia. Fica, porém, a questão de como interpretar o 
curso de pedagogia de agora em diante, se esse curso passou, sobretudo nos 
últimos anos, a formar justamente o professor para as séries iniciais do 
ensino fundamental e para educação infantil?  

 

 

Percebe-se que a formação de professores implica uma grande aventura. Envolve 

confrontos e conflitos, mas deve ser, como já observado anteriormente, uma formação 

contínua e reflexiva, de forma a transcender os muros da escola em busca de uma identidade 

profissional. Este desafio pressupõe uma postura frente a uma prática pedagógica de 

flexibilidade, autonomia e comprometimento; mobilizando saberes, conhecimentos, 

comportamentos e atitudes como o saber-fazer – o conhecimento na ação. O compartilhar de 

saberes que tecem as relações professor - aluno compreende: 

Uma prática pedagógica, que por sua vez, é configurada como um trabalho 
coletivo da instituição, fruto de seu projeto pedagógico, o que implica que 
todos os professores responsáveis pela formação do pedagogo deverão 
participar, em diferentes níveis da formação teórico-prática de seu aluno. 
Nesse sentido a relação teoria e prática será considerada como eixo 
articulador da produção de conhecimento na dinâmica do currículo. 
(SCHEIBE e AGUIAR, 1999) 
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A valorização da perspectiva crítico-reflexiva reconhece a docência como forma 

de investigação e de experimentação. Ao refletir sobre a própria ação, o docente constrói uma 

teoria original, explicativa da sua prática, contribuindo para a sistematização de novos 

conhecimentos e estimulando a autonomia intelectual, evidenciando a capacidade do 

profissional da educação pelo ato de pensar e promover mudanças. Esta ação reflexiva 

transcende a racionalidade técnica para identificar situações novas e originais. Segundo 

Zeichner (1993, p. 17): 

O conceito de professor como prático reflexivo reconhece a riqueza da 
experiência que reside na prática dos bons professores. Na perspectiva de 
cada professor, significa que o processo de compreensão e melhoria do seu 
ensino deve começar pela reflexão sobre a sua própria experiência e que o 
tipo de saber inteiramente tirado da experiência dos outros (mesmo de outros 
professores) é, no melhor dos casos, pobre e, no pior, uma ilusão. [...] 
Reflexão também significa o reconhecimento de que o processo de aprender 
a ensinar se prolonga durante toda a carreira do professor e de que, 
independentemente do que fazemos nos programas de formação de 
professores e do modo como o fazemos, no melhor dos casos só podemos 
preparar os professores para começarem a ensinar. 

 

 

Neste sentido, surgiu um tipo particular de conhecimento - o prático - que supera 

o saber antigo, rotinas ou teorias implícitas, possibilitando uma melhor compreensão da ação 

docente, a partir da interpretação pessoal sobre a situação do momento. Schön (2000) destaca 

uma característica importante do ensino: uma profissão em que a própria prática conduz à 

produção de um conhecimento específico, o qual só pode ser construído em contato com a 

prática. 

A cada momento, a cada situação vivenciada, novos problemas vão se 

apresentando, fazendo com que o professor mantenha um “diálogo reflexivo” com a 

realidade. Vale salientar, conforme Schon (2000, p. 133), “[.. .] Um ensino prático reflexivo é 

uma experiência de alta intensidade pessoal”.  

O conhecimento prático tem uma dimensão de totalidade, articulando 

conhecimento formal e experiência. O conteúdo do conhecimento prático se manifesta e 
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fortalece em saberes do professor sobre o objeto de seu trabalho e vai-se construindo 

permanentemente através da vivência de cada situação real. Assim, Anastasiou (2004, p. 59), 

afirma que: 

A aprendizagem para a docência é algo que se inicia antes até de nossas 
primeiras experiências escolares, com as mensagens recebidas a respeito da 
vida na escola básica: ‘você vai ver quando estiver na escola [...]’. A partir 
do processo de escolarização formal, as experiências em sala de aula levam à 
construção de um imaginário acerca da docência, do fazer e do como fazer, 
num conjunto de representações sobre a ação de um professor em sala de 
aula, como se aí iniciasse e terminasse sua ‘tarefa profissional’.  

 

 

Esse diálogo, que parece ser subsidiado por um referencial pedagógico, embora 

não respondendo de forma absoluta a singularidade de cada situação, serve de ponto de 

partida para novas compreensões e criações. Assim, 

[...] Tomar o senso comum como objeto de análise, a visão dos alunos como 
ponto de partida, é considerar que o seu pensamento e a sua fala revelam 
aspectos metodológicos a serem considerados no trabalho conjunto deles 
com os professores nas situações de ensino, com a finalidade de romper com 
a evidência do senso comum mediante um novo código de leitura da 
realidade, construindo um novo universo conceitual e aceitando o desafio de 
confrontar e transformar o senso comum e de transformar-se nesse processo. 
(PIMENTA e ANASTASIOU, 2002, p. 220). 

 

 

A formação do professor pressupõe, portanto, um conjunto de saberes. O saber-

fazer do professor constitui os conhecimentos e capacidades que cada um utiliza na sua 

prática (experiência). Esta, por sua vez, constitui a sabedoria acumulada em sua prática 

pessoal e coletiva. Por esta visão, o professor vai construindo a sua identidade, que assim 

pode ser compreendida: 

A identidade não é um dado imutável. Nem externo, que possa ser adquirido. 
Mas é um processo de construção do sujeito historicamente situado. A 
profissão de professor, como as demais, emerge em dado contexto e 
momento históricos, como resposta a necessidades que estão postas pelas 
sociedades, adquirindo estatuto de legalidade. (PIMENTA, 1997, p. 18-9) 
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Caminhar para além dos confrontos parece indicar, antes de tudo, caminhar em 

direção ao novo, é ir a busca do que se deseja. O curso de formação de professores não se 

realiza no vazio e pressupõe estar vinculado a uma intencionalidade, a uma política, a uma 

epistemologia e a pesquisas dos saberes pedagógicos. A formação de professores 

desvinculada de um projeto pode, eventualmente, caracterizar uma concepção pragmatista, 

reprodutivista e tecnicista da ação docente. 

A partir dessas reflexões sobre a formação docente, percebe-se o movimento 

dinâmico que o sujeito faz para se constituir educador. Por sua dinâmica, entende-se que o 

conceito de formação e que o conhecimento escolar está em permanente elaboração, devendo 

ser analisado em função da realidade social que este mesmo conhecimento se propõe a 

legitimar. Neste sentido, a formação do professor é a condição necessária para que ele possa 

inserir-se em uma instituição, a qual, por sua vez, possibilita sua existência profissional.  

A formação docente define uma posição particular do profissional da educação no 

mercado de trabalho e também uma posição particular no processo de trabalho. O professor 

não se torna qualificado somente por meio da escolarização obrigatória, mas se faz 

qualificado no curso e em função do que, concretamente, é capaz de realizar no cotidiano da 

sua sala de aula e da escola.  

De que formação é necessária dotar os professores para que possam desempenhar 

bem a sua prática pedagógica? Certamente não é uma formação in abstrato ou de modelos 

prescritivos de formação, mas sim, de um corpo de saberes e de saber-fazer que permita ao 

professor-educador agir eficazmente num domínio específico. O saber-fazer, como está sendo 

concebido nesta análise, não é vazio de fundamentação teórica, mas cheio de contradições que 

a própria realidade social origina.  

Portanto, o saber-fazer do professor constitui os conhecimentos e capacidades que 

cada um utiliza na sua prática (experiência). Este tipo de conhecimento deve-se ao fato de não 
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ser um conhecimento que possa ser adquirido de forma mecânica ou linear. Sequer pode ser 

ensinado nas instituições de formação de professores, uma vez que representa uma elaboração 

pessoal do professor ao confrontar-se com o processo de transformar em ensino o conteúdo 

aprendido durante o seu percurso formativo (GARCIA, 1992). 

 

 

 

4.1.1 Teoria e Prática: Os Protagonistas em Cena 

 

Analisar a compreensão dos acadêmicos sobre teoria e prática como contribuições 

para a formação docente, constituiu o Eixo 1 das entrevistas. Para tanto, duas questões foram 

propostas:  

Qual a sua compreensão sobre teoria? – Apêndice 3 

Qual a sua compreensão sobre prática? – Apêndice 4 

As respostas dos alunos/protagonistas seguem aqui analisadas, à luz do referencial 

teórico exposto ao longo deste sub-capítulo, tomando por base preceitos de Bardin (2002), 

acerca da análise de conteúdo, e de Huberman (1992), no que se refere à sua idéia sobre o 

ciclo profissional do professor. 

Assim sendo, seguem analisadas inicialmente as respostas dos estagiários sem 

nenhuma experiência em exercício efetivo em séries iniciais – Ensino Fundamental, na 

seqüência as respostas daqueles que possuem experiência variando entre um e cinco anos, e, 

por fim, as respostas daqueles que possuem mais de cinco anos em exercício efetivo. 

Para iniciar, buscou-se refletir a respeito da compreensão dos estagiários acerca 

do que entendem por teoria (ver Apêndice 3). Dentre as respostas daqueles que não possuíam 

experiência alguma na docência de séries iniciais, citam-se: 
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“[...] no começo da faculdade [...] a gente ainda não tinha noção da 
importância da teoria como base pra gente na prática, eu acho que é uma 
base, é uma fundamentação do nosso trabalho, acho que sem a teoria não é 
possível se praticar, tem que ter teoria”. (Acadêmica A) 
 
“Teoria eu creio que é todo o embasamento que a gente traz de 
conhecimentos, seria talvez os conhecimentos que a gente obteve aqui na 
faculdade enquanto matéria [...]”. (Acadêmica B) 
 
“[...] eu acho que é tudo o que você discute, tudo o que você pensa, tudo o 
que você utiliza, as tuas idéias, os teus pensamentos, tudo o que você lê, é o 
que tá usando de razão [...]”. (Acadêmica C) 
 
“[...] A teoria pra mim é tudo o que eu estou lendo, tudo que eu estou lendo 
sem estar praticando. [...] é importante para o meu conhecimento, [...] ela 
me mostra o caminho como deve ser feito, mas a prática que é diferente que 
você vê se a teoria vai funcionar ou não”. (Acadêmica D) 
 
“Teoria [...] serve pra fundamentar e me dar um suporte em relação ao que 
eu vou estar usando na prática, pra que eu tenha direcionamento, [...] poder 
fazer a minha opção entre tantas teorias que nós estudamos, que se adapte 
melhor ao método que eu vou utilizar. Pra não fazer nada só porque eu 
acho”. (Acadêmica E) 

 

Seguem agora as respostas dos acadêmicos que possuem entre um a cinco anos de 

experiência profissional em séries iniciais: 

“Eu acho que a teoria é a base de tudo pra gente, a teoria a gente tem aqui 
dentro da faculdade, a gente utiliza a teoria no estágio, a gente utiliza a 
teoria em tudo, até às vezes a gente conversando com uma pessoa tá 
utilizando a teoria que a gente aprendeu dentro da sala de aula”. 
(Acadêmica F – 1 ano) 
 
“[...] teoria [...] é, digamos assim, pensamento na verdade que embasa a 
prática, então a teoria seria a construção de algumas idéias que depois 
podem ser colocadas em prática”. (Acadêmica G – 5 anos) 
 
“Que ela é um pouco distante da prática. Pouco não, geralmente é bastante, 
porque a gente que tem já tempo de classe, mesmo assim, [...] é muito difícil 
a gente ir lá nos textos mesmo procurar. Ah, então eu tenho que me embasar 
nesse aqui pra poder trabalhar, [...] no dia a dia mesmo a gente acaba 
esquecendo bastante isso, fica bem distante a linha da teoria pra prática”. 
(Acadêmica H – 4 anos) 
 
“Teoria seria [...] o que você tem para realizar uma prática, uma base para 
tua realizar uma prática [...]”. (Acadêmico I – 4 anos) 

“[...] a teoria é o documental, [...] depois ele é utilizado pra prática, e sem 
essa teoria não existe prática [...]”. (Acadêmica J – 5 anos) 
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Estes relatos demonstram a compreensão da teoria como um pré-requisito 

fundamental para a prática docente, excetuando-se aí o depoimento da acadêmica H, que será 

analisado a seguir. 

Por fim, ressaltam-se, abaixo, as respostas dos acadêmicos que possuem mais de 5 

anos em exercício efetivo na docência de séries iniciais: 

“[...] teoria é tudo o que a gente estuda, que um estudioso já estudou, já 
planejou, já conferiu se realmente dá certo ou não, pra mim teoria tá nos 
livros”.  (Acadêmica L – 10 anos) 
 
 “[...]. Aqui na faculdade a gente vê assim: no início trabalha bastante com 
teoria, mas muitas vezes a própria teoria só fica ali no papel, na prática é 
totalmente diferente, [...] teoria é uma coisa e prática é outra”.  (Acadêmica 
M – 14 anos) 
 
“A teoria [...] se trata da parte mais, digamos assim, mais escrita, [...] 
escrita, leitura, escrita, que muitos usam antes da prática, [...] a parte 
primeira, que vem antecipando a prática”.  (Acadêmica N – 16 anos) 
 
 
 

Analisando-se os depoimentos, pode-se observar que praticamente todos os 

estagiários contemplaram a compreensão de teoria como os conhecimentos teóricos que 

antecedem e que devem subsidiar a prática pedagógica. No entanto, ao se fazer uma análise 

mais detalhada, considerando os anos de carreira, sugeridos por Huberman (1992), algumas 

curiosidades podem ser destacadas como, por exemplo:  

- os alunos que não possuem experiência em exercício efetivo na docência de séries iniciais 

parecem denotar significativa expectativa em relação à teoria enquanto subsidiária de sua 

futura prática docente; 

- o depoimento da maioria dos acadêmicos com exercício efetivo, variando entre um e cinco 

anos, nas séries iniciais permaneceu o mesmo em relação aos que não possuíam experiência, 

pontuando a teoria como necessária para embasar as atividades práticas, contudo, a acadêmica 
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H, com 4 anos de experiência5, aponta a distância entre teoria e prática, realidade que 

constantemente afirma vivenciar; 

- no depoimento da acadêmica M6, com 14 anos de experiência na docência das séries iniciais, 

realidade similar à relatada pela acadêmica H pode ser constatada, pois, segundo afirma ela, a 

teoria vista na faculdade fica, muitas vezes, apenas no papel, porque, na prática, a realidade é 

outra. 

Estes dois depoimentos talvez levem a pensar, para além do tempo em que ambas 

atuam na docência, num posicionamento crítico e realista acerca da cultura escolar vigente, 

quer no âmbito da instituição em que atuam e/ou em âmbito educacional maior. 

De qualquer forma, uma análise mais apurada destes dados requer que se 

analisem, com cuidado, os dados referentes à questão sobre a compreensão dos acadêmicos 

quanto à prática (ver Apêndice 4). Para esta análise, segue efetuado o mesmo procedimento 

dado em relação à questão anterior, no que se refere ao período de atuação docente dos 

acadêmicos nas séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Considerado isto, a seguir analisam-se as respostas dos estagiários sem nenhuma 

experiência na docência no nível referido: 

“[...] eu coloco em prática o que aprendi na teoria, e mais o que eu vou 
aprendendo com os meus alunos, que eu vou vendo no dia a dia, eu vou 
vendo o que é possível propor em prática as minhas aulas, a maneira mais 
fácil, mais relevante para os alunos aprenderem [...]”.  (Acadêmica A) 
 
“Prática é o ato, [...] é a maneira com que você lida com o que você tem de 
teoria, tudo o que eu vou fazer com o que sei agora [...]”.  (Acadêmica B) 
 
“Prática aí é uma coisa que a gente já discutiu bastante, que é de tar 
relacionando teoria e prática. Acho que prática é você tar conseguindo 
colocar no teu dia a dia, na tuas atitudes, o que você tem de teoria, [...] 

