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     RESUMO 

O objeto de estudo desta dissertação, trata acerca da formação inicial docente de 
graduandas dos cursos de Pedagogia enquanto estagiárias, no contexto do 
estágio não obrigatório em uma instituição de Educação Infantil pública, no 
município de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. As motivações que 
justificam esta pesquisa partem da minha experiência formativa inicial enquanto 
estagiária no contexto do estágio não obrigatório; da vivência atual como 
professora da educação infantil que recebe estagiárias dos cursos de Pedagogia 
na modalidade do estágio não obrigatório e da verificação quanto à escassez, na 
área da educação, de pesquisas sobre o objeto em questão. Ante ao exposto, 
defini como objetivo investigar de que maneira o estágio não obrigatório contribui 
no percurso formativo inicial docente de graduandas dos cursos de Pedagogia, 
que atuam na etapa da Educação Infantil. Destaco que a dissertação é tecida 
através da metáfora da pintura. Como referencial oriento-me nas ideias de Freire 
(1996, 2015), Ramalho, Núñez e Gauthier (2004) e Imbernón (2009), dentre 
demais estudiosos, para examinar as questões sobre formação; nos escritos de 
Pimenta (2012; 2014) e Zabalza (2014) acerca do estágio e ao que Oliveira-
Formosinho e Kishimoto (2002), Oliveira (2010) e Kramer (2011) e distintos 
estudiosos abordam sobre a docência na Educação Infantil. Elegi os seguintes 
documentos para consulta e análise: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(BRASIL, 1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
Pedagogia (BRASIL, 2006), a Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008) ou Lei do Estágio no 
Brasil (como é comumente chamada) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 
continuada (BRASIL, 2015). Com base na abordagem qualitativa, inspirada na 
etnografia e sustentada pela metodologia da Entrevista Compreensiva 
(Kaufmann, 2013), optei por uma pesquisa que adentrasse a realidade 
investigada, a qual se deu em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI), 
no município de Parnamirim/RN, tendo como interlocutoras da pesquisa quatro 
estagiárias. Os procedimentos que utilizei forama observação no lócus; a 
aplicação de questionários, construção de Diário de campo e a realização de 
entrevistas. Tais procedimentos ocorreram no ano de 2015, mais 
especificamente, no decorrer do segundo semestre. Algumas das imagens em 
claro/escuro, a partir dos dados construídos, dizem respeito à relação complexa 
entre o agir e o observar na prática das estagiárias; ao papel social ocupado 
pelas estagiárias da modalidade do estágio não obrigatório; as relações de poder 
existentes entre as estagiárias e as professoras, bem como com os demais 
atores da escola; as diferenças que demarcam o estágio curricular e o estágio 
não obrigatório e a ausência de uma coordenação ou orientação por parte das 
instituições de ensino no estágio não obrigatório. Ainda, nos discursos 
apreendidos durante as entrevistas percebi que para as estagiárias existe uma 
visão, em face dos elementos que compõem o ser professora na Educação 
Infantil, os quais ultrapassam os conhecimentos acadêmicos e que contemplam 
de maneira significativa as suas experiências de vida. 

Palavras-chave: Formação inicial docente. Estágio não obrigatório. Docência na 
Educação Infantil. 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 