                                                
5 Fase de estabilização, Consolidação de um repertório pedagógico, conforme Huberman (1992). 
6 A acadêmica M, segundo Huberman (1992), estaria já na fase denominada de Fase da diversificação, 
activismo, questionamento. Assim seu depoimento talvez possa ser entendido como um posicionamento crítico, 
próprio desta fase, frente à cultura escolar vigente. No entanto, a acadêmica H precocemente, na fase da 
estabilização, já havia salientado compreensão semelhante no que tange à falta de articulação teoria/prática na 
realidade escolar, o que talvez implique a necessidade de se repensar mais a fundo a cultura das escolas em que o 
docente atua e/ou vai atuar e a relação das mesmas com as teorias ensinadas pelas faculdades formadoras de 
professores. 
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acho que prática é o que você faz e teoria é o que você pensa [...]”.  
(Acadêmica C) 
 
“[...] a prática eu acho que é fundamental pro estágio. Porque a prática vai 
mostrar justamente aquilo que a teoria diz que você deve fazer, e que na 
prática às vezes não é aquilo que acontece. [...] a prática é fundamental pra 
você pegar experiência [...]”. (Acadêmica D) 
 
“A prática é o estado de uma análise de todas essas teorias, [reportando -se 
à questão anterior], tentando fazer tudo dentro de uma metodologia que vem 
da teoria, pra que a gente não chegue, no meu caso que não tenho 
experiência, não chegue na sala de aula e faça qualquer coisa porque eu 
acho que é assim, e pra que eu tenha um direcionamento”. (Acadêmica E) 

 

Por sua vez, os estagiários com experiência entre um e cinco anos na docência das 

séries iniciais ressaltaram: 

“A p rática pra mim é botar toda essa teoria que a gente aprendeu em 
prática, [...] articular a teoria dentro da sala de aula, fazendo a prática, 
utilizando toda a teoria que a gente absorveu pra fazer a prática”.  
(Acadêmica F – 1 ano) 
 
“A prática realmente é [ ...] o realizar mesmo, realizar atividades, realizar 
projetos [...]”.  (Acadêmica G – 5 anos) 
 
“É só assim, é só com a prática mesmo pra poder aprender, só tendo a sua 
sala, a sua turma mesmo, mesmo porque o estágio te dá um visão, uma 
pequena luz [...] só que nada como a tua turma do dia a dia, no teu ano todo 
vendo o progresso da criança do dia a dia ali, é bem diferente”.  (Acadêmica 
H – 4 anos) 
 
“A prática é o que você tá realizando do que você planejou, do que voce leu, 
do que você preparou [...]”. (Acadêmico I – 4 anos) 
 
“É a realidade daquela teoria, onde a aplicabilidade muitas vezes vai dar 
certo, muitas vezes não vai dar certo e onde a gente erra, onde a gente 
acerta [...]”. (Acadêmica J – 5 anos) 

 

Finalmente, ao se contemplar a visão dos estagiários com mais de 5 anos de 

experiência docente nas referidas séries iniciais, obtiveram-se as seguintes respostas quanto à 

prática: 

“A prática é o que a gente realiza no dia a dia, [...] a gente vai aliar a 
teoria à prática, não basta saber só a teoria ou ter só a prática, temos que 
ter um elo entre os dois”.  (Acadêmica L – 10 anos) 
 
“A prática é quando você tá no dia a dia, [...] adquirindo experiência, [...] 
com o tempo vai aprendendo, vai ficando mais experiente, [...] muitas coisas 
a gente só aprende na prática”.  (Acadêmica M – 14 anos) 
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“A prática [...] é mais voltada assim à parte que a pessoa põe em prática 
mesmo o que ela aprendeu [...]”. (Acadêmica N – 16 anos) 

 

Tendo-se em vista estes depoimentos a respeito da prática, pôde-se constatar que a 

maioria correlaciona a prática como um momento de transpor o que foi aprendido na teoria, 

um momento de fazer usufruto dos conhecimentos teóricos adquiridos ao longo do curso. 

Alguns acadêmicos frisaram bem a significância de uma articulação mais bem consolidada 

entre teoria e prática. Citam-se, a seguir, análises mais específicas, considerando-se o tempo 

de atuação docente dos entrevistados: 

- de modo geral, os acadêmicos sem experiência docente, ao menos nas referidas séries 

iniciais do Ensino Fundamental, parecem ainda manter grande entusiasmo em relação a uma 

prática que possa estar atrelada e subsidiada pela teoria vista em curso; excetue-se aí a 

estagiária D, que antevê que na prática nem sempre tudo ocorre como a teoria prescreve; 

- em alguns depoimentos dos acadêmicos com experiência entre um e cinco anos, pareceu 

haver uma sobrevalorização da prática como maneira efetiva de formação docente 

(depoimento da acadêmica H), percebendo que a teoria é muitas vezes incoerente com a 

realidade prática (depoimento da acadêmica J)7;  

- também a acadêmica M, em “Fase de Diversificação, activismo, questionamento” ressalta 

opinião similar às das acadêmicas H e J; vale salientar que se trata também de uma fase em 

que o profissional ainda mantém-se bastante preocupado e, talvez, por isso mesmo realista em 

relação às questões pertinentes à educação; esta fase, segundo Huberman (1992), somente 

arrefece após os 25 anos de carreira. 

Diante destas análises, é possível detectar que, se alguma “divergência” existe em 

termos de compreensão acerca da teoria e da prática, e a importância de ambas para a 

                                                
7 Vale ressaltar que, segundo Huberman (1992), como a maioria destes acadêmicos possuem dentre quatro e 
cinco anos de experiência, em conformidade com os anos de carreira, estão na Fase da estabilidade, 
Consolidação de um repertório pedagógico, o que talvez tenha contribuído para a percepção de que o 
aprendizado docente, efetivamente, se concretiza na prática.  
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formação docente, esta se efetiva mais claramente entre aqueles que não possuem experiência 

alguma, expectantes de que a teoria subsidie sua prática, ou seja, de uma articulação efetiva 

entre teoria e prática, e aqueles que já protagonizam a docência, que visualizam certos 

entraves para que esta articulação ocorra de modo efetivo. Questões e análises mais 

específicas referentes a esta articulação teórico/prática estão contempladas no Ato 3.  

 

 

4.2 ATO 2: FORMAÇÃO DOCENTE: INTEGRAÇÃO CURRICULAR E ESTÁGIO 

CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

O curso de formação de professor deve oportunizar aos futuros profissionais uma 

ampla base de conhecimento para toda a atividade educativa. As instituições responsáveis 

pelos cursos de formação de professores destacam-se, dentre as diversas organizações da 

sociedade, pelas suas características de intencionalidade e organicidade na apropriação dos 

elementos mais elaborados da cultura, isto é, o conhecimento com bases científicas que 

fundamentam o saber do homem.  

O conhecimento elaborado, principalmente no contexto institucional, adquire 

força educativa quando se torna instrumento capaz de auxiliar o sujeito a atuar concretamente 

na natureza e na sociedade de modo crítico e transformador. Segundo Silva (1996), a teoria 

educacional baseia-se no fato de que conhecimento e saber são fontes constituídas de 

libertação, esclarecimento e autonomia. Há que se confirmar nos discursos pedagógicos se o 

que se anuncia é de fato a busca incessante da formação de profissionais com estas 

características, ou seja, se busca formar um ser crítico, autônomo, esclarecido e liberto de 

preconceitos, de amarras. 

Considerando que a escola mudou e que sua realidade exige um quadro teórico de 

reflexão mais dinâmico, que ela pode ser vista tanto como reprodutora das desigualdades 
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sociais bem como capaz de modificar essas relações, faz-se necessária uma revisão da prática 

do professor, do próprio saber gerado na universidade, que quase sempre retrata uma 

produção reinterpretada.  

O ensino não particulariza uma parte do todo, porque é holístico, constituindo 

uma articulação do fenômeno da educação com a realidade da sociedade. Assim, compreende-

se que o Estágio Curricular Supervisionado é um processo que proporciona aos alunos o 

contato com a prática social e cria condições para a percepção dos problemas inerentes à 

atividade docente, propiciando possibilidades de soluções a esses problemas, analisando-os 

criticamente, fazendo a aplicação de uma proposta dentro de um processo orientado através 

do estágio. 

Desta forma, percebe-se o Estágio Curricular Supervisionado como um processo 

que articula e integra a educação como um todo. Proporcionar o engajamento do estagiário na 

realidade que o cerca pode fazer com que ele perceba os desafios que a carreira do magistério 

lhe oferecerá. Um currículo assim pensado permitirá que diferentes fontes e formas de 

conhecimentos sejam operacionalizadas, uma vez que: 

[...] a integração curricular é um dos parâmetros cruciais das políticas 
curriculares, pois é o que permite fazer a interligação do currículo formal - 
do qual resultam as decisões mais prescritivas como o currículo informal, o 
mesmo se pode dizer em relação às decisões resultantes das interações e 
relações não previstas oficialmente, ou clandestinas e ocultas, que se 
inscrevem também em uma lógica dos sentimentos. (PACHECO, 2001, p. 
127) 

 

 

Ainda nesta linha, Pacheco (2001, p. 128), questiona: 

Que conhecimento é mais valioso? É interrogação que mais tem preocupado 
os mentores das reformas curriculares, porque partem do princípio que 
compete ao Estado definir os critérios de seleção do conhecimento, para a 
estruturação do currículo em objetivos /competências, planos e programas. 
 

 

Como resposta a seus questionamentos, Pacheco (2001) compreende dois tipos de 

integração curricular: o conhecimento e o outro, nas suas formas de organização. Percebe-se, 
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desta forma, que aprender não é um processo puramente cognitivo, é também social, 

emocional, cultural. Esta diversidade enriquece o processo de formação acadêmica e desafia 

quem educa, pois, no contexto de sala de aula, a diversidade de culturas e de histórias de vida 

é ampla e significativa. 

Os saberes vêm sendo organizados através da listagem de conteúdos, 

conseqüentemente fazem parte dos “currículos por disciplinas”. Considerando esta forma de 

organização curricular, percebe-se que é insuficiente a atenção aos interesses dos acadêmicos, 

aos seus conhecimentos prévios e experiências, seus níveis de compreensão, seus ritmos, entre 

outros aspectos. Beane (1997) afirma a necessidade de um currículo que procura relações em 

todas as dimensões, e que, devido a esse tipo de união especial, receba o nome de integração 

curricular. Segundo o autor, “[...] s ubjacente a esta idéia de integração curricular, encontram-

se dois propósitos importantes. Por um lado, ajudar os jovens a integrar as suas próprias 

experiências; por outro lado, promover a integração social entre os jovens” (BEANE, 1997, p. 

47). 

Esta proposta pressupõe uma postura frente a uma prática pedagógica com 

flexibilidade, autonomia e comprometimento, mobilizando saberes, conhecimentos, 

comportamentos e atitudes com o saber-fazer - conhecimento na ação. O compartilhar de 

saberes que tecem as relações professor-aluno pressupõe: 

Partilhar as tomadas de decisões curriculares e outras com os jovens; centrar-
se mais nas preocupações dos jovens do que nos programas pré-
determinados em termos de ‘profundidade e seqüência’; abordar questões 
cujas repostas são desconhecidas e, conseqüentemente, aprender em 
conjunto com os estudantes; considerar seriamente os significados 
construídos pelos estudantes; defender o direito dos jovens a poderem dispor 
deste gênero de currículo. (BEANE, 1997, p. 60) 

 

 

Beane (1997) afirma ainda que a integração curricular constitui a essência de uma 

escola democrática. Nela, três momentos acontecem concomitantemente: a integração de 

experiências; a integração social democrática e a integração de conhecimento. A primeira 
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entende-se de dois modos: as experiências novas se ajustam ao nosso esquema, uma vez que 

seja significativa e, posteriormente, estas experiências nos ajudam a enfrentar novas situações 

problemas. O segundo momento compreende o currículo que prioriza problemas do contexto 

social, criando situação em sala de aula, promovendo uma participação democrática dos 

jovens, na qual existiria tomada de decisões e ações colaborativas. Isto se configura no uso 

democrático dos saberes. Já, no terceiro momento, o conhecimento ultrapassa a compreensão 

dos saberes compartimentados por disciplinas. Esta integração sugere a contextualização dos 

saberes, re-significando os interesses e as necessidades dos jovens envolvidos na 

escolarização bem como de todo o contexto escolar e da comunidade. Desta forma, “[...] o  

currículo e o conhecimento que este abarca são mais acessíveis e mais significativos para os 

jovens e, conseqüentemente, tendem a ajudá-los muito mais a expandir e aprofundar a 

compreensão de si próprios e do seu mundo”, (BEANE, 1997, p. 47).  

Para que isso ocorra, o Estágio Curricular Supervisionado não pode ser visto 

como uma tarefa burocrática a ser cumprida formalmente, em algumas situações, 

desvalorizada nas escolas onde os estagiários buscam espaço, mas assumir a sua função 

prática, revisada numa dimensão mais dinâmica, profissional, produtora de troca de serviços e 

de possibilidades para mudanças. 

Imaginar uma Pedagogia atuante e ativa é imaginar que os envolvidos no processo 

estejam convencidos de que, na busca da construção coletiva do conhecimento, não se forma 

um sujeito participante e autônomo apenas falando sobre autonomia e democracia, mas sim 

efetivamente colocando-as em prática, exercitando-as. 
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4.2.1 Pano de fundo: Estágio Curricular Supervisionado e Prática de Ensino 

 

As disciplinas oferecidas em um curso constituem um referencial na formação do 

profissional na universidade. O objeto de pesquisa deste trabalho é o Estágio Curricular 

Supervisionado, que faz parte de um elenco de disciplinas que objetiva a formação do 

professor. Vale ressaltar que, na matriz curricular da instituição pesquisada, o Estágio 

Curricular Supervisionado, como disciplina, é oferecido com outra nomenclatura, a de Prática 

de Ensino nos 7º e 8º períodos. Ater-se à Prática de Ensino como sinônimo de Estágio 

Curricular Supervisionado constitui um equívoco, mas também um desafio, pois se verifica na 

Legislação, a ser citada posteriormente, que cada uma tem suas características, ou seja, 

especificidades que contribuirão para a formação do acadêmico em curso. 

A Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 

1986 insistem na valorização do magistério e em um padrão de qualidade cujo teor de 

excelência deva conferir consistência à formação dos profissionais do ensino. Lê-se no 

Parecer CNE/CP nº 9/2001 (p. 22): 

[...] ao interpretar e normatizar a exigência formativa desses profissionais, 
estabelece um novo paradigma para esta formação. O padrão de qualidade 
se dirige para uma formação holística que atinge todas as atividades teóricas 
e práticas articulando-as em torno de eixos que redefinem e alteram o 
processo formativo das legislações passadas. A relação teoria e prática deve 
perpassar todas estas atividades às quais devem estar articuladas entre si 
tendo como objetivo fundamental formar o docente em nível superior. 

 

 

Por meio dessa interpretação, percebe-se que Estágio Curricular Supervisionado 

não é sinônimo de Prática de Ensino. Ainda segundo o Parecer CNE/CP nº 9/2001, p. 22:  

Uma concepção de prática mais como componente Curricular implica vê-la 
como uma dimensão do conhecimento, que tanto está presente nos cursos 
de formação nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade 
profissional, como durante o estágio nos momentos em que se exercita a 
atividade profissional. 
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Desta forma, é somente a partir do Parecer CNE/CP nº 9/2001 que ficou 

esclarecido que a prática, como componente curricular, deve estar articulada com atividades 

pedagógicas desde o início do processo de formação do acadêmico e estender-se ao longo de 

todo curso. Observa-se que esta é uma prática que produz algo no âmbito do ensino. Assim, 

não há como dissociar a Prática de Ensino do Estágio Curricular Supervisionado, pois ambas 

estão intrinsecamente articuladas, oportunizando a formação da identidade do professor como 

educador. Porém, de acordo com o Parecer CNE/CP 9/2001, evidencia-se a especificidade da 

Prática de Ensino como componente curricular, assim como do Estágio Curricular 

Supervisionado. Segundo este parecer, 

[...] a Prática, como componente curricular, que terá necessariamente a 
marca dos projetos pedagógicos das instituições formadoras, ao transcender 
a sala de aula para o conjunto do ambiente escolar e da própria educação 
escolar, pode envolver uma articulação com os órgãos normativos e como 
órgãos executivos dos sistemas [...] É fundamental que haja tempo e espaço 
para a prática, como componente curricular, desde o início do curso e que 
haja uma supervisão da instituição formadora como forma de apoio até 
mesmo à vista de uma avaliação de qualidade. 