The research subjectof this dissertation deals with the initial teacher training of 
undergraduate courses in Pedagogy as intern, in the context of the non-compulsory 
internship at public elementary school, in Parnamirim township, in Rio Grande do 
Nortestate. The motivations which justify this research from my initial formative 
experience as anintern in the context of the non-compulsory internship; from current 
experience as ankindergarten teacherthat receives Pedagogy courses’ interns in the 
modality of the non-compulsory internship, and verification of the shortage, in the 
field of education, of research on the subject in question. All things considered, I set 
to investigate how non-compulsory internship contributes to initial teacher training 
course for graduation students of Pedagogy, who works in the stage of elementary 
school.I emphasize that the dissertation is woven through the metaphor of 
painting.As a reference, I focus on ideas of Freire (1996, 2015), Ramalho, Núñez and 
Gauthier (2004) and Imbernón (2009), among other scholars, to examine the training 
matters; in the writings of Pimenta (2012; 2014) and Zabalza (2014) about the 
internship and what Oliveira-Formosinho and Kishimoto (2002), Oliveira (2010) and 
Kramer (2011) and different scholars deal with teaching in elementary school.I have 
chosen the following documents for consultation and analysis: the Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação (BRASIL, 1996), the Diretrizes Curriculares Nacionais for 
Pedagogy courses (BRASIL, 2006), the Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008) or Lei do 
Estágio no Brasil (as it is commonly called) and  the Diretrizes Curriculares Nacionais 
for initial training on the higher education(degree courses, pedagogic training courses 
for newly graduated and second degree courses) and for continuing education 
(BRASIL, 2015).Based on the qualitative approach, inspired by ethnography and 
supported by the Comprehensive Interview (Kaufmann, 2013), I went for a research 
that penetrated the reality investigated, which happened at Centro Municipal de 
Educação Infantil (CMEI), In the municipality of Parnamirim/RN, having as 
interlocutors of the research four interns.The procedures I used were observation in 
lócus; the application of questionnaires, construction of field diary and 
interviews.These procedures occurred in 2015, more specifically, during the second 
semester.Some of the light/ dark pictures, based on the constructed data, relate to 
the complex relationship between acting and observation in the interns’ practice; to 
the social role occupied by interns of the non-compulsory internship modality; the 
power relations existing between the interns and the teachers, as well as with the 
other school’s protagonists; the differences delimit the curricular internship and the 
non-compulsory internship and the absence of coordination or orientation by 
educational institutionsin non-compulsory internship. Yet, in the speeches 
apprehended during the interviews I have realized that for the intern there is a point 
of view, in the face of the elements that make up being a kindergarten teacher, which 
surpass academic knowledge and that significantly contemplate their life 
experiences. 
Keywords: Initial teacher training. Non-compulsory internship.Teaching in elementary 
school. 
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Alguns esclarecimentos sobre a escrita 
 

E pela dor eu descobri o poder da alegria e a certeza de que tenho 
coisas novas, coisas novas pra dizer. A minha história é... talvez,é 
talvez igual a tua. Eu sou como você. Eu sou como você. Eu sou 
como vocêque me ouve agora. Eu sou como você. (BELCHIOR – 
trecho da música Fotografia 3X4, 1976). 

 

Assim como o trecho da canção supracitada reflete uma possível 

aproximação entre o que autor da música sente e o que os ouvintes desta podem 

construir de sentido, é que constituo a tecitura deste texto, na aproximação de 

elementos da arte com os conhecimentos teóricos e os dados da empiria. Faço essa 

escolha entendendo que a discussão empreitada na pesquisa, pode levar-te leitor a 

alguma vivência próxima, ou ecoar em algum aspecto das tuas experiências 

presentes e assim produzir reflexões. 

A princípio, alerto que a dissertação está escrita na primeira pessoa, pois a 

minha experiência em relação à docência se insere como parte constituinte da 

pesquisa. Desse modo, opto em escrever a dissertação sob a minha voz, 

considerando, sobretudo, o rigor, como sendo o elemento delineador desta. 

Também esclareço que pelo fato da pesquisa ter sido realizada com 

interlocutoras do sexo feminino e tendo como aporte Cerisara (2002) e seus estudos 

sobre a docência na Educação Infantil e as questões de gênero, é que utilizo como 

predominante na escrita da dissertação, o gênero feminino quando me reporto aos 

profissionais que atuam na Educação Infantil1.    