 

 

Em contrapartida, o Estágio Curricular Supervisionado também é considerado um 

outro componente curricular obrigatório e, portanto, deve estar integrado à proposta 

pedagógica do curso, 

[...] entendido como o tempo de aprendizagem que, através de um período 
de permanência, alguém se demora em algum lugar ou oficio para aprender 
a prática do mesmo e depois poder exercer uma profissão ou ofício. Assim, 
o Estágio Curricular Supervisionado supõe uma relação pedagógica entre 
alguém que já é um profissional reconhecido, em um ambiente institucional 
de trabalho, e um aluno estagiário. Por isso é que este momento se chama 
Estágio Curricular Supervisionado. [...] Ele não é uma atividade facultativa 
sendo uma das condições para a obtenção da respectiva licença. [...] o 
Estágio Curricular Supervisionado é o momento de efetivar, sob a 
supervisão de um profissional experiente, um processo de ensino-
aprendizagem que, tornar-se-á concreto e autônomo quando da 
profissionalização deste estagiário8. Entre outros objetivos, pode se dizer 
que o Estágio Curricular Supervisionado pretende oferecer ao futuro 
licenciado um conhecimento do real em situação de trabalho, isto é 

                                                
8 Grifo dos autores do Parecer. 
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diretamente em unidades escolares dos sistemas de ensino. (PARECER 
CNE/CP 9/2001). 

 

 

Para compreender a organização dos cursos de Pedagogia, faz-se necessário 

apontar que, com fundamento no Parecer CNE/CP nº 28/2001, de 2 de Outubro de 2001,  

[...] 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; 
III. 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares 
de natureza científico-cultural; 
IV. 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-
científico-culturais. 

 

 

Ainda, dentro da constituição de carga horária citada acima, ressalta-se que os 

alunos que exerçam atividade docente regular na educação básica poderão ter redução da 

carga horária do Estágio Curricular Supervisionado de até o máximo de 200 (duzentas) horas.  

O desenvolvimento de uma política de estágios voltada para a melhoria da 

formação do educador e, conseqüentemente, para a melhoria do ensino de instituições 

públicas e particulares implica um repensar contínuo das instituições de ensino superior. A 

construção de um projeto comum voltado para a articulação dos currículos dos cursos de 

formação do educador com os diversos níveis e modalidades de ensino pressupõe a prática 

pedagógica como elemento norteador e integrador do currículo. Esta correlação, teoria e 

prática, é um movimento contínuo entre saber e fazer na busca de significados de uma Prática 

Pedagógica que tenta re-significar situações próprias do ambiente da educação escolar. Assim, 

questiona-se se o Estágio pode ser determinado como uma atividade final. 
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4.2.2 Pano de fundo: Estágio Curricular Supervisionado – Momento de Ensinar e Aprender 

 

A partir desta fase, será analisado o Estágio Curricular Supervisionado como um 

espaço de aprender e ensinar, no qual a ação docente incide diretamente sobre o processo de 

ensino e aprendizagem que, por sua vez, pressupõe o desenvolvimento do aluno-professor em 

formação. O professor supervisor do Estágio Curricular Supervisionado tem como função a 

orientação da prática pedagógica. Torna-se relevante apontar que este docente também se 

encontra em um processo de desenvolvimento e aprendizagem, tendo como pressuposto a 

educação/formação contínua dentro deste contexto.  

De acordo com Veiga (2004): 

Buscar mecanismos inovadores por parte do professor tanto para o 
desenvolvimento dos alunos e o êxito de suas atividades como a auto-
avaliação de sua ação docente é uma tarefa a ser cumprida. Isso requer por 
parte do professor um compromisso permanente não só com seu processo de 
ensino investigativo, mas também com estratégias próprias para conceber, 
protagonizar e avaliar criticamente o processo didático. (VEIGA, 2004, p. 
28) 

 

 

O professor supervisor ensina, mas também aprende. O envolvimento de quem 

oferece e orienta o estágio é muito grande. O professor supervisor torna-se o agente de 

integração, responsável pela intermediação de uma relação universidade/escola e 

comunidade/aluno. 

Neste contexto, segundo Veiga (2004): 

[...] a relação pedagógica é uma relação social, profissional e afetiva a partir 
do momento em que alunos e professores se transformam em protagonistas. 
[...] As bases da relação pedagógica estão alicerçadas na unicidade de 
ensinar, pesquisar, aprender e avaliar e, na horizontalidade, concretizada 
pelo papel orientador do professor e a auto-atividade do aluno. (VEIGA, 
2004, p. 27) 
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Nesse ponto, é importante abordar a especificidade do ensino e da aprendizagem. 

A aprendizagem é um processo contínuo e bilateral, pois, como referido acima, aprender não 

é uma propriedade exclusiva do aluno. O professor também aprende. 

O significado de ensinar diz respeito a instruir, fazer saber, comunicar 

conhecimentos, mostrar, guiar, orientar, dirigir, desenvolver habilidades entre outros. 

Anastasiou apud Anastasiou e Alves (2003) afirma que: 

[...] Como outros verbos de ação, ensinar contém, em si, duas dimensões: 
uma utilização intencional e uma de resultado, ou seja, a intenção de ensinar 
e a efetivação dessa meta pretendida. [...] a compreensão do que seja ensinar 
é um elemento fundamental nesse processo. O verbo ensinar do latim 
insignare, significa marcar com um sinal, que deveria ser de vida, busca e 
despertar para o conhecimento. (ANASTASIOU, 2003, p. 13 – grifo da 
autora). 
 

 

Entende-se por aprender: buscar informações, rever a própria experiência, adquirir 

conhecimentos, desenvolver habilidades, adaptar-se a mudanças, descobrir o sentido das 

coisas, dos fatos, dos acontecimentos. Percebe-se, portanto, que os verbos utilizados com o 

aprendiz priorizam o aluno como agente principal de sua aprendizagem, enquanto os verbos 

que apontam para o professor ressaltam seu papel, enquanto um mediador, o como de agente 

principal e responsável pelo ensino. 

Para que a aprendizagem realmente se efetive, ela precisa ser significativa para o 

aluno, envolvendo-o como pessoa. O ensinar e o aprender tem suas especificidades, mas são 

processos indissociáveis. O ensinar se define em função do aprender, ou melhor, do 

apreender. Estes dois verbos são distinguidos por Anastasiou apud Anastasiou e Alves (2003, 

p. 14) da seguinte forma. 

[...] O apreender, do latim apprehendere, significa segurar, prender, pegar, 
assimilar mentalmente, entender, compreender, agarrar. Não se trata de um 
verbo passivo; para apreender é preciso agir, exercitar-se, informar-se, tomar 
para si, apropriar-se, entre outros fatores.  
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Enfim, visto tudo isto, o Estágio Curricular Supervisionado é concebido como 

parte integrante e essencial na formação do profissional da educação. É o locus privilegiado 

da aprendizagem do saber-fazer pedagógico, na qual o acadêmico treina o seu papel e sua 

identidade profissional começa a ser gerada.  

 

 

4.2.3 A Matriz Curricular e o Estágio Curricular Supervisionado: Os Protagonistas em Cena  

 

Subsidiam este item, que analisa a compreensão dos acadêmicos acerca de 

questões referentes à matriz curricular e ao Estágio Curricular Supervisionado do Curso de 

Pedagogia da Associação Catarinense de Ensino – ACE, todo o referencial teórico visto ao 

longo do sub-capítulo 4.2/Ato 2, bem como Huberman (1992), quanto aos anos de 

carreira/percurso do profissional docente, e Bardin (2002), no que se refere à análise de 

conteúdo.  

Integram esta etapa de análise as questões referentes ao Eixo 2, destinado às 

reflexões acerca da matriz curricular e do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de 

Pedagogia da referida instituição9. As questões constituintes da entrevista, relacionadas a este 

tópico, eram:  

Quais as disciplinas que contribuíram para as atividades do Estágio Curricular 

Supervisionado? – Apêndice 1  

Quais os recursos que você utilizou para subsidiar o Estágio Curricular Supervisionado? – 

Apêndice 2 

                                                
9 Em relação a este eixo, vale salientar, nem todas as questões terão o mesmo trato tão aprofundado quanto às 
questões referentes ao Eixo 1, analisadas no item 4.1.1. do sub-capítulo anterior, uma vez que o número de 
questões em análise aqui é maior e se tornaria exaustivo o detalhamento de todos os relatos. No eixo 3, será 
retomada uma análise mais meticulosa, haja visto o fato de esta etapa vir a tratar do tema coração deste estudo. 
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Onde você busca referências conceituais para elaborar o projeto a ser desenvolvido durante o 

período de estágio na unidade escolar? – Apêndice 7 

Quais as estratégias utilizadas por você em suas atividades de Estágio Curricular 

Supervisionado? Por quê? – Apêndice 8 

Como você avalia suas atividades durante o processo de Estágio Curricular Supervisionado? 

Por quê? – Apêndice 9 

No momento da realização do seu estágio, você encontrou dificuldades com a elaboração e 

realização dos planos? Que dificuldades foram estas? A que você atribui estas dificuldades? – 

Apêndice 10 

Que disciplinas do Curso de Pedagogia, na sua opinião menos contribuíram para a realização 

das atividades de estágio? Por quê? – Apêndice 11 

Assim sendo, no que tange às disciplinas que contribuíram para as atividades do 

Estágio Curricular Supervisionado (ver Apêndice 1), pôde-se compor o seguinte perfil: 

a) Respostas dos acadêmicos sem experiência na docência de séries iniciais do Ensino 

Fundamental: 

- a Acadêmica A reportou-se à disciplina de Didática, citando ainda: 

“[...] as Metodologias de Ciências, de Português, de Matemática, 
Geografia, História, todas foram muito importantes para mim na hora da 
prática do meu estágio curricular supervisionado”.  
 
 

- a Acadêmica B reportou-se às disciplinas de Didática, Filosofia, Português e Matemática; 

- a Acadêmica C, além de ter-se reportado às disciplinas de Didática e Avaliação, afirmou:  

“Teve bastantes disciplinas que deram suporte pra gente, principalmente as 
Metodologias de História, Geografia, Ciências, Matemática e Português. 
[...]”.  
 
 

- para a Acadêmica D,  

“As disciplinas que contribuíram fo ram as Metodologias, porque, Ciência, 
Matemática, Português é importante da experiência dos trabalhos que a 
gente fez pra poder aplicar pras crianças [...]”.    
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- a Acadêmica E reportou-se às disciplinas de Metodologias do Ensino, da prática da 

Matemática, Ciências, afirmando também: 

“[...] todos eles, que foram específicos que me deram a idéia de como 
trabalhar cada disciplina separadamente”.   

 

b) Respostas dos acadêmicos com experiência, na docência de séries iniciais do Ensino 

Fundamental, entre um a cinco anos: 

- a Acadêmica F (1 ano) reportou-se às Metodologias,  

“[...] durante as aulas de Metodologia a gente ia absorvendo conhecimento 
e prática pra poder utilizar em sala de aula, acho que só as Metodologias 
contribuíram pra mim”.  
 
 

- o Acadêmico I (4 anos) também citou as Metodologias, pois, conforme ele,  

“[...] deixaram você mais preparado para estar lá no campo de trabalho. 
Mesmo tendo experiência, sempre houve um aprendizado a mais”.  
 
 

- a Acadêmica J (5 anos) reportou-se à Didática,  

“[...] porque  fazer plano de aula, projeto, então isso o aluno precisa saber 
fazer [...]”.  
 
 

- as Acadêmicas G (5 anos) e H (4 anos) também reportaram-se às disciplinas de  

Metodologias como sendo as que mais colaboraram para as atividades de Estágio Curricular 

Supervisionado. 

 

c) Respostas dos acadêmicos com experiência, na docência de séries iniciais do Ensino 

Fundamental, com mais de cinco anos de atuação: 

- a Acadêmica L (10 anos), além de reportar-se às disciplinas de Filosofia e Psicologia, 

afirmou: 

“Primeiramente  as Metodologias, da Matemática, Ciências, Geografia [...] 
elas dão subsídio pra que a gente possa colocar toda essa teoria em prática 
[...]”.  
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- a Acadêmica M (14 anos) reportou-se às disciplinas de Português, Ciências, Matemática e 

Didática, e a Acadêmica N (16 anos) às disciplinas de Didática e Psicologia. 

 

De modo geral, pode-se observar que, para todas as fases, para os acadêmicos 

com ou sem experiência docente, há praticamente um consenso em relação à contribuição das 

Metodologias para o desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado, uma vez que, 

segundo os alunos, propiciaram idéias para atividades práticas. Como segunda mais citada, 

destaca-se a disciplina de Didática, que, segundo os acadêmicos, também os teria 

instrumentalizado teoricamente e para a realização de atividades como planos de aula, 

projetos etc. inerentes à realidade escolar. Parece interessante também ressaltar o fato de que 

os professores com mais de cinco anos na docência das referidas séries, em verdade na fase 

denominada por Huberman de “Fase da Diversificação, activismo, questionamento”, já 

passam a apontar a significância da disciplina de Psicologia para o contexto de sala de aula.  

Quanto à questão que se referia aos recursos utilizados para subsidiar o Estágio 

Curricular Supervisionado (ver Apêndice 2), ressaltam-se as seguintes respostas: 

a) Respostas dos acadêmicos sem experiência na docência de séries iniciais do Ensino 

Fundamental: 

Material da faculdade, livros didáticos, livros infantis, contação de 
histórias, leitura de textos, música, dramatização, maquetes (Acadêmica 
A) 
 
“Pra minha pesquisa [...] muitos livros, [...] e também procurei levar 
bastante material do tipo revistas, sucatas, cds, aparelho [...]”. (Acadêmica 
B) 
 
“Eu fiquei mais presa a [...] quadro, a giz,  [...] eu xeroquei bastante 
atividades [...]”. (Acadêmica C) 
 
“[...] cartazes, foram de Ciências, eu usei plantas, sementes, usei mapa, 
mapa de Geografia pra estudar Joinville, [...] placas de transito, [...] fita de 
vídeo [...]”. (Acadêmica D) 
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“[...] fiz  chocolate com eles, então pra trabalhar a matemática usei 
bastante isso das compras, da lista de supermercado [...] foi muito 
dinâmico”.  (Acadêmica E) 

 

b) Respostas dos acadêmicos com experiência, na docência de séries iniciais do Ensino 

Fundamental, entre um a cinco anos: 

Cartazes, cartolina, giz, quadro, xerox, o caderno dos próprios alunos, 
papel craft (Acadêmica F – 1 ano) 
 
Retroprojetor, televisão, papel, livros didáticos (Acadêmica G – 5 anos) 
“Eu utilizei assim primeiro pra embasar os PCNs, os parâm etros. Então eu 
utilizei bastante folha sulfite, utilizei giz, o quadro eu utilizei pouco, foi mais 
a parte assim da conversação, de discussão e deles escrevendo, criando ali 
com a gente, utilizei [...] materiais até do cotidiano como copo, bacia, [...] 
cartolina pra fazer trilha com eles a parte de matemática, [...] lápis de cor 
pra fazer também ilustração, tesoura que a gente fez a reconstrução de 
fábulas [...]”. (Acadêmico H – 4 anos) 
 
“Eu utilizei cartazes, figuras, muitas figuras, principalmente nas pr imeiras e 
nas segundas séries, quadro, giz, [...] também vasilhames pra fazer 
experiência com água [...]”. (Acadêmica I – 4 anos) 
 
Quadro, giz, caneta, canetão, cartazes, joguinhos, tesoura, tinta guache 
(Acadêmica J – 5 anos) 

 

c) Respostas dos acadêmicos com experiência, na docência de séries iniciais do 

Ensino Fundamental, com mais de cinco anos de atuação: 

Som, televisão, vídeo, retroprojetor, equipamentos da cozinha, quadro, giz, 
cartazes, música, massinha de modelar, canetinha, giz de cera, passeios fora 
da sala de aula (Acadêmica L – 10 anos) 
 
“A gente trabalhou com textos, para trabalhar ortografia, que foi o que eu 
escolhi, [...] produções textuais também de escritas, [...] cartazes, recortes 
com jornal, revistas [...]”. (Acadêmica M – 14 anos) 
 
Cartazes, cartolina, lápis de cor, papéis diversos para recorte e colagem, 
maquete (Acadêmica N – 16 anos) 

 

Diante destas respostas, talvez se possa detectar certa diversificação maior de 

materiais utilizados e estratégias lúdicas por parte dos estagiários sem experiência docente, o 

que talvez possa ser atribuído ao fato de estarem aguardando com expectativa o momento de 

protagonizar pela primeira vez em sala de aula, o que teria refletido numa busca maior por 
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recursos que poderiam atrair as crianças. À exceção da acadêmica C, que informou ter tido 

dificuldades em propor estratégias diversificadas em função do campo de estágio, que não 

possibilitava abertura, os demais parecem ter utilizado-se bastante do aspecto lúdico com as 

crianças. Nos profissionais com experiência docente, o grau de criatividade parece ter variado 

bastante. Mas analisar somente esta questão certamente não é suficiente para verificar se, após 

as disciplinas cursadas, contempladas pela matriz curricular do curso, os atores/estagiários 

efetivamente tiveram sucesso ao protagonizarem a docência, durante o Estágio Curricular 

Supervisionado. Para isso, faz-se necessário analisar, as demais questões que seguem. 

A questão subseqüente deste eixo indagava onde os acadêmicos buscavam 

referências conceituais para a elaboração do projeto a ser desenvolvido durante o estágio (ver 

Apêndice 7). Frente a esta questão, os entrevistados sem experiência docente nas séries 

iniciais responderam: “[...] conto com a colaboração das professoras da escola, [...] vou 

atrás do meu material do curso da faculdade, [...] PCN [...] e livros em geral”  (acadêmica 

A); PCNs e livros da biblioteca (acadêmica B); “[...] perguntando aos professores, [...] 

Internet, recorri à minha orientadora de estágio [...] livros didáticos e tal”  (acadêmica C); 

livros didáticos, ajuda às pessoas que já estão em sala de aula (acadêmica D); livros didáticos, 

minha orientadora e outras professoras ajudaram (acadêmica E). 

Os entrevistados com experiência de um a cinco anos, por sua vez, responderam: 

em livros, apostilas, internet, Revista da Educação, livro (acadêmica F); primeiramente no 

PPP da escola, “[...] porque você tem que estar dentro da filosofia que a escola tem [...]”,  e 

em livros (acadêmica G); parâmetros curriculares, material da faculdade, livros didáticos 

(acadêmica H); nos livros e na própria vivência com os alunos (acadêmico I); livros, internet, 

troca de opiniões com professores (acadêmica J).  

E, por fim, aqueles com mais de cinco anos de experiência na docência das 

referidas séries ressaltaram: “[...] primeiro de tudo eu busquei nos meus alunos [...] livros 
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que eu dispunha em casa [...] busquei na biblioteca da ACE [...] livros didáticos e da 

literatura infantil também” (acadêmica L); livros didáticos, materiais guardados da faculdade 

(acadêmica M); pesquisa em biblioteca, livros, internet, com outros professores (acadêmica 

N). 

Enfim, de modo geral os meios de busca de referências conceituais variam pouco, 

sendo que o que se pode salientar é que os professores sem experiência mencionaram com 

mais intensidade os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs – como fonte de pesquisa. 

Também estes acadêmicos parecem ter destacado mais a questão de pedir ajuda a outros 

professores (tanto da faculdade, quanto da escola). A importância dos materiais oportunizados 

pelas diferentes disciplinas, ao longo do curso, também parecem, de modo geral, ter servido 

de apoio. Vale ainda ressaltar a posição da acadêmica F, que afirmou ter buscado inicialmente 

orientação no Projeto Político Pedagógico – PPP –  da escola em que iria aplicar o estágio, 

para manter-se de acordo com ele, e a postura da acadêmica L, que afirma, em primeiro lugar, 

buscar referência em seus próprios alunos, o que talvez já denote uma questão de maturidade 

docente em função do tempo de atuação – a entrevistada possui 10 anos de docência em séries 

iniciais, o que implica lembrar a teoria de Huberman (1992), que aponta esta fase como a 

Fase da diversificação. 

Outra questão feita, relacionada ao Eixo 2, dizia respeito às estratégias utilizadas 

pelos acadêmicos em suas atividades de estágio (ver Apêndice 8). Frente a esta indagação, 

foram levantados, nas respostas dos acadêmicos sem experiência em efetivo exercício nas 

séries iniciais, aspectos como: o lúdico, o conto infantil, a dança, o teatro, a dramatização, o 

desenho, textos e exercícios escritos (acadêmica A); “[...] procurei levar pessoas que dessem 

palestra. Quando eu trabalhei transito, eu levei o pessoal do corpo de bombeiros; eu procurei 

trabalhar muito música [...] atividades em grupo, [...] dupla, [...] atividades fora da sala”  

(acadêmica B); confecção de livro de receitas, atividades mais teóricas, textos, atividades 
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xerocadas (acadêmica C); placas de transito, pesquisa sobre sinalização no bairro, uso do 

mapa de Joinville, de sementes para mostrar a germinação, práticas em conjunto, não apenas 

teoria (acadêmica D); recursos que fizessem as crianças saírem da rotina, saindo pela escola, 

trocando as carteiras de lugar, fazendo círculo, trabalhando no chão (acadêmica E). 

As respostas dos acadêmicos com experiência de um a cinco anos, perante a 

questão das estratégias utilizadas durante o estágio, foram: teatro, música, leitura de textos, 

atividades lúdicas “[...] porque eu acho que os alunos absorvem melhor quando eles estão no 

lúdico [...]” (acadêmica F); estratégias lúdicas, jogos, atividades em equipe, “[...] a prática 

da maioria dos professores não tinha ludicidade, então o lúdico era muito interessante para 

essas crianças [...]” (acadêmica G); leitura, parte de jogos, experiências, trabalho com o 

raciocínio lógico, tipo trilha, reconstrução de textos (acadêmica H); “Trabalhei muito com a 

questão da purificação da água. Fiz até um filtro com eles [...] trabalhei com os animais [...] 

diversas estratégias [...] pra ver como é que está a nossa natureza mundial [...]”  (acadêmico 

I); joguinhos, “[...] o lúdico pra conquistas mais ainda a criança. Não foi cansativo, foi 

gostoso de ser aplicado, eles adoraram, [...] perguntaram quando a gente ia voltar [...]”  

(acadêmica J). Por fim, as respostas com os acadêmicos em exercício efetivo por mais de 

cinco anos foram: confecção de jogo, técnicas de teatro (acadêmica L); textos com erros 

ortográficos, exercício mimeografado, uso de jornal, revista, recorte de figuras para trabalho 

com separação entre animais vertebrados e invertebrados (acadêmica M); trabalho em dupla 

para contemplar a participação das crianças, trabalhos em grupo (acadêmica N). 

Deste modo, o que se pôde observar, em relação à adoção de estratégias no 

estágio, foi que a grande parte dos estagiários procurou contemplar o aspecto lúdico. O 

entusiasmo, especialmente no que se refere à proposição de atividades lúdicas, se fez sentir, 

de modo mais acentuado, nos depoimentos dos acadêmicos sem experiência docente nas 

séries iniciais ou daqueles com experiência variando entre um a cinco anos.       
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A questão seguinte merece especial atenção, uma vez que indaga acerca da auto-

avaliação dos acadêmicos, durante o processo de Estágio Curricular Supervisionado (ver 

Apêndice 9). Seguem as respostas dos entrevistados: 

a) Acadêmicos sem experiência em efetivo exercício de docência nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental: 

“Olha, eu acho que eu até fui bem, tive alguns, me senti meio decepcionada 
às vezes, [...] achei que os alunos podiam mais do que aquilo que eu queria 
[...] mas isso serviu pra eu ver que a gente tem que primeiro sondar o que 
eles sabem [...]”. (Acadêmica A) 
 
“[...] em algumas atividades eu me decepcionei comigo [...] eu acho que eu 
subestimei as crianças [...]”.  (Acadêmica B) 
 
“[... ] Pra mim [...] eu sempre fico aquém do que eu podia fazer. [...] Valeu 
muito [...] foi no estágio [...] que eu me reencontrei [...] resolvi: é educação 
mesmo”.  (Acadêmica C) 
 
“[...] eu acho assim que poderia ter sido bem melhor, eu acho que depois 
que passou, eu vi que poderia ter sido bem melhor”.  (Acadêmica D) 
 
“A minha avaliação pessoal foi de que poderia ter sido melhor, claro, pela 
falta de experiência [...]”. (Acadêmica E) 

 

b) Acadêmicos com experiência em efetivo exercício de docência, nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, variando entre um e cinco anos: 

“Eu acho que as atividades que eu desenvolvi foram de bom pra ótimo 
[...]as professoras elogiaram também o projeto, foi bem divertido”.  
(Acadêmica F – 1 ano) 
 
“[...] acho que na maioria das ativ idades eu fui muito bem [...] até pela 
experiência que a gente já tem em sala de aula [...]”. (Acadêmica G – 5 
anos) 
 
“[...] considero assim que os meus estágios [...] alcançaram os objetivos 
propostos [...]”. (Acadêmica H – 4 anos) 
 
“[...] Eu posso dizer assim um conceito ótimo eu tive [...] todos os alunos do 
estágio, eles gostaram mesmo”.  (Acadêmico I – 4 anos) 
 
“Eu gostaria de ter tido mais tempo [...] acho que isso é do professor, 
sempre poderíamos ter feito mais [...]”. (Acadêmica J – 5 anos) 
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c) Acadêmicos com experiência em efetivo exercício de docência, nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, com mais de cinco anos: 

“[...] eu acredito que foram ótimas, porque em cada sala que eu dei aula 
[...] todos queriam que eu retornasse [...]”. (Acadêmica L – 10 anos) 
 
“[...] Melhor, porque o tempo é muito curto; na quarta série é 45 minutos 
só, então você não tem como fazer uma coisa mais elaborada ou até mais 
extensa [...]”. (Acadêmica M – 14 anos) 

 
 
- a Acadêmica N (16 anos) avaliou seu desempenho durante o estágio como bom e 
acrescentou: 
 

“[...] o que eu achei muito importante foi a participação das crianças, 
porque elas se tornaram assim até surpreendentes [...]”.  

 

A análise desta questão é crucial para averiguar a relação dos acadêmicos ao 

protagonizarem a situação de sala de aula, e, com a ajuda destes dados, posteriormente refletir 

acerca da integração curricular do curso, no sentido de oportunizar disciplinas que os tenham 

instrumentalizado para o momento de estágio.  

Assim, constata-se que:  

- os alunos sem experiência na docência nas referidas séries foram os que mais 

freqüentemente se mostraram decepcionados em relação ao seu desempenho durante o 

estágio, enquanto eram os que mais se mostraram entusiasmados ao se tratar dos recursos e 

estratégias utilizadas. Estes alunos, em geral, pareceram estar se sentindo despreparados para 

as práticas de estágio, apesar de toda a criatividade para a preparação das aulas. Esta situação 

reporta a uma questão: o que esta constatação pode representar em relação à integração 

curricular do curso?   

- ao contrário dos alunos sem experiência, os alunos em efetivo exercício docente variando 

entre um e cinco anos sentiram-se satisfeitos, com uma avaliação bastante positiva em relação 

a sua atuação; um dos entrevistados inclusive atribuiu o bom desempenho à prática anterior 

que já tinha em sala de aula; 
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- a opinião dos entrevistados com experiência de atuação docente por mais de cinco anos em 

geral também foi boa; uma acadêmica constatou como negativo o curto tempo de aula, mas 

não se reportou ao seu desempenho como não satisfatório. 

De modo geral, estas constatações já começam a dar abertura para o Ato 3 deste 

capítulo, sobre a articulação teórico/prática  durante o Estágio Curricular Supervisionado, uma 

vez que, ao que parece, só se auto-avaliaram positivamente os acadêmicos já atuantes na 

docência de séries inicias. Como ajustar a formação docente para melhor instrumentalizar os 

acadêmicos para a articulação entre teoria e prática? O que fazer para que os acadêmicos sem 

experiência se sintam melhor preparados para o estágio?  

O Eixo 2 ainda contemplava outras duas questões. Uma delas dizia respeito às 

dificuldades encontradas pelo acadêmico para a elaboração de planos de aula etc. e a que 

atribuía estas dificuldades (ver Apêndice 10). Esta questão também se fez significativa, uma 

vez que, se apontadas dificuldades, estas podem ter relação com a adequação curricular do 

curso. 

Considerado isto, dentre as respostas dos acadêmicos, pôde-se constatar que: 

- os acadêmicos sem experiência salientaram: dificuldades não na realização dos planos e do 

projeto, mas sim em sua aplicação e o problema da disciplina em sala de aula (acadêmica A); 

nenhum problema porque recebeu orientação (acadêmico B); um pouco de dificuldade na 

elaboração, mas houve ajuda da orientadora (acadêmica C); dificuldades por não possuir 

experiência (acadêmica D); dificuldades na seleção de materiais e no desenvolvimento do 

planejamento, no projeto não houve tanta dificuldade (acadêmica E); 

- os acadêmicos com experiência de um a cinco anos responderam o seguinte: sem problemas 

devido à intimidade em fazer plano de aula (acadêmica F); nenhuma dificuldade por já estar 

em efetivo exercício (acadêmica G); sem dificuldades (acadêmica H); sem dificuldades 

(acadêmico I); sem dificuldades devido à orientação (acadêmica J). 
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- os alunos com experiência maior que cinco anos salientaram em suas respostas: nenhuma 

dificuldade (acadêmica L); teve dificuldade, mas não sabe atribuir a quê (acadêmica M); 

dúvidas em relação à adequação dos conteúdos selecionados para cada nível (acadêmica N). 

Este perfil novamente parece corroborar as informações obtidas na questão 

anterior: acadêmicos sem experiência tiveram maiores dificuldade para a elaboração e 

aplicação dos planos e do projeto, enquanto aqueles que já possuíam experiência 

demonstraram maior tranqüilidade e pouca ou nenhuma dificuldade para tais atividades. Isto 

tudo ressalta as indagações já feitas. 

Finalizando as discussões acerca deste eixo, a última questão referente a ele 

indagava acerca das disciplinas que menos contribuíram para a realização das atividades de 

estágio (ver Apêndice 11). É importante ressaltar que este tópico possui também significância 

para a discussão acerca da matriz curricular do curso. 

Frente a este questionamento, os alunos sem experiência em efetivo exercício na 

docência apontaram o seguinte: Disciplina de Arte, Gestão, Avaliação (acadêmica A); 

Estatística e Educação de Jovens e Adultos (acadêmica B); Políticas Públicas, Psicologia, 

Tecnologias (acadêmica C); Gestão de Trabalho (acadêmica D); Estatística (acadêmica E). Os 

alunos com experiência entre um e cinco anos, por sua vez, afirmaram que menos 

contribuíram as disciplinas de: Sociologia, Comunicação e Tecnologia (acadêmica F); 

Filosofia, Sociologia (acadêmica G); Metodologia Científica, Educação Informal (acadêmico 

I); Avaliação, Sociologia, História da Educação (acadêmica J). Os alunos com experiência 

maior que cinco anos, por sua vez, ressaltaram as seguintes disciplinas: Oratória (acadêmica 

L); Pesquisa e Prática Pedagógica (acadêmica M); Educação de Jovens e Adultos (acadêmica 

N).  

Como as opiniões a respeito das disciplinas que menos contribuíram para o 

desenvolvimento do Estágio Curricular Supervisionado foram bastante diversas, analisar esta 
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questão com vistas a tomar este parâmetro como justificativa para uma re-adequação do 

currículo do curso seria bastante complicado. Muitas vezes, questões pessoais interferem no 

julgamento acerca da contribuição destas disciplinas, mas esta já seria outra discussão. Por 

outro lado, pode-se especular que talvez estas disciplinas, de modo geral, por possuírem 

cunho bastante teórico, estariam sendo vistas como desarticuladas no processo. 

De qualquer forma, os dados coletados, frente a todas as questões referentes a este 

eixo, parecem bastante significativos para se refletir acerca do currículo do curso, talvez em 

prol de sugestões que contemplem uma maior articulação entre teoria e prática para melhor 

instrumentalizar o acadêmico para o Estágio Curricular Supervisionado. Esta articulação é já 

o tema do próximo sub-capítulo/Ato 3.   

 

 

4.3 ATO 3: FORMAÇÃO DOCENTE: A ARTICULAÇÃO TEÓRICO/PRÁTICA 

DURANTE O ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

 

A busca da superação da dicotomia teoria e prática tem sido objeto de 

investigação de muitos estudos realizados sobre a formação do professor. Alguns registram 

que os conceitos de teoria e prática estão pautados na concepção de mundo, homem e 

sociedade de acordo com o momento histórico e cultural no qual o sujeito está inserido. Na 

concepção de Heidegger apud Gramsci (1974), o homem, ao apropriar-se do conhecimento, 

age de modo próprio com e no mundo. Para Gramsci (1974, p. 87), a questão apresenta-se 

com o seguinte sentido: 

[...] construir sobre uma determinada prática uma teoria que, coincidindo e 
identificando-se com elementos decisivos da própria prática, acelere o 
processo histórico em curso, tornando a prática mais coerente e eficaz em 
todos os seus elementos, isto é, potenciando-a ao máximo. A identificação 
de teoria e prática é um ato crítico, pelo qual a prática é demonstrada como 
racional e necessária ou a teoria como realística e racional.  
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A forma como são tratadas as questões de ensino nos cursos de Pedagogia tem 

apontado uma perspectiva segundo a qual se dá precedência à teoria sobre a prática. A 

subordinação da teoria sobre a prática assume um caráter abstrato, que se traduz pela 

concepção de que a prática está orientada por aquela teoria que definiu a priori o como fazer.  