Ao mesmo tempo destaco que o conceito de Wright Mills de artesão 

intelectual compreende a construção da pesquisa semelhante à constituição de uma 

arte, na qual o pesquisador tece sua obra, especialmente no que se refere à 

metodologia. Assumo a premissa deste estudioso, acrescendo que para além do 

itinerário metodológico, me utilizo da pintura como artefato metafórico que 

transpassa o trabalho desde os títulos dos capítulos ao entendimento do objeto 

como uma paisagem a ser retratada.2 Convém ainda registrar que as imagens 

escolhidas para constituição desta pesquisa são de Domínio Público.3

                                                             
1
 Os estudos desenvolvidos por Cerisara (2002) são abordados, especialmente, na p.132. 

2
O conceito de artesanato intelectual de Wright Mills transpassa toda a constituição desta dissertação. 

3
 Dessa forma, uma vez que o autor de determinada obra venha a falecer, seus herdeiros (de acordo 

com a ordem sucessória civil determinada pelo Código Civil ou por lei especial) gozarão do monopólio 
legal de exploração econômica sobre a obra pelo prazo máximo de setenta anos. (BRANCO, 2011, p. 
164). 
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Figura 1 – Estúdio do pintor italiano Giorgio Morandi (1890 – 1964) 

 
            Fonte: Pinterest 
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1. O cavalete: a composição inicial do estudo 
 
A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta 
dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. 
Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a 
utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar. 
(EDUARDO GALEANO, 1994). 

 
Percorrer o caminho da pesquisa é uma das maneiras de tentar alcançar a 

utopia: a utopia de conhecer um objeto, de estabelecer conexões entre este e as 

questões que o circundam, de se apropriar da totalidade de suas incongruências, de 

escrever sobre algo que, mesmo sendo por nós experienciado, não nos pertence na 

sua completude. E reside justamente nessa busca, ora intocável ora aglutinada, o 

incitamento em trilhar o curso ao qual uma investigação científica nos propõe.  

Ante essas colocações, exponho que as motivações que encaminham a 

pesquisa abordam a problemática da formação inicial docente como período 

fundamental para docência, do estágio como possibilidade de percurso formativo 

importante e da etapa da Educação Infantil enquanto um lócus no qual a docência 

possui qualidades próprias.  

Dessa maneira, inicialmente, teço observações acerca da imagem que 

compõe a capa desta dissertação, a qual foi eleita levando em consideração que 

retrata cinco mulheres (eu e as quatro interlocutoras da pesquisa), expõe elementos 

aparentes e ao mesmo tempo ocultos, bem como tem por cenário uma ponte, a qual 

representa um caminho a seguir. Além disso, a obra “As meninas na ponte” de 

Edvard Munch (1900) possui diversas versões4, versões estas construídas pelo 

próprio pintor, haja vista que para este artista o tema em muitos casos era apenas 

um pretexto para experimentar. Neste sentido, a razão pela minha escolha, 

especificamente deste quadro, refere-se também no fato de que a arte de Munch se 

aproxima do que se realiza na constituição de uma dissertação, a qual passa por 

várias etapas e no decorrer deste processo pode comportar múltiplas configurações.  

No tocante a imagem que abre este capítulo, a mesma se refere à 

representação do cavalete, que na arte da pintura se caracteriza como um elemento 

básico para constituição da obra, visto que nele se alicerça a tela e são colocados os 

demais instrumentos para realização do trabalho. Portanto, não é por acaso que a 

                                                             
4
 As versões distintas a apresentada na capa desta dissertação se encontram no Anexo 2, a partir da 

p. 175.  
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introdução desta dissertação é denominada simbolicamente numa alusão ao referido 

objeto.  

No intuito de situar em qual cenário o objeto desta pesquisa se localiza, 

apresento a seguir algumas informações, bem como determinados entendimentos 

relativos à problemática. 

Conforme os dados presentes nas Notas Estatísticas do Censo da Educação 

Superior 2014 têm-se no percentual de 65,2% o aumento observado no número de 

matrículas dos cursos de licenciatura no período de 2003 e 2014. (INEP, 2014). Este 

percentual expressa o significativo espaço que a formação docente, e dentro deste 

contexto, a formação inicial, abarca. Além disso, observa-se o que aborda o 

documento referência da Conferência Nacional de Educação (CONAE, 2014) no seu 

eixo VI, acerca da formação dos profissionais da educação como um dos elementos 

essenciais na valorização destes, 

 
A educação superior e, em especial, a universidade pública deve ser 
considerada espaço principal da formação dos profissionais da 
educação, incluindo a pesquisa como base formativa, em sua 
associação com o ensino e a extensão. (CONAE, 2014, p. 75). 