Com a dissociação entre a formação acadêmica e o contexto social do trabalho, 

entre o conhecimento teórico e a prática, não se tem por perspectiva inserir a educação no 

processo da transformação social, como hoje se defende. Primeiro conhecer para depois 

aplicar o conhecimento aprendido tem sido historicamente o modelo adotado pela maioria dos 

cursos de formação docente. 

Com efeito, a literatura utilizada para embasar este estudo registra que, na maioria 

das instituições de ensino superior, o curso de formação docente apresenta uma ruptura entre 

as disciplinas de conteúdo específico – concentradas nos três primeiros anos – e os estágios 

ofertados no quarto ano, fato que gera inúmeros questionamentos: primeiro estuda-se 

teoricamente um conteúdo, a seguir, aprende-se como ensinar genericamente, e, por fim, 

aplica-se o que se aprendeu sob a forma de Estágio Curricular Supervisionado. Aborda-se a 

teoria do conteúdo, posteriormente a teoria do ensino, e só depois se chega à prática docente.  

A ênfase da formação do professor não pode ser colocada nem em um pólo 

(teoria) nem em outro (prática). Toda teoria se constrói a partir da prática e toda prática é 

orientada por pressupostos teóricos, explícitos ou não. A ação docente no processo de ensino 

ainda está pautada pelo: 

[...] eixo de transmissão-assimilação que leva o professor ao cumprimento de 
tarefas, à preocupação de dar uma boa aula. Isso decorre de uma concepção 
de educação que vê o processo de ensino como um processo de distribuição 
do conhecimento que é previamente definido, desvinculado dos problemas 
postos pela prática social. (MARTINS, 1989, p. 80) 
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A teoria depende da prática, a teoria tem como finalidade a prática. A prática é 

vista como atividade objetiva e transformadora da realidade, conseqüentemente, cria soluções 

para os problemas levantados. De acordo com Vásquez (1977), a práxis docente é atividade 

teórico-prática,   

[...] isto é, tem um lado idealizado, teórico e um lado material, prático e só 
por um processo de abstração pode-se separá-los. Sendo assim, a atividade 
prática humana apresenta-se em duas vertentes: é subjetiva enquanto 
atividade de sua consciência e é um processo objetivo, pois as ações que 
executa sobre uma matéria existente, independente de sua consciência, de 
seus atos psíquicos, podem ser comprovados, inclusive objetivamente por 
outros sujeitos. Então, a atividade prática desenvolvida por um sujeito é 
simultaneamente subjetiva e objetiva, dependente e independente de sua 
consciência, ideal e material – tudo isso em unidade indissolúvel. Dessa 
forma, atividade prática e atividade teórica convergem no produto final. 
Objetividade e subjetividade são constitutivas da práxis. 

 

 

Neste sentido, o curso de formação docente deveria ter como prioridade formar 

professores pesquisadores, que tenham como cultura observar para inquirir, questionar, 

investigar, refletir e posicionar-se criticamente, para transformar a realidade, preparando-se 

constantemente para uma articulação teórica/prática em amplo sentido. 

Considerado tudo isto, buscou-se, para efeito deste estudo, a visão dos acadêmicos 

a respeito da articulação teórico/prática durante a situação de protagonização da docência, ou 

seja, durante o Estágio Curricular Supervisionado.   

 

 

4.3.1 Articulação Teórico/Prática: Os Protagonistas em Cena 

 

Este item, baseado nas considerações teóricas deste sub-capítulo, de Huberman 

(1992) e de Bardin (2002), tem por objeto de análise o Eixo 3: “Articulação entre teoria e 

prática no momento do Estágio Curricular Supervisionado”. Para atender a este objetivo, três  

questões foram propostas aos entrevistados, a saber:  
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Qual a contribuição dos conhecimentos teóricos/conceituais durante o decorrer do Curso de 

Pedagogia no momento do Estágio Curricular Supervisionado? – Apêndice 5 

Como você compreende o momento do Estágio Curricular Supervisionado no Curso de 

Pedagogia no que se refere à articulação teoria/prática? – Apêndice 6 

Muitos estudiosos da educação ressaltaram a importância da articulação teoria/prática. O que 

é para você esta articulação? Você conseguiu realizá-la durante suas atividades de estágio? 

Que dificuldades você encontrou? – Apêndice 12 

As três questões mereceram uma análise bastante detalhada, uma vez que tratam 

mais especificamente do objeto desta investigação.  

Tendo-se em vista tais considerações, inicie-se a análise dos depoimentos dos 

acadêmicos entrevistados. Frente à questão sobre a contribuição dos conhecimentos 

teóricos/conceituais, durante o decorrer do Curso de Pedagogia, no momento do Estágio 

Curricular Supervisionado (ver Apêndice 5), os acadêmicos manifestaram as seguintes 

opiniões: 

a) Respostas dos acadêmicos sem experiência na docência de séries iniciais do Ensino 

Fundamental: 

“Eu acho que ele contribuiu para construir em mim conceitos que até 
então eu não tinha. Então de repente o que está acontecendo na sala 
de aula, eu tenho parâmetro pra comparar àquilo que eu tive durante 
a faculdade, [...] é bem diferente de você entrar em sala de aula sem 
ter o curso”.  (Acadêmica A) 
 
“[...]pra mim é ele contribuiu tudo, ele foi de extrema importância 

principalmente, eu consegui observar determinada atitude de uma 
professora  e não ver com os meus olhos de L... [...] que a professora 
não usou de determinada didática, que se a professora tivesse usado 
dessa maneira, ou que se tivesse no lugar dela estaria usando um 
outro tipo de recurso, [...] não tem com não usar os conhecimentos 
teóricos, os conceitos que a gente aprendeu, [...] eu não teria como 
fazer um estágio, como fazer um projeto, [...] a contribuição foi 
total”.  (Acadêmica B) 
 
“Contribuiu bastante, porque eu não tinha experiência na prá tica 

[...]. porque eu me agarrei nisso, no que eu vi na faculdade, eu 
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perguntei pra professores, pra amigos, eu olhei, porque eu tenho tudo 
que foi tirado xerox, eu tenho guardado, selecionei o que eu achei que 
podia usar, recorri a isso, pra tar montando projeto, planos de aula, 
tudo, [...] usei bastante a teoria”.  (Acadêmica C) 
 

“[...] utilizei as experiências que a gente fez em Ciência, utilizei em 
Matemática os cálculos, utilizei, então assim, [...] muitas coisas que 
eu aprendi eu levei pra minha prática”. (Acadêmica) 
 
“Contribuiu muito mesmo, diretamente, porque se eu não tivesse esse 
conhecimento, primeiramente eu ficaria muito perdida na hora da 
prática, então foi [...] de total importância pra que eu pudesse, mesmo 
sem ter experiência, ter conhecimento de tantas visões diferenciadas, 
tantas linhas de raciocínio que existem [...]”. (Acadêmica E) 

 
 
 

Os acadêmicos sem experiência na docência de séries iniciais compreenderam que 

os conhecimentos teórico/conceituais, obtidos durante o Curso de Pedagogia, foram de 

significativa contribuição para o momento de Estágio Curricular Supervisionado.  

 

b) Respostas dos acadêmicos com experiência, na docência de séries iniciais do Ensino 

Fundamental, entre um e cinco anos: 

“Eu acho que no momento do estágio algumas m atérias não me ajudaram, 
algumas teorias não me ajudaram, mas a maioria dos conceitos que eu 
aprendi dentro da faculdade, de Psicologia, postura, conduta, como chamar 
a atenção de um aluno, tudo isso me ajudou na hora de fazer o meu estágio 
[...]”. (Acadêmica F – 1 ano) 
 
“A contribuição bem pequena, [...] talvez assim pra mim que já estou em 
efetivo exercício algum tempo essas teorias [...] elas embasaram um pouco a 
prática para se saber em que chão tá pisando, porque se a escola tem uma 
concepção filosófica, uma teoria, você não pode sair dela pra fazer o seu 
estágio. Mas [...] aquelas pessoas que não tinham efetivo exercício, que 
nunca estiveram em sala, essas teorias não serviram pra muita coisa não, 
porque as pessoas não conseguiram , [...] fazer uma ligação entre a teoria e 
a prática”. (Acadêmica G – 5 anos) 
 
“Contribuiu pra justificar, pra ter um embasamento [...] mas é meio 
complicado o dia a dia assim, [...] dificilmente a gente acaba usando no dia 
a dia”.  (Acadêmica H –  4 anos) 
 
“[...] a teoria da m etodologia, os direcionamentos, eles contribuíram sim 
[...]”. (Acadêmico I – 4 anos) 
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“[...] o tempo todo essa contribuição das teorias, esses conceitos teriam que 
ser aplicados, a todo momento a gente está aplicando sem saber, depois é 
que a gente se dá conta que aplicou o que se aprendeu nos bancos 
escolares”. (Acadêmica J – 5 anos)   

 

É significativo destacar o depoimento da acadêmica G, para quem a contribuição 

dos conhecimentos teórico/conceituais teria sido pequena. Segundo ela, esta contribuição teria 

sido ainda menor para aqueles que não possuíam experiência em efetivo exercício, pois as 

pessoas não teriam conseguido estabelecer a articulação entre teoria e prática. No entanto, há 

que se levar em conta que os entrevistados sem experiência apontaram como significativa a 

contribuição destes conhecimentos, muito embora talvez nem todos tenham conseguido 

estabelecer uma adequada articulação teórico/prática, o que será abordado a seguir.  É 

possível que a teoria lhes tenha dado ao menos um norte de como proceder na situação de 

docência, nunca antes vivenciada por eles.  

 

c) Respostas dos acadêmicos com experiência, na docência de séries iniciais do Ensino 

Fundamental, com mais de cinco anos de atuação: 

“Eu acho que ele vem sempre a afirmar mais, a engrandec er mais o que a 
gente já estudou [...]”. (Acadêmica L – 10 anos) 
 
“Foi válido. Porque o que eu aprendi aqui em muitas disciplinas, eu tive a 
oportunidade de aplicar nos estágios, na elaboração de atividades, de 
projetos, [...] eu também usei algumas coisas que eu aprendi e eu apliquei 
[...] na sala de aula [...]”. (Acadêmica M – 14 anos) 
 
“É muito importante a gente ter um conhecimento antes de ir fazer o 
estágio, [...] mesmo pra quem já está atuando é muito difícil, [...] então a 
gente precisa ter um embasamento [...] pra partir pra prática do estágio”.  
(Acadêmica N – 16 anos) 

 

Ao analisar-se estes dados, vê-se que há pouco consenso no que se refere à 

contribuição dos conhecimentos teóricos/conceituais, proporcionados durante o Curso de 

Pedagogia, no momento do Estágio Curricular Supervisionado: 
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- é possível visualizar que os acadêmicos sem experiência docente nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental percebem que tal contribuição existe e que, sem ela, a prática de sala de 

aula não seria possível; parecem ver com grande entusiasmo tudo o que aprenderam e terem 

grandes expectativas em relação ao usufruto que poderão fazer destes conhecimentos como 

futuros professores; 

- os acadêmicos situados dentre o grupo com experiência docente de um a cinco anos, nas 

referidas séries, foram os que demonstraram menor entusiasmo em relação aos conhecimentos 

teóricos/conceituais, vistos ao longo do Curso de Pedagogia, como contribuição para a prática 

do estágio; em realidade, talvez possa-se deduzir que estes, devido ao fato de estarem na Fase 

de estabilização, Consolidação de repertório pedagógico, de acordo com a teoria do percurso 

do profissional docente de Huberman (1992), já, “consolidaram um repertório próprio”, 

fazendo-os se sentir menos inseguros em relação ao estágio e, conseqüentemente, menos 

“dependentes” da teoria como tábua única de sustentação, ou, ainda, como sua construção 

profissional já vem se efetivando na prática, julgam mais criticamente a teoria ensinada no 

curso; por outro lado, poderia já estar subjacente no depoimento destes acadêmicos a 

incorporação da cultura escolar (quer no âmbito da instituição em que atuam e/ou em âmbito 

geral), que promove a ação pedagógica do dia a dia de modo automático e irrefletido, 

descomprometida com a pesquisa e com a sustentação teórica, que deveriam nortear a prática 

em educação;  

- não obstante tudo isto, um depoimento em especial parece merecer destaque, o da acadêmica 

J, que afirma, ao longo da docência, estar aplicando a teoria aprendida, a todo momento, de 

modo inconsciente; fica a questão: não estaria isto também ocorrendo com os demais que 

julgam ter havido pouca ou quase nenhuma contribuição dos conhecimentos 

teóricos/conceituais, vistos no curso, para o desenvolvimento do estágio? 
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- os acadêmicos com mais de cinco anos de atuação docente nas séries iniciais – em verdade, 

todos os três com mais de 10 anos de experiência – afirmaram ter havido contribuição dos 

conhecimentos teóricos para o estágio. 

A segunda questão referente ao Eixo 3 indagava acerca da compreensão dos 

alunos entrevistados em relação ao momento do Estágio Curricular Supervisionado, no Curso 

de Pedagogia, quanto à articulação teórico/prática. Seguem as respostas dos alunos para este 

tópico: 

a) Acadêmicos sem experiência na docência de séries iniciais do Ensino Fundamental: 

“Essa articulação [...] acho que a gente vive a todo momento. Eu acho que 
tu tá sempre comparando a tua prática, tu está avaliando se ela tá correta, 
se está dentro daquela teoria que você aprendeu. Acho que é difícil 
desarticular as duas; acho que é difícil uma sem a outra”. (Acadêmica A) 
 
“[...] Eu senti assim um certo conflito, porque a gente já tinha tido toda a 
parte teórica, todo embasamento, então se tinha algumas idéias, alguns 
autores, mas quando a gente vai pra prática, principalmente eu que nunca 
tinha estado numa turma de séries iniciais, é um trabalho muito 
diferenciado da educação infantil. Aí, a gente vai com a cabeça cheia de 
idéias sobre o que deveria, como seria, como não seria e de repente se bate 
com uma realidade diferente do que a gente tinha pensado. [...] eu senti 
muito conflito nessa relação, assim, da teoria/prática, que eu tinha uma 
idéia e nem sempre consegui chegar àquela idéia [...]”.  (Acadêmica B) 
 
“Eu acho [...] que é bem fragmentado isso, porque é muito c omplicado. A 
gente sentiu isso até aqui dentro da faculdade, porque os professores 
trouxeram bastante assunto de ponta, bastante coisa, que está sendo 
discutida na teoria atualmente e tal, discutiram bastante com a gente, 
mostraram uma realidade que, no meu conceito assim, é muito, é certo, é o 
que deveria ser. Mas, quando a gente vê na prática, no próprio currículo da 
faculdade, um contrapõe o outro dentro da escola, quem dirá fora, longe das 
discussões das teoria, onde você tem praticamente só a pratica do professor, 
onde ele não tem recurso pra tar indo atrás, fazer curso, se atualizando ou 
discutindo teoria, pra ver novas teorias pra usar na prática dele. Então 
articular teoria e prática é muito complicado. [...] se eu correr atrás, que 
nem muitos professores, só do currículo, do que é exigido, nunca vai ser 
articulado teoria e prática”.  (Acadêmica C)  
 
“[...] no meu estágio curricular, a articulação entre a teoria/prática, ela foi, 
teve união das duas [...]. A união dos dois é fundamental pro estágio”.  
(Acadêmica D) 
 
“Eu acredito que, pelo fato de não trabalhar na área, pra mim e pras outras 
pessoas que não têm experiência, talvez seja um pouco mais fácil, porque a 
gente não tem vícios do comportamento diário de um professor. Então, pelo 
que percebi no estágio, os professores levam aquela vida rotineira; são 
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poucos que aprimoram, são poucos que inovam na sala de aula. Então, 
como eu não tinha conhecimento nenhum, a única experiência em sala foi 
enquanto aluna, criança, eu não me lembrava de nada, como tinha sido essa 
prática de ensino, então como eu tive um orientadora que pôde me dar todo 
esse suporte, eu consegui aliar bem isso, porque eu não tinha nenhum vicio 
adquirido com algum tipo de experiência [...] pude aperfeiçoar na minha 
prática e isso contribuiu, acredito, principalmente por isso: pelo fato de 
estar aberta, aprender e ouvir dicas de pessoas experientes que trabalham 
desta forma: a teoria e prática fundamentada até”.  (Acadêmica E) 
 