 
O que se coloca frente a estes apontamentos é a pertinência em 

compreender o campo onde se situa a problemática da pesquisa. A partir dessas 

colocações é possível perceber que não apenas a formação docente representa um 

espaço importante, como também refletir sobre esta se caracteriza como substancial 

para o processo formativo, particularmente atentando para os processos que 

acontecem no âmbito das instituições de Ensino Superior. 

Em face do entendimento que possuo sobre formação, especialmente, a 

formação docente, utilizo as palavras de Imbernón (2009) ao dizer que,  

 
O processo de formação deve dotar os professores de 
conhecimentos, habilidades e atitudes para desenvolver profissionais 
reflexivos ou investigadores. Nesta linha, o eixo fundamental do 
currículo de formação do professor é o desenvolvimento da 
capacidade de refletir sobre a própria prática docente, com o objetivo 
de aprender a interpretar, compreender e refletir sobre a realidade 
social e a docência. (IMBERNÓN, 2009, p. 39). 

 
Nessa direção, Pimenta e Almeida (2014, p. 25) salientam que “o desafio para 

os cursos de Licenciatura é justamente o de partir do que trazem os estudantes, o 

conhecimento que têm da escola por terem sido alunos por tantos anos, para 
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começar a olhá-la como futuros professores”. Considerando a argumentação das 

autoras é possível dizer que o estágio também insere como possibilidade de 

percurso formativo para a docência. Mas de que maneira? Promovendo que 

circunstâncias e situações formativas? Gerando que possibilidades para as futuras 

professoras? 

Em face do que é o estágio como possibilidade do trajeto formativo, pontuo 

novamente a fala de Pimenta e Almeida (2014) ao exporem que,  

 
Entendemos que o estágio se configura como um campo de 
conhecimento, o que significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico 
que supera sua tradicional redução à atividade prática instrumental 
(...) estágios que consideram a práxis que se realiza nas escolas 
como ponto de partida e ponto de chegada para a formação docente, 
a construção da identidade, do profissional, da profissionalidade 
docente. (PIMENTA e ALMEIDA, 2014, p. 09). 
 

As autoras consideram a formação docente, a construção da identidade, a 

constituição do profissional, da profissionalidade docente independentemente da 

etapa ou modalidade da educação. Para a pesquisa constituída nesta dissertação, 

considero a docência na Educação Infantil entendendo as especificidades que 

caracterizam o fazer docente nesta etapa da educação básica. Faço essa escolha 

por considerar a realidade pela qual a docência na Educação Infantil se constitui 

dentro da educação brasileira. 

A esse respeito, verifica-se que a lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Básica (BRASIL, 1996), compreende enquanto professores habilitados 

para a docência na Educação Infantil e no ensino fundamental e médio, os 

profissionais que possuem formação em nível médio ou superior em cursos 

reconhecidos pelo Ministério da Educação. Por conseguinte, observa-se que, com 

relação aos profissionais que atuam nas creches, pré-escolas ou centros de 

Educação Infantil, a formação é entendida como requisito básico para uma 

educação de qualidade voltada às crianças pequenas, como direito relativo à 

profissão e fundamental de valorização profissional, sobretudo, em um contexto no 

qual historicamente a docência na Educação Infantil esteve relacionada a uma 

ocupação, em sua maioria, de cunho secundário, portanto, descaracterizada de uma 

profissionalidade. (BARROS et al., 2013). 

Ainda, e de acordo com Gomes (2009, p. 177), 
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A condição da Educação Infantil hoje no Brasil: um vazio a ser 
preenchido, um terreno que precisa ser cultivado na interface das 
construções histórico-sociais e profissionais de creche e de pré-
escola, sem sobreposições, em permanente diálogo, a favor do 
atendimento das necessidades das crianças pequenas e suas 
famílias e da qualificação profissional das educadoras. 

 
É importante lembrar, porém, que embora se verifique alguns avanços no 

tocante a formação docente, a fala de Gomes (2009) se configura pertinente por 

contemplar determinadas questões. A autora ao pontuar acerca da necessidade de 

um cultivo no campo da Educação Infantil convida para uma reflexão sobre quais 

aspectos podem (e devem) ser desenvolvidos. Na minha concepção, o espaço 

profícuo o qual considero ser trabalhado, se refere ao estágio no âmbito da 

formação inicial docente, especificamente, na Educação Infantil.  

Além do exposto, esta dissertação possui uma perspectiva política ao passo 

que aborda a problemática do estágio não obrigatório, o qual tem sido utilizado como 

base de manutenção, especialmente, das redes municipais de educação. Esta 

afirmativa tem como base a significativa quantidade de contratações de graduandos 

dos cursos de Pedagogia, os quais atuam na referida modalidade de estágio 

enquanto professores auxiliares.  

Desta maneira, o objeto de estudo desta pesquisa trata acerca da formação 

inicial docente de graduandas dos cursos de Pedagogia, enquanto estagiárias no 

contexto do estágio não obrigatório em uma instituição de Educação Infantil pública, 

no município de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. 

Em face da definição do objeto tem-se como questão de partida da pesquisa 

a seguinte indagação: de que maneira o estágio não obrigatório contribui na 

formação inicial de graduandas dos cursos de Pedagogia? 

Saliento que a investigação teve como interlocutoras quatro estagiárias (Liz, 

Zoé, Bia e Ana)5, graduandas de cursos de Pedagogia em diferentes instituições de 

Ensino Superior no Estado do Rio Grande do Norte, as quais atuavam na Educação 

Infantil em um mesmo Centro Municipal de Educação Infantil, da região 

metropolitana de Natal-RN (município de Parnamirim), no mesmo turno, cada uma 

                                                             
5
Os referidos nomes são fictícios e foram selecionados mediante a importância de estabelecer uma 

identificação (ainda que figurativa) para cada uma das interlocutoras do estudo. Também, acrescento 
que e a eleição destes se deu com base em todos conterem a mesma quantidade de letras (três) 
assim como o nome “fictício” utilizado comumente pela pesquisadora (Day). 
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desenvolvendo atividades em turmas diferentes, na condição de professora auxiliar 

de sala. 

No tocante ao questionamento da pesquisa, reitero que este se apóia no 

pressuposto de que o estágio é um campo profícuo, para a análise acerca da 

formação inicial docente, tendo em vista que o mesmo se caracteriza como período 

obrigatório (no caso do estágio curricular) nas estruturas curriculares dos cursos de 

formação de professores. E que, no caso do estágio não obrigatório, tanto se 

configura como um espaço a mais de contato com a prática, como também pelo 

lugar que ocupa denotar enquanto uma escolha das graduandas, ainda que seja 

uma escolha contingencial relacionada às suas necessidades de gerar renda. 

Além do exposto, o estágio se encontra presente sob o panorama da 

legislação, especificamente, da legislação voltada para a educação, a saber: Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação (BRASIL, 1996), Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os cursos de Pedagogia (BRASIL, 2006), Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada (BRASIL, 2015).  

Todavia, não deve passar despercebido que os referidos documentos legais 

consideram, prioritariamente, apenas o estágio supervisionado curricular (de forma 

específica) com relação a descrever sua estrutura, período e organização. Este é um 

dos fatores que reforça a minha opção em pesquisar sobre a formação inicial 

docente na esfera do estágio, no contexto do estágio não obrigatório que está 

praticamente ausente dessa legislação oficial. O único documento que trata do 

estágio não obrigatório é a Lei nº 11.788, comumente denominada Lei do Estágio no 

Brasil (BRASIL, 2008). 

Ainda, é importante mencionar a existência do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid), o qual de acordo com informações presentes 

no site do Ministério da Educação,  

 
A intenção do programa é unir as secretarias estaduais e municipais 
de educação e as universidades públicas, a favor da melhoria do 
ensino nas escolas públicas em que o Índice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb) esteja abaixo da média nacional, de 4,4. 
Entre as propostas do Pibid está o incentivo à carreira do magistério 
nas áreas da educação básica com maior carência de professores 
com formação específica: ciência e matemática de quinta a oitava 
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séries do ensino fundamental e física, química, biologia e matemática 
para o ensino médio. (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016). 