 
 
b) Acadêmicos com experiência, na docência de séries iniciais do Ensino Fundamental, entre 

um e cinco anos: 

“Eu acho que no estágio a gente tem que botar em prática a teoria, e 
utilizar a prática, porque, pra lidar com os alunos, às vezes alguma coisa 
pra gente é óbvia, pra eles não é. A gente tem a teoria e a gente tem que 
passar pra eles a teoria pra depois poder partir pra prática. [...] Eu acho 
que eu utilizei, em primeiro lugar, a teoria pra mim pra depois expor pra 
eles a teoria e a prática”.  (Acadêmica F – 1 ano) 
 
“[...] a articulação teoria/prática, ela fica u m pouco complicada pra 
aquelas pessoas que não estão em sala de aula. Pra mim, que já estava em 
sala de aula, ficou um pouco mais fácil, até porque a gente conhece o PPP 
da escola, já conhece qual a concepção filosófica da escola, mas pra 
maioria das pessoas isso é bem complicado. Essa articulação, na verdade, 
ela pouco existe e, quando existe, ela é muito orientada pelas orientadoras 
do estágio [...]”.  (Acadêmica G – 5 anos) 
 
“[...] deveria até ser mais em cima do estágio. Deveria, assim, tipo ter mais 
[...] seminários [...] de a gente abrir um espaço, todo mundo discutir [...] 
acho que deveria ter se abrido (sic) mais discussões [...]”. (Acadêmica H – 
4 anos) 
 
“[...] é uma angústia que eu tive durante o curso. Para quem já tem 
experiência, eu vi mesmo pouca contribuição, sabe? Agora, para quem não 
tem aquela experiência, então, pra esses sim, foi muito válido, visto que, 
dentro da própria sala houve mudança de comportamento de alunos 
acadêmicos, que comentavam de tal forma algumas falhas do professor, [...] 
a partir do momento que eles foram para o estágio, [...] eles viram que era 
bem diferente do que eles tinham visto antes. Então eu vejo assim: pra quem 
está em efetivo exercício, não é tanta contribuição, é muito cansativo, [...]”. 
(Acadêmico I – 4 anos) 
 
“Necessário. Sem essa prática o próprio aluno, ele não sabe se ele vai se 
dar bem lá fora ou não [...]”.  (Acadêmica J – 5 anos) 

 
 
 
c) Acadêmicos com experiência, na docência de séries iniciais do Ensino Fundamental, acima 

de cinco anos: 
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“Articulação entre  a teoria e a prática? No momento do estágio, ela ocorre, 
ela acontece, e ainda bem que acontece. Pra gente que já tem experiência no 
dia a dia, tantos anos dando aula, já contribui, muito mais vai contribuir, 
acrescentar pra quem tá começando agora [...]. [...] o estágio 
supervisionado, ele dá todo esse respaldo, ele dá esse suporte pra gente aí 
fora, e fazer o nosso estágio e praticar, muito mais pra quem não tem 
experiência [...]”. (Acadêmica L – 10 anos)  
 
“O estágio é uma parte muito importante, porque  a teoria a gente tem em 
sala de aula, mas a parte prática, ela é tão importante quanto à teoria [...] 
ou até mais, porque é onde a gente vai ver a coisa mais de perto, se a gente 
tem realmente condições ou se precisa mais conhecimento [...]”.  ( 
Acadêmica N – 16 anos) 
 
  
  

Tendo em vista estes depoimentos, pode-se constatar que há certa divisão nas 

opiniões, no que concerne à compreensão acerca da articulação teoria/prática, no momento do 

Estágio Curricular Supervisionado, no Curso de Pedagogia: 

- as opiniões dos alunos sem experiência na docência de séries iniciais, por si só, já iniciaram 

indicando bastante diversidade. Enquanto que, para as Acadêmicas B e C, esta articulação foi 

conflitante10, para as acadêmicas D e A, esta articulação foi vivida a todo momento, sendo 

que a união destes dois aspectos (teoria e prática) foi fundamental para o estágio.  

- a Acadêmica E, também sem experiência na docência de séries iniciais, deu um 

depoimento/alerta significativo: para ela, o fato de não possuir experiência na docência das 

séries citadas contribuiu para seu desempenho, no que se refere à articulação teoria/prática, 

pois, segundo ela, não estava contaminada pelos vícios do comportamento diário de um 

professor; 

- contrariamente à opinião da Acadêmica E, o Acadêmico I (já na categoria dos acadêmicos 

com experiência, na docência de séries iniciais, variando entre um e cinco anos) julgou 

possuir vantagens para proceder a esta articulação, sendo que o estágio pouco teria 

contribuído para ela neste sentido. Segundo este entrevistado, a contribuição realmente válida 

teria sido para os acadêmicos sem experiência; 

                                                
10 A Acadêmica C ilustra esta fragmentação a partir do próprio currículo do curso, com aspectos contraditórios 
no que tange ao assunto. 
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- com base nos depoimentos dos demais acadêmicos com até cinco anos de experiência na 

docência de séries iniciais, puderam ser feitas as seguintes considerações: a Acadêmica J 

julgou o estágio necessário para que a articulação teoria/prática fosse efetivada; a Acadêmica 

H sugeriu que houvesse mais seminários para se discutir a questão desta articulação durante o 

estágio; a Acadêmica G julgou esta articulação complicada, mas, assim como o Acadêmico I, 

julgou-se em situação de vantagem devido ao fato de já possuir experiência; a Acadêmica F 

fez apenas considerações acerca de o estágio ser um momento para pôr em prática a teoria; 

- dentre os acadêmicos com mais de cinco anos, constatou-se que: a Acadêmica L julgou ter 

havido esta articulação durante o estágio, sendo que, para ela, é esta a etapa que dá todo o 

respaldo para o que se vai fazer em sala de aula – a acadêmica enfatizou também a 

importância maior do estágio para o bom desempenho desta articulação por parte daqueles 

que não possuíam experiência; a Acadêmica N levantou o papel do estágio como etapa que 

leva o aluno a pôr em prática a teoria aprendida em curso.     

Assim, vê-se que a articulação teoria/prática, no Curso de Pedagogia, durante o 

estágio, não é concebida da mesma forma pelos alunos, e que esta variação não possui, 

necessariamente, relação com o tempo de experiência dos entrevistados na docência de séries 

iniciais. A maioria parece julgar o estágio imprescindível como momento para efetivação 

desta articulação, mas nem todos parecem satisfeitos com o modo com que ela ocorre e/ou é 

propiciada pelo curso. Por fim, é significativo, ainda, ressaltar a freqüência com que os 

acadêmicos com experiência julgaram-se em situação de vantagem e apontaram a situação de 

estágio como facilitadora da articulação teoria/prática para os acadêmicos sem experiência, 

mas, por outro lado, sinalizar para o depoimento da Acadêmica E, que considerou vantagens 

justamente no fato de não possuir experiência, e, por isso mesmo, também não possuir os 

vícios do cotidiano profissional de alguns professores.  
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Talvez se possa inferir do depoimento da Acadêmica E um dos pontos-chave para 

a questão levantada neste estudo. Em seu relato, fica visível a denúncia em relação aos vícios 

da cultura escolar, que podem tornar o professor acomodado, abdicando da postura de 

professor-pesquisador para a do professor que meramente “dá aulas”. Parece natural que o 

acadêmico que nunca ministrou aulas se sinta receoso na hora de transpor a teoria vista 

durante o curso acadêmico para a prática; parece também natural que veja na teoria seu norte; 

o conflito vivenciado pelo professor neste momento (e em muitos outros que se seguirão) 

parece natural; o que não parece natural é que o conflito dê lugar ao comodismo ao se falar 

em educação. Na fala de muitos daqueles que já possuem experiência, pode-se perceber talvez 

uma certa dose de resistência, aparentemente característica da cultura escolar vigente, em 

relação aos que estão ingressando, que, em atitude diversa frente a muitos professores em 

efetivo exercício, ainda depositam expectativas em relação à importância da teoria para a 

efetivação de uma boa prática docente.  

Para finalizar todas as análises aqui feitas acerca do olhar dos protagonistas sobre 

a realidade experienciada em cena/sala de aula, culmina-se aqui em averiguar as respostas 

para uma das questões mais fundamentais deste estudo, ou seja, como os acadêmicos 

entendem a articulação teórico/prática e se conseguiram estabelecê-la durante as atividades de 

estágio (ver Apêndice 12). Perante esta indagação, os alunos revelaram as seguintes opiniões: 

a) Acadêmicos sem experiência na docência de séries iniciais do Ensino Fundamental: 

“[...] eu procurei fazer  essa articulação o máximo possível, mas quando a 
gente tá só na faculdade, a gente não conhece a realidade da escola. A 
partir do momento que você entra na escola, fica tudo mais difícil, a 
realidade é outra, você se depara com alunos com problemas de disciplina, 
de aprendizagem, às vezes a escola tem uma gestão autoritária [...] nem 
sempre a gente consegue articular a teoria que a gente aprendeu com a 
prática [...]”. (Acadêmica A)  
 
“Pra mim, essa articulação é você encontrar não receita pronta, mas [...]  
conseguir juntar tudo o que você sabe da melhor maneira nas tuas ações 
[...] eu creio que essa articulação da teoria/prática é justamente [...] o saber 
o que fazer em determinada situação. [...] E eu creio que consegui fazer isso 
durante as minhas atividades de estágio [...]”. (Acadêmica B) 
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“[...] eu acho assim: não adianta eu ler, ler e na hora da prática não por 
nada, [...] não fazer com que todo esse meu conhecimento contribua pro que 
eu to fazendo [...] é você interagir um conhecimento com o outro, fazer 
trocas, e acho que isso não tem acontecido muito. [...] de certa forma, eu 
tentei articular teoria e prática, mas nem sempre a gente consegue. O 
currículo da escola não deixa, não permite, é tudo muito separado, 
professor/professor, assunto/assunto e acabou”. (Acadêmica C) 
 
“[...] a articulação entre a teoria e a prática, [...] eu utilizei os planos de 
aula, peguei certas teorias, elaborei projetos e coloquei na prática. Eu acho 
assim, [...] a gente não tem muitos livros nos dizendo, nos dando indicação, 
nos dando exemplos de como eu posso usar a minha teoria junto com a 
prática. Ele tem a minha teoria daquele conhecimento que eu tenho que 
transmitir, mas não diz pra mim como eu posso usar esse conhecimento com 
os meus alunos. [...] eu consegui realizar com poucos livros [...]”. 
(Acadêmica D) 
 
“Eu acho que seja fundamental, pra que a gente não chegue na sala de aula 
e fale coisas que a gente ache que é certa, mas sim que tenha um estudo, que 
tenha uma fundamentação teórica [...] porque o educador [...] tem uma 
função primordial assim pra vida da criança [...]. Eu encontrei algumas 
dificuldades sim [falando da articulação], pela falta de conhecimento, 
porque eu não domino [...] tenho muito a estudar ainda todas essas linhas 
de pensamentos dos diversos estudiosos [...]”. (Acadêmica E) 

 

b) Acadêmicos com experiência, na docência de séries iniciais do Ensino Fundamental, entre 

um e cinco anos: 

“[...] a articulação é tu utilizar a teoria que tu aprendeu dentro de sala de 
aula [...]. Durante as minhas atividades de estágio, eu consegui realizar 
essa articulação [...]”. (Acadêmica F – 1 ano) 
 
“[...] articulação é conseguir colocar na prática ou ter por atrás da sua 
prática essas teorias [...] articulação muito difícil, muito complicada [...]. 
Na maioria das atividades consegui [referindo-se à articulação]”. 
(Acadêmica G – 5 anos) 
 
“[...] Eu acho que é uma complementação uma da outra, que uma não existe 
sem a outra, não adianta ter só a teoria, por exemplo, sem comprovar na 
prática que dá certo [...]. Sim [respondendo que conseguiu efetuar esta 
articulação]”. (Acadêmica H – 4 anos) 
 
“Dependendo qual teoria, tipo teoria cientifica são poucas contribuições 
para o dia a dia na sala de primeira à quarta [...]. É pouca teoria que tem 
articulação na prática [...]”. (Acadêmico I – 4 anos) 
 
“Sim, eu consegui fazer essa articulação teoria/prática [...] teoria [...] 
aquilo que você estuda do passado, do presente, [...] na hora que você vai 
colocar na prática é a realidade do professor [...] dificuldades eu não 
encontrei”. (Acadêmica J –  5 anos) 
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c) Acadêmicos com experiência, na docência de séries iniciais do Ensino Fundamental, acima 

de cinco anos: 

“[...] articulação entre teoria e prática é quando você [...] tem o conteúdo 
[...] vai tar preparado para a prática em sala de aula [...]. Sim 
[respondendo se conseguiu efetivar esta articulação] ”.  (Acadêmica L – 10 
anos) 
 
“[...] Pra você começar a fazer uma prática, [...] você tem que estar 
embasado em alguma coisa [...] muitas vezes a teoria tá bem longe da tua 
realidade, não tá perto do que você vai praticar [...]”. (Acadêmica M – 14 
anos) 
 
“[...] a teoria e a prática [...] devem andar juntas [...]. [...] a gente encontra 
dificuldades dependendo do ambiente aonde a gente realiza o estágio [...]”. 
(Acadêmica N – 16 anos) 

 

Considerando-se estas respostas, frente à questão da articulação teórico/prática 

durante a realização do Estágio Curricular Supervisionado, vê-se que a compreensão da 

maioria está de acordo com a concepção de que esta articulação significa ter teoria para 

embasar a prática, sem supervalorizar nem uma, nem outra, pois ambas seriam importantes, 

uma não existiria sem a outra, o que corrobora a visão de autores já vistos, tais como Vásquez 

(1977). Já, quanto à indagação sobre se conseguiram estabelecer esta articulação, novamente 

mais alunos sem experiência na docência mostraram-se despreparados em relação aos demais.  

 

 

4.4 ATO 4: CONSIDERAÇÕES GERAIS ACERCA DO OLHAR DOS PROTAGONISTAS 

 

Após feitas todas as considerações específicas, no que se refere a cada item dos 

eixos propostos para análise neste capítulo, pôde-se estabelecer a seguinte síntese11: 

a) Quanto à compreensão acerca da teoria, na maioria das vezes (sete vezes), esta foi 

associada aos seguintes conceitos: base para a prática; fundamentação do trabalho; é o que diz 

                                                
11 Esta síntese poderá também ser contemplada esquematicamente no quadro que segue no Apêndice 13. 
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o que ser feito; o que se vai usar na prática; o que antecede a prática. Quanto à compreensão 

acerca da prática, na maioria das vezes (oito vezes), foram feitas citações que corroboram as 

seguintes interpretações: coloca-se em prática o que se aprendeu na teoria; prática é o ato de 

transpor a teoria; a realidade da teoria; articulação da teoria. Em palavras gerais, denota-se aí 

uma compreensão adequada acerca da articulação teoria/prática, ou seja, da necessidade de 

inter-relação entre ambas.  

b) No que se refere às disciplinas que contribuíram para o desenvolvimento do Estágio 

Curricular Supervisionado, as mais citadas foram Metodologias (onze vezes) e Didática (seis 

vezes); por outro lado, houve pouco consenso no que se refere às disciplinas que menos 

contribuíram, sendo que diversas disciplinas foram citadas, mas a freqüência de vezes para 

cada uma foi mínima. De qualquer forma, talvez seja pertinente analisar a efetiva contribuição 

(e as estratégias, didática...) de cada uma das citadas, a fim de repensar uma matriz curricular 

mais condizente com os anseios dos alunos e das necessidades de sua futura profissão. 

c) Em relação à contribuição dos conhecimentos teórico/conceituais adquiridos durante o 

curso para o desenvolvimento do estágio, sete vezes estes foram mencionados como 

indispensáveis para o estágio / necessários para a prática, para a aplicação de conceitos. 

Também, quanto ao momento do Estágio Curricular Supervisionado, no Curso de Pedagogia, 

no tocante à articulação teórico/prática, quatro vezes esta articulação foi mencionada como 

existente a todo momento / união fundamental para o estágio, mas, por outro lado, quatro 

vezes foi citada como conflitante e fragmentada. E, ainda, no que concerne às dificuldades 

para estabelecer esta articulação teoria/prática durante o estágio, quatro alunos disseram não 

ter sentido dificuldades, porém três vezes foi afirmado ter-se percebido a teoria como algo 

bastante distante da realidade, de articulação difícil com a prática; outras vezes, as 

dificuldades foram atribuídas a fatores externos, tais como o ambiente de estágio, a estranheza 
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dos alunos perante a estagiária etc., o que denota que a dificuldade pareceu mais presente do 

que o ausente.  