 
A estrutura do Pibid difere do estágio curricular ao passo que este programa 

concede bolsas para os estudantes das Instituições de Educação Superior (IES) os 

quais são selecionados elas próprias IES por meio de editais de seleção para 

participarem do projeto institucional. Também, é possível verificar que o Pibid se 

distingue do estágio não obrigatório é alguns aspectos, dentre os quais, destaco a 

concessão de uma diversidade de tipos de bolsas (iniciação à docência, supervisão, 

coordenação de área, coordenação de área de gestão de processos educacionais, 

coordenação institucional).  

Vale ressaltar, que estas bolsas são direcionadas tanto para os estudantes, 

bem como para os professores das escolas públicas que supervisionam, no mínimo 

cinco e no máximo dez bolsistas de licenciatura. Ademais, as bolsas são concedidas 

aos coordenadores dos subprojetos, os quais são professores dos cursos de 

licenciatura, aos professores que auxiliam gestão dos projetos e aos docentes que 

são coordenadores do programa Pibid nas IES. Ainda, existe a oferta de recursos de 

custeio e capital para as IES no intuito de promover a realização das atividades 

desenvolvidas nas escolas.   

Nesta dissertação o foco da pesquisa está direcionado para o estágio não 

obrigatório na docência na Educação Infantil, ou seja, uma realidade que difere do 

contexto alvo para o qual o Pibid é designado. Também, não tenho como objetivo 

estabelecer um estudo comparativo entre as formas de estágio ou os modos de 

inserção docente que acontecem durante a graduação. Todavia, compreendo que 

estas variadas maneiras de inserção no processo formativo docente são importantes 

e que possuem vasto material para uma diversidade de pesquisas que busquem 

apreender e refletir acerca das mesmas.  

Por essa razão, defini como objetivo principal da pesquisa: investigar de que 

maneira o estágio não obrigatório contribui no percurso formativo inicial docente de 

graduandas dos cursos de Pedagogia, que atuam na etapa da Educação Infantil. 

No que tangem os objetivos complementares, três propósitos foram 

estabelecidos, a saber: identificar como se caracteriza a prática do estágio não 

obrigatório na formação inicial docente na Educação Infantil em um determinado 

contexto; observar a prática das estagiárias e analisar seus discursos acerca do 

estágio não obrigatório na formação inicial docente; contribuir para a discussão e 
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reflexão a respeito do estágio não obrigatório no contexto da formação inicial 

docente de professoras da Educação Infantil.  

Mediante os propósitos estabelecidos me apoiei em dois princípios. Um deles 

sobre a essencialidade da prática como ponto de partida de uma investigação e o 

outro no tocante ao uso de múltiplas ideias que dialoguem acerca do (e com) o 

objeto de estudo. Essas convicções que tomo de empréstimo são oriundas dos 

estudos de Sampaio (2015) acerca da formação continuada de professoras que 

atuam na Educação de Jovens e Adultos (EJA). É importante salientar que os 

princípios defendidos pela autora apesar de não direcionarem o enfoque à formação 

inicial, tampouco à Educação Infantil, podem se constituir pertinentes para quaisquer 

trabalhos nos quais tenha o propósito da pesquisa. 

 
Acredito que o motivo e a realização de uma pesquisa devem ter 
origem na prática e a essa prática devem servir. A realidade nos 
desafia e, para entendê-la e lidar com ela, investigamos colocando 
em diálogo a teoria (conhecimento já produzido e organizado a partir 
da prática) e a prática. (SAMPAIO, 2015, p. 31). 
Acredito também que o trabalho de pesquisa deve ser construído no 
diálogo dos dados com várias teorias, porque nenhuma delas 
sozinha é capaz de dar conta da realidade, nem de nos guiar de 
modo único. (SAMPAIO, 2015, p. 32). 
 