Enfim, a realidade esboçada por muitos dos alunos é a de dificuldade e de 

angústias no que tange ao momento de Estágio Curricular Supervisionado e à articulação 

teoria/prática, ficando então a difícil tarefa de repensar situações acadêmicas que favoreçam 

uma melhor preparação do aluno para a efetivação desta articulação durante o estágio e, 

também, para a sua futura realidade profissional. Haja talvez que se repensar/criar estratégias 

ou até mesmo refletir sobre o atual currículo do curso, tendo em vista a formação de um 

professor melhor preparado para protagonizar a docência, durante e após o estágio, de modo 

mais eficaz e que o faça sentir-se mais realizado e seguro em relação às suas atribuições de 

sala de aula.  
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5 DO ENSAIO Á ENCENAÇÃO: O DESENLACE 

 

 

“Somente uma verdadeira atuação pode 
absorver por completo a atenção do 
público, levando-o não só a compreender, 
mas também a participar emocionalmente 
de tudo que está acontecendo em cena, o 
que irá enriquecê-lo por meio de uma 
experiência interior que não será apagada 
com o tempo”.  

(Stanislavski) 

 

 

Esta pesquisa foi desenvolvida tendo como inspiração uma cena de teatro, que 

percorre uma trajetória, que vai do ensaio à encenação. Nas palavras de Biasoli (1999), em 

uma cena de teatro, o ensaio significa encontros realizados por uma equipe de produção, 

durante a fase de preparação. Ainda diz esta autora que no ensaio o grupo de pessoas treina e 

experimenta seus respectivos instrumentos, com o objetivo de estabelecer uma forma “mais 

ou menos” definitiva, que integrará o resultado “mais ou menos” final da r epresentação da 

cena. 

Para efeitos deste estudo, o ensaio caracteriza todo o percurso trilhado, desde a 

decisão do tema, a pesquisa bibliográfica, com vistas a buscar a teoria que o embasa, a 

elaboração do questionário usado para a entrevista com os acadêmicos, sua tabulação e 

organização dos dados que compuseram a cena. 

A encenação, por sua vez, é pôr em cena um espetáculo que resultou de muitos 

ensaios. No entanto, Biasoli (1999) ressalta que o resultado é sempre supostamente final, 

porque depende dos atores, do público e do texto. Na pesquisa, depende da análise dos dados 

coletados, da articulação entre estes dados e o referencial teórico adotado, e dos resultados 
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que produz; depende, portanto, do pesquisador, do projeto textual e dos interlocutores (neste 

caso, dos alunos, professores). O resultado, na pesquisa, também nunca é final, porque poderá 

levar a outra pesquisa.  

Este estudo teve como objetivo principal analisar os processos de articulação 

teórico/prática do Curso de Pedagogia - Séries Iniciais da ACE, com vistas a buscar mais 

clareza e significado ao rever conceitos e práticas pedagógicas, com base na visão dos 

principais envolvidos, ou seja, os acadêmicos em situação de Estágio Curricular 

Supervisionado. Para isso, esboçou-se um perfil acerca das perspectivas dos entrevistados em 

relação à referida articulação durante o estágio. Os principais resultados desta pesquisa 

seguem comentados.  

Como visto no item 2.2.1, o PPP do curso de Pedagogia da instituição em que esta 

pesquisa foi realizada propõe como princípio superar a dicotomia entre formação teórica e 

docência, compreendendo que a docência deve ser o princípio organizador da formação do 

acadêmico. Também apresenta, dentre os objetivos específicos do curso de Pedagogia, que se 

deva propiciar atividades de estágio supervisionado que sejam integradoras do currículo e 

proporcionem a relação teoria/prática. Neste sentido, vê-se que a prática do curso vem 

procurando ser coerente com aquilo a que se propõe no PPP, visando, ainda que pendendo 

para uma estruturação curricular tradicional, a articulação teórico/prática. Resta, então, 

verificar porque a referida dicotomia, na perspectiva dos acadêmicos, parece ainda tão difícil 

de ser superada e o que pode efetivamente ser feito no sentido desta superação. 

Um apontamento, como saída para este impasse, talvez seja, como já também 

sugerido neste trabalho, a questão da diferença da postura do curso acadêmico de Pedagogia, 

que procura ofertar uma gama diversa de teoria aos alunos, para que possam optar entre elas e 

conjugá-las em sua prática docente, e a cultura escolar vigente em nossas escolas, que é, 
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muitas vezes, a de abandonar a teoria, consolidando uma prática desvinculada com a reflexão 

pedagógica e a pesquisa por novas alternativas teóricas que subsidiem o fazer docente. 

Além disso, de acordo com o sugerido por uma das acadêmicas, talvez as pessoas 

não percebam que a teoria é algo que, ao ser gradativamente internalizada, muitas vezes é 

utilizada na prática de modo inconsciente, sem que se pare para pensar, a cada momento, qual 

a teoria que está norteando a prática do profissional naquele exato momento, inclusive porque 

uma prática docente rica e diversificada conta com um arcabouço teórico também rico e 

diversificado, em que várias teorias são mescladas e utilizadas em momentos e atividades 

variadas, sem que se possa estar encontrando os limites exatos, muitas vezes, entre uma teoria 

e outra.  

Muitas vezes, o acadêmico sai com uma visão equivocada de que precisa 

identificar-se com um teórico e somente nele sustentar-se (seja para uma aula ou para sua vida 

profissional inteira), o que se torna uma árdua tarefa, uma vez que determinada teoria pode ser 

interessante para uma prática, mas para prática diversa será melhor subsidiar-se em outra, 

fazendo com que a linha entre prática e teoria e as diversas teorias se torne tênue e natural, e 

não algo forçado, que torne o profissional escravo da teoria. Talvez esteja faltando esta 

percepção aos acadêmicos, o que parece poder ser deduzido, se retomadas as entrelinhas de 

alguns depoimentos.  

Nesta perspectiva, compreender adequadamente o papel da teoria para a 

consolidação da prática possivelmente requeira fundamentalmente o entendimento, de 

professores e acadêmicos, de que  

A teoria em si [...] não transforma o mundo. Pode contribuir para a sua 
transformação, mas para isso tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar 
tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, 
efetivos, tal transformação. Entre a teoria e a atividade prática 
transformadora se insere um trabalho de educação das consciências, de 
organização dos meios materiais e planos concretos de ação; tudo isso como 
passagem indispensável para desenvolver ações reais, efetivas. Nesse 
sentido, uma teoria é prática na medida em que materializa, através de uma 
série de mediações, o que antes só existia idealmente, como conhecimento 
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da realidade ou antecipação ideal de sua transformação. (VÁZQUEZ, 1968 
apud SAVIANI, 2003, p. 73) 
 
 
 

Também constituiu objetivo desta investigação analisar a contribuição das 

diversas disciplinas para o desenvolvimento do estágio e para a formação do 

acadêmico/futuro profissional. Embora não se tenha conseguido definir exatamente as 

disciplinas que menos contribuem, já que várias foram citadas com freqüência pequena, pôde-

se detectar aquelas que, na opinião dos entrevistados, mais e melhor os preparam para a 

situação de estágio, auxiliando na articulação entre teoria e prática, a relembrar: Metodologias 

e Didática.  

Um apontamento como justificativa para estas respostas possivelmente esteja 

relacionado ao fato de que as disciplinas de didática e de metodologia trabalhem mais 

explicitamente com a explanação acerca das diversas teorias da educação e possibilitem o 

“ensaio” da prática, solicitando que se criem aulas baseadas em determinadas teorias, por 

exemplo. O acadêmico acaba tendo a percepção, então, de que são elas que contribuem mais 

diretamente para sua formação profissional, sem perceber a efetiva contribuição das demais 

disciplinas para sua formação profissional e pessoal inclusive. Talvez passe despercebido, por 

exemplo, que conhecer a História da Educação Brasileira, uma das disciplinas do curso, seja 

importante para se perceber o cenário em que vai atuar profissionalmente, 

instrumentalizando-se para perceber as raízes históricas de muitos dos problemas hoje 

encontrados nas escolas brasileiras e para aprender a lidar com eles.  

Neste tocante, talvez se possa abrir espaço para discutir outro objetivo específico 

do PPP do curso de Pedagogia da instituição pano de fundo desta pesquisa, que diz respeito a 

transdisciplinariedade. De acordo com o citado no item 2.2.1, faz parte dos objetivos 

específicos do referido documento, “Criar condições no Projeto Político Pedagógico que 

possibilitem a reflexão transdisciplinar” (PPP,  1998, p. 8). Assim sendo, talvez haja que se 
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questionar de que modo isto vem ocorrendo dentro do próprio curso. Há que se averiguar o 

modo como as disciplinas que integram a matriz curricular do curso se inter-relacionam de 

modo a fazerem sentido para o aluno como complementares para sua formação integral. 

Mediante estes dados resultantes das entrevistas, acredita-se possível 

estabelecer/instigar uma reflexão no que se refere à articulação teoria/prática durante o 

próprio curso e durante o Estágio Curricular Supervisionado e à matriz curricular do curso e 

sua organização, tendo em vista uma maior integração curricular e/ou a expressão de maior 

clareza em relação aos objetivos de cada disciplina para a formação do acadêmico, uma vez 

que diversas disciplinas (cada uma com freqüência pequena) foram citadas como pouco 

contribuintes para aquilo que o curso vem preparando, ou seja, a atuação em sala de aula, 

representada, num primeiro momento, pelo estágio. 

Ao se ter estabelecido um perfil acerca da perspectiva dos acadêmicos 

entrevistados sobre o tema deste estudo, pode-se dizer que esta pesquisa caminhou ao 

encontro do problema proposto para este estudo, que era: “pressupondo que o estágio é o 

espaço curricular aonde os conhecimentos teórico-práticos, construídos durante o curso, serão 

experienciados na realidade escolar, como os acadêmicos de 7º e 8º períodos do Curso de 

Pedagogia compreendem esse processo?”.  

De um modo geral, tomando-se como base o currículo do curso, o seu Projeto 

Político Pedagógico e os depoimentos dos alunos, fez-se possível estabelecer algumas 

considerações finais: 

- não obstante as ponderações feitas anteriormente, de forma geral, analisando-se a matriz 

curricular do curso de Pedagogia da instituição pesquisada, percebe-se ainda a vigência da 

teoria tradicional, sendo que primeiramente se percebe a primazia em relação às disciplinas 

que darão um suporte conceitual e metodológico na formação docente do acadêmico e, 

posteriormente, o estágio como uma atividade prática para subsidiar a ação pedagógica do 
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acadêmico em formação, cumprindo assim supostamente o seu papel, de transposição da 

teoria à prática;  

- o Projeto Político Pedagógico, em seu discurso, admite a articulação teoria/prática desde o 

início do curso, mas, por meio das respostas de muitos alunos, isto parece não ser percebido  

na prática; 

- conforme visto no referencial teórico deste estudo, o Estágio Curricular Supervisionado é 

constituído de teoria e prática – ambas não se excluem (antes se completam, se 

complementam) –, não podendo ser concebido de forma a privilegiar mais uma que outra. 

Esta visão evidencia o estágio como o eixo de todas as disciplinas ao longo da formação 

docente e, neste aspecto, todas as disciplinas devem ser, concomitantemente, teóricas e 

práticas, mas, no olhar dos acadêmicos, as disciplinas de Metodologia e Didática são aquelas 

que efetivamente melhor fizeram este papel e subsidiaram o estágio, sendo que as possíveis 

razões para isto já foram aqui discutidas. 

Frente a estas considerações, é importante lembrar que o Estágio Curricular 

Supervisionado pode ser entendido como uma atividade teórica de conhecimento, 

fundamentação, diálogo e intervenção na realidade, haja visto que este foi compreendido 

como uma atividade prática instrumentalizadora da atividade docente. O problema é que, 

muitas vezes, o estágio parece estar funcionando como um mero mecanismo de ajuste para 

solucionar o problema da desvinculação entre teoria e prática. Assim, colocar cada vez mais 

em prática, desde o início do curso, a pesquisa contextualizada na realidade social, como 

princípio de ensino e aprendizagem (mais um dos objetivos específicos citados no item 2.2.1 

do PPP do curso) talvez seja uma alternativa para levar o aluno a tomar contato com a prática 

docente e com realidade escolar de modo geral, desde o começo de sua trajetória acadêmica, 

confrontando aspectos vistos na teoria (inclusive em disciplinas como Psicologia Geral, 

Filosofia da Educação, Avaliação Educacional entre outras) com a prática vivenciada nas 
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escolas.  Trata-se de possibilitar ao acadêmico o ensino e a investigação pedagógica por meio 

da pesquisa, durante sua formação, como prática pedagógica que pressupõe a observação in 

loco, e uma postura reflexiva do que é observado. 

Outro aspecto que talvez torne mais tênue a dicotomia entre teoria e prática, neste 

caso no que tange ao modo como o próprio curso está estruturado, diz respeito à importância 

de inter-relacionar melhor as disciplinas, mostrando com clareza a contribuição de cada uma 

para as demais, dentro do contexto geral do curso e para o contexto escolar que o acadêmico 

irá encontrar enquanto profissional. Pelo que se pode deduzir a partir dos depoimentos dos 

alunos, as disciplinas, muitas vezes, são ministradas de forma desvinculada em relação às 

outras, sem fazerem sentido para os alunos, tendo em vista a formação objetivada. Neste 

ponto, talvez seja possível atribuir a responsabilidade aos formadores, que precisam estar 

cientes de que sua disciplina faz parte de um todo, não podendo ser ministrada como algo 

isolado. 

Não obstante, antes de se colocar a faculdade de Pedagogia e/ou mesmo os 

próprios formadores no banco dos réus, há que se refletir acerca da realidade escolar 

circundante, ou seja, sobre a cultura escolar vigente nas escolas brasileiras. Como visto nos 

depoimentos dos acadêmicos, parece ecoar nas vozes daqueles com certa experiência, em 

efetivo exercício, a resistência em relação àqueles que estão adentrando a esfera escolar, que 

chegam expectantes em relação à aplicação das teorias que trazem consigo. Alguns 

depoimentos de acadêmicos sem experiência em docência denunciaram, de certa forma, o 

comodismo e os vícios escolares do cotidiano nos quais muitos costumam recair com o passar 

do tempo, possibilitando, no que se refere a este aspecto, inclusive refletir acerca das fases 

apontadas por Huberman (1992), abordadas ao longo deste trabalho, e questionar se estas 

próprias fases, a partir de certo tempo de experiência na docência, não vão sendo abaladas 
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pela própria cultura escolar, que leva o recém-formado do entusiasmo inicial ao desânimo e 

comodismo logo em seguida. 

Os comentários acima talvez sinalizem para algumas das alternativas possíveis 

diante do seguinte questionamento que pode ser ressaltado a partir desta investigação: Enfim, 

o que falta para uma melhor articulação teórico/prática durante o Estágio Curricular 

Supervisionado?  

Alternativas possíveis em prol de uma melhor instrumentalização do docente em 

formação, que o auxilie no início da construção de sua identidade profissional, de uma maior 

e possível articulação teórico/prática em sala de aula, e de uma maior integração curricular 

oportunizam já um novo tema. Sugestões variadas poderão ser dadas, mas, acima de tudo, no 

que se refere à constituição da identidade docente, é bom tomar como preceito as palavras de  

Paulo Freire, segundo quem “Professor é aquele que gosta de viver”. Esse gostar de viver é, 

sobretudo, o que poderá guiar uma melhor articulação entre teoria e prática, uma prática 

reflexiva em sala de aula, fundamental para quem assume o comprometimento de educar, o 

que não exclui a tarefa das instituições de formação docente de estarem constantemente 

buscando ajustar-se ao melhor para os seus alunos. 

Vale ainda lembrar que, nesta arte, a da educação, todos os envolvidos devem 

atuar juntos no mesmo palco, professores acadêmicos com seus alunos/futuros professores, e, 

esses, por sua vez, com seus próprios alunos, produzindo, ensaiando e interpretando uma parte 

importante do texto de suas vidas. É, sem dúvida, a integração, o respeito entre os envolvidos 

que propicia o mágico espetáculo do aprendizado. 
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APÊNDICE 1 

 

N° de respostas Disciplina SE* E 1/5** E +5*** 
Didática 3 1 3 
Metodologia do ensino de Ciência 4 3 2 
Metodologia do ensino de Português 4 3 1 
Metodologia do ensino da Matemática 5 3 2 
Metodologia do ensino História e Geografia 2 3 1 
Filosofia 1 - 1 
Avaliação 1 - - 
Psicologia - - 2 
Quadro 1 - Disciplinas que contribuíram para as atividades do estágio curricular 

supervisionado 
 

Fonte: Pesquisa de campo (Entrevistas 2004) 
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APÊNDICE  2 

 

N° de respostas Recursos SE* E 1/5** E +5*** 
Matéria da faculdade 1 - - 
Livros didáticos 2 2 - 
Livros infantis 1 - - 
Música 1 - 1 
Dramatização 1 - - 
Maquete 1 - 1 
Sucatas 1 - 1 
Recursos audiovisuais 2 - 1 
Quadro negro 1 3 2 
Giz 1 3 2 
Xerox de atividades 1 - 1 
Caderno 1 1 - 
Lápis de cor 1 1 1 
Giz de cera 1 - 1 
Jogos - - 1 
Plantas e sementes 1 - - 
Cartazes 1 2 4 
Mapas 1 - - 
Placas de trânsito 1 - - 
Fita de vídeo 1 - - 
Panfleto de supermercado 1 - - 
Confecção de cartões e presentes 1 - - 
Folha de papel sulfite - 1 - 
Utensílios domésticos - 2 1 
Tesoura - 1 1 
Imagens - 1 - 
Balões - 1 - 
Tinta guache - - 1 
Caneta esferográfica - - 1 
Pincel atômico - - 2 
Massa de modelar - - 1 
Diferentes tipos de papel - 1 1 
Quadro 2 - Recursos utilizados para subsidiar o estágio curricular supervisionado, segundo as 

respostas dos entrevistados 
 

Fonte: Pesquisa de campo (Entrevistas 2004) 
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APÊNDICE 3 

 

N° de respostas Compreensão de teoria SE* E 1/5** E +5*** 
Base/fundamentação do trabalho 3 2 - 
Conhecimentos obtidos enquanto disciplinas 1 - - 
Discussão de idéias 1 - - 
Leitura para apropriação do conhecimento sem praticá-la 1 - - 
Suporte para prática 1 - 1 
Opção de teorias 1 - - 
Teoria distante da prática - 1 1 
Construção de idéias que podem ser colocadas em prática - 1 - 
Teoria é o documental - - 1 
Teoria é o que se estuda - - 1 
Quadro 3 – Compreensões sobre o termo “teoria”, segundo os acadêmicos entrevistados  

Fonte: Pesquisa de campo (Entrevistas 2004) 
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APÊNDICE 4 

 

N° de respostas Compreensão de prática SE* E 1/5** E +5*** 
Prática é o que aprendi na teoria 2 - 1 
Prática é o que se faz 1 - - 
A prática na maioria das vezes não condiz com a teoria 1 - - 
A prática é a análise das teorias 1 - - 
Prática articulação da teoria - 1 1 
Realização de atividades/projetos - 2 1 
Prática é aprender - 1 - 
É a realidade da teoria a qual a aplicabilidade poderá dar certo 
ou não - - 1 

Na prática vai adquirindo experiência - - 1 
Só se aprende com a prática - - 1 
Quadro 4 – Compreensões sobre o termo “prática”, segundo os acadêmicos entrevistados  

Fonte: Pesquisa de campo (Entrevistas 2004) 
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APÊNDICE 5 

 

N° de respostas Compreensão do conhecimento teórico/conceitual 
SE* E 1/5** E +5*** 

Construção de conceitos que não tinha 1 - - 
Oportunizou um olhar de observação mais crítica durante o 
estágio 1 - - 

Materiais didáticos pedagógicos utilizados durante o curso 1 - - 
Aspectos conceituais das disciplinas de metodologia de ensino 1 1 - 
Ter conhecimento de visões diferenciadas/linhas de raciocínio 1 - - 
Postura/conduta e como chamar a atenção do aluno - 1 - 
Por estar em efetivo exercício a contribuição foi pequena - 1 - 
Contribuiu para justificar e ter um embasamento teórico/mas 
dificilmente usa-se no dia-a-dia - 1 - 

A contribuição das teorias e conceitos teriam que ser aplicados/a 
todo momento a gente esta aplicando sem saber - - 1 

Engrandecer e afirmar o que a gente já estudou/sem ter medo de 
errar -  1 

Foi valida/o que aprendi apliquei nos estágios, na elaboração de 
projetos plano de aula e também em sala de aula enquanto 
professora 

- - 1 

Ter um embasamento, um conhecimento para partir para a 
prática de estágio - - 1 

Quadro 5 – Contribuição dos conhecimentos teóricos/conceituais no decorrer do curso de 

Pedagogia para o momento do estágio curricular supervisionado, de acordo 

com os acadêmicos entrevistados 

Fonte: Pesquisa de campo (Entrevistas 2004) 
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APÊNDICE 6 

 

N° de respostas Articulação teoria/prática no momento do estágio curricular 
supervisionado SE* E 1/5** E +5*** 

A gente vive a todo momento é difícil uma sem a outra 1 - - 
Foi bem conflitante a relação teoria/prática por falta de 
experiência 1 - - 

Articular teoria/ prática é muito complicado; é fragmentado 
desde a faculdade e se visar o seguimento do currículo fica mais 
distante a articulação de ambas 

1 - - 

A articulação teoria/prática é fundamental para o estágio 1 1 3 
A falta de experiência favoreceu a articulação teoria/prática 
porque não se tem vícios do comportamento de um professor em 
efetivo exercício 

1 - - 

Por estar em sala de aula tive facilidade em articular 
teoria/prática, esta articulação na verdade pouco existe - 1 - 

Deveria ser mais discutida esta relação teoria/prática durante o 
estágio - 1 - 

Para quem está em efetivo exercício não contribuiu - 1 1 
Quadro 6 – Compreensão da articulação teoria/prática no momento do estágio curricular 

supervisionado, segundo os acadêmicos entrevistados 

Fonte: Pesquisa de campo (Entrevistas 2004) 
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APÊNDICE 7 

 

N° de respostas Referências conceituais para elaboração do projeto a ser 
desenvolvido na unidade escolar SE* E 1/5** E +5*** 

Professoras da escola, material do curso da faculdade, PCN, 
livros em geral 2 1 1 

Orientadora de estágio, livros didáticos, internet, professores 
que atuam na área, pesquisa em biblioteca 3 1 2 

Projeto Político Pedagógico, livros - 1 - 
Livros didáticos, vivência com os alunos - 1 1 
Quadro 7 - Referências conceituais consultadas para elaboração do projeto 

Fonte: Pesquisa de campo (Entrevistas 2004) 
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APÊNDICE 8 

 

N° de respostas Estratégias que viabilizaram as atividades durante o estágio 
curricular supervisionado SE* E 1/5** E +5*** 

Utilizou o lúdico, dança, dramatização, desenho, textos 
escritos/por se tratar de crianças 1 2 2 

Utilizou atividades em grupo, em dupla, pessoas que dessem 
palestras, música, atividades fora da sala/por que procurava 
adequar as atividades à turma 

1 - - 

Trabalhou com frutas montando um livrinho de receitas, com 
atividades xerocadas e teóricas/porque senti uma certa 
dificuldade na turma quanto à leitura e escrita 

1 - - 

Utilizou recursos visuais (placas de trânsito), pesquisa, mapa (da 
cidade de Joinville) cartazes, sementes para germinação/eu 
pratiquei com os alunos em conjunto, não só teoria 

1 - - 

Fez atividade fora da sala de aula, trocando as carteiras de lugar, 
trabalhando no chão/procurei utilizar recursos que fizesse as 
crianças saírem da rotina 

1 - - 

Trabalhou raciocínio lógico com jogo de cálculo mental 
reconstrução de textos, leitura/por se tratar de encaminhamentos 
bem diferenciados 

- 1 - 

Trabalhou com imagens, experiências e diversas estratégias/ 
porque tratou da questão ambiental abordando sua preservação - - 1 

Recorte e colagem de imagens, textos, exercício mimeografado/ 
para saber qual é o nível dos alunos - - 1 

Fez atividades em dupla, em grupo/para que houvesse a 
participação das crianças para não ficar só na teoria. - 1 1 

Quadro 8 - Estratégias adotadas para a viabilidade das atividades durante o estágio curricular 

supervisionado 

Fonte: Pesquisa de campo (Entrevistas 2004) 
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APÊNDICE 9 

 

N° de respostas Avaliação das atividades durante o estágio curricular 
supervisionado SE* E 1/5** E +5*** 

Decepcionada às vezes, achei que os alunos podiam mais do que 
aquilo que eu queria/ serviu para eu ver que é necessário realizar 
uma sondagem sobre o que eles já sabem 

1 - - 

Em algumas atividades eu me decepcionei, eu subestimei as 
crianças 1 - - 

Eu sou muito autocrítica, sempre fico aquém do que eu podia 
fazer, foi no estágio que me reencontrei e resolvi: educação é o 
meu caminho 

1 - - 

Como eu não tenho prática depois que passou o estágio eu vi 
que poderia ter sido bem melhor 2 - - 

Eu acho que as atividades que desenvolvi foram de bom para 
ótimo/considerando a diversidade das estratégias utilizadas - 1 1 

Fazer avaliação é difícil, mas na maioria das atividades fui 
muito bem, considerando a minha experiência - 1 - 

Os meus estágios alcançaram os objetivos propostos - 1 - 
Me avalio com conceito ótimo - 1 1 
Eu gostaria de ter tido mais tempo, sempre poderíamos ter feito 
mais - - 2 

Quadro 9 – Avaliação das atividades durante o estágio curricular supervisionado 

Fonte: Pesquisa de campo (Entrevistas 2004) 
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APÊNDICE 10 

 

Quadro 10 - Dificuldades enfrentadas na elaboração e realização dos planejamentos 

Fonte: Pesquisa de campo (Entrevistas 2004) 

 

 

 

 

N° de respostas Dificuldades na elaboração e realização dos planejamentos 
SE* E 1/5** E +5*** 

Na elaboração não teve problemas, encontrou problemas na realização de 
seu planejamento referente à disciplina dos alunos/resolvia esta 
dificuldade pedindo ajuda para professora da sala de aula. 

1 - - 

Não encontrou dificuldades nem na elaboração e nem na realização dos 
planejamentos/resolvia dificuldades quando estas se apresentavam, 
pesquisando em livros, perguntando à professora da sala e com a sua 
orientadora de estágio 

1 - - 

Encontrou um pouco de dificuldades na elaboração dos planejamentos, na 
realização dos planejamentos não encontrou dificuldades/resolvia as 
dificuldades com a sua orientadora 

1 - - 

Encontrei dificuldades tanto na elaboração quanto na realização dos 
planejamentos, atribuiu estas dificuldades à falta de experiência/resolvia 
as dificuldades pedindo ajuda para pessoas com experiência na educação 

1 - - 

Na elaboração encontrou problemas quanto a seleção dos materiais, na 
realização não teve problemas/Resolvia as dificuldades com a sua 
orientadora de estágio 

1 - - 

Não encontrou dificuldades nem na elaboração e nem na realização dos 
planejamentos, pois já tinha experiência/resolvia algumas dificuldades 
recorrendo aos colegas de classe e a professora de sala 

- 2 - 

Não encontrou dificuldades nem na elaboração e nem na realização dos 
planejamentos, pois já tinha experiência/a dificuldade que encontrou foi 
referente ao relacionamento com os professores, para resolver este 
problema procurou professores que estivessem abertos a possibilidade de 
aceitar estagiário em sua sala 

- 1 - 

Não encontrou dificuldades nem na elaboração e nem na realização dos 
planejamentos, pois já tinha experiência/a dificuldade que encontrou foi 
referente a falta de tempo por estar 40 horas/aula semanal/resolvia esta 
dificuldade planejando nos finais de semana 

- 1 - 

Não encontrou dificuldades nem na elaboração e nem na realização dos 
planejamentos, pois já tinha experiência/as dificuldades que se 
apresentavam eram sanadas com a orientadora de estágio 

- - 2 

Encontrou dificuldades na elaboração dos planejamentos, já na realização 
dos mesmos não encontrou dificuldades, pois já tinha 
experiência/resolveu suas dificuldades com a orientadora de estágio, 
lendo livros e com a professora da sala de aula 

- - 1 

Não encontrou dificuldades nem na elaboração e nem na realização dos 
planejamentos, pois já tinha experiência/resolveu suas dificuldades 
entrando em contato com professores 

- - 1 
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APÊNDICE 11 

 

N° de respostas Disciplinas que menos contribuíram para a realização das 
atividades do Estágio Curricular Supervisionado SE* E 1/5** E +5*** 

Artes, Gestão de Trabalho, Avaliação 1 - - 
Estatística, Educação de Jovens e Adultos 1 - - 
Políticas Públicas, Psicologia, Comunicação Educacional e 
Tecnologias 1 - - 

Gestão de Trabalho 1 - - 
Estatística 1 - - 
Sociologia, Comunicação Educacional e Tecnologias - 1 - 
Filosofia, Sociologia - 1 - 
Pesquisa e Prática Pedagógica - 1 1 
Metodologia Científica, Educação Não Formal - 1 - 
Avaliação, Teorias Curriculares, Sociologia, História da 
Educação - - 1 

Comunicação Educacional e Tecnologias - - 1 
Educação de Jovens e Adultos - - 1 
Quadro 11 - Considerando o curso de Pedagogia, disciplinas que menos contribuíram para a 

realização das atividades do estágio curricular supervisionado 

Fonte: Pesquisa de campo (Entrevistas 2004) 
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APÊNDICE 12 

 
N° de respostas O que é a articulação teoria/prática sua realização e 

dificuldades durante o estágio SE* E 1/5** E +5*** 
Teoria é o que se vê na faculdade e a prática é a realidade da escola. Nem 
sempre se consegue articular teoria/prática. Suas dificuldades foram com a 
gestão autoritária, problemas de aprendizagem, disciplina dos alunos 

1 - - 

Esta articulação não é uma receita pronta tem que se conseguir juntar o que 
você sabe com as suas ações, fazer uma leitura do momento em se encontra, 
consegui realizar a articulação teoria/ prática. Apareceram dúvidas que 
faziam parte da articulação 

1 - - 

Interagir um conhecimento com outro e fazer trocas, procurou realizar 
trabalhando os conteúdos contextualizados/a dificuldade encontrada foi com 
currículo da escola (tudo é muito separado) 

1 - - 

Utilizar certas teorias na elaboração de planos de aula e projetos, e coloca-las 
em prática. Conseguiu realizar a articulação teoria/ prática. Encontrou 
dificuldades em não ter muitos livros nos dizendo, nos dando indicação, nos 
dando exemplos de como possamos usar a teoria junto com a prática 

1 - - 

É não chegar em sala de aula e falar coisas que a gente “acha” que é certo, 
para que isso não aconteça é importante uma fundamentação teórica. As 
dificuldades encontradas foram: a falta de conhecimento. 

1 - - 

É utilizar a teoria que aprendeu em sala de aula e em leituras, conseguiu 
realizar a articulação. A dificuldade é que os alunos não tenham 
compreendido suas explicações 

- 1 - 

A articulação é conseguir colocar na prática ou ter por trás da sua prática 
essas teorias (articulação é muito difícil, muito complicada). Na maioria das 
atividades conseguiu realizar a articulação/a dificuldade encontrada foi com 
currículo da escola (tudo é muito separado) 

- 1 - 

Eu acho que é a complementação uma da outra, conseguiu realiza-la/não 
houve dificuldades - 1 - 

É pouca teoria que tem articulação na prática, mas apesar disso conseguiu 
realiza-la/não houve dificuldades - 1 - 

Teoria é um documento, aquilo que você estuda do passado e do presente, na 
hora que você vai colocar na prática é a realidade do professor, conseguiu 
fazer a articulação/não encontrou dificuldades 

- - 1 

É quando você tem um conteúdo e prepara para a prática em sala de aula, 
conseguiu articular/não teve dificuldade porque teve suporte na faculdade - - 1 

A teoria tá bem longe da tua realidade não tá perto do que você vai praticar, 
para você começar a fazer uma prática tem que ler e estar embasado em 
alguma coisa, conseguiu realizar a articulação/não teve dificuldades 

- - 1 

Teoria e prática devem andar juntas as duas são importantes e as duas devem 
ser trabalhadas, conseguiu articular. Atribui as dificuldades dependendo do 
ambiente onde realiza o estágio, do espaço e do material disponível 

- - 1 

Quadro 12 – Visão da articulação teoria/prática 

Fonte: Pesquisa de campo (Entrevistas 2004) 

 

 