Considerando esses princípios, utilizei como referencial as ideias de Freire 

(1996, 2015), Ramalho, Núñez e Gauthier (2004) e Imbernón (2009), dentre demais 

estudiosos, para examinar as questões sobre formação, especificamente, a 

formação inicial docente. Essa escolha ocorreu em face dos referidos autores 

entenderem a formação em uma perspectiva precípua para a profissionalidade da 

docência.  

Oriento-me com base, especialmente, nos escritos de Pimenta (2012; 2014) e 

Zabalza (2014) acerca do estágio e sua relação com o percurso formativo de 

professores. Todavia evidencio também, o discurso de outros autores que propiciam 

uma análise significativa sobre a problemática. 

Ainda, no intento de compreender a docência na Educação Infantil, reporto-

me ao que Oliveira-Formosinho e Kishimoto (2002), Oliveira (2010) e Kramer (2011) 

e distintos estudiosos abordam sobre esta etapa da educação básica, no que diz 

respeito à especificidade que o fazer docente na Educação Infantil abarca e 

demanda.   
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Acrescento que algumas das concepções de Elias e Scotson (2000), em 

particular no que tangem ao entendimento sobre as relações de poder, se 

constituem como norteadoras no entendimento de determinadas questões que 

descortinaram durante a análise dos dados e, desse modo, se fazem presentes 

nesta dissertação. 

Quanto à abordagem teórico-metodológica que sustenta a investigação, opto 

por me ancorar na pesquisa qualitativa. Creswell (2014, p. 48) coloca sua definição 

acerca deste modo de investigar tendo uma impressão metafórica do assunto, a qual 

se traduz na compreensão da pesquisa qualitativa enquanto um “tecido intricado 

composto de minúsculos fios, muitas cores, diferentes texturas e várias misturas de 

material. Este tecido não é explicado com facilidade ou de forma simples.” O olhar 

simbólico que o autor aborda a questão, se traduz de maneira conceitual a partir da 

definição de que a pesquisa qualitativa é tida a partir de conjecturas iniciais, bem 

como do uso de arcabouço teórico/interpretativo, o qual estruture a investigação e 

forneça ao estudo os problemas a serem analisados, sendo estes compreendidos no 

interior dos sentidos atribuídos pelos sujeitos ou grupos. 

 Também destaco que, as análises as quais empreendo durante a tecitura da 

dissertação se dão com base em minhas observações sobre a prática e nos 

discursos das estagiárias acerca da experiência do estágio não obrigatório, 

especificamente na etapa da Educação Infantil, frente ao inicio do percurso formativo 

destas. Para tanto, me sustento na metodologia da Entrevista Compreensiva de 

Kaufmann (2013) percebendo que, 

 
O processo compreensivo apoia-se na convicção de que os homens 
não são simples agentes portadores de estruturas, mas produtores 
ativos do social, portanto depositários de um saber importante que 
deve ser assumido do interior, através do sistema de valores dos 
indivíduos: ele começa, portanto, pela intropatia. (KAUFMANN, 2013, 
p.47). 

 
Em uma explicação mais concisa, esclareço que a intropatia diz respeito a se 

colocar no lugar do outro para compreender os sentidos de suas ações e atividades. 

Saliento ainda que vivenciei o estágio não obrigatório durante o trajeto inicial da 

minha formação docente, na etapa da Educação Infantil, com a ressalva de que 

atuei em uma instituição de ensino particular, fato que altera uma condição 

especialmente determinante do processo. A escola de ensino privado abria a 

possibilidade de contratação como professora efetiva mediante o desenvolvimento 
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do estágio, situação impraticável no contexto do ensino público tendo em vista que a 

inserção, no cenário atual, se dá em face de contratação via concurso (efetivo ou 

temporário).   

Exponho a condição da possibilidade do estágio, como qualidade de 

contratação, no caso das instituições particulares e a sua não categoria no caso das 

escolas de ensino público por considerar que esta diferença apresenta alguns 

aspectos pertinentes. Neste sentido, pontuo que a experiência que tive como 

estagiária na modalidade do estágio não obrigatório envolvia a questão do 

aprendizado, mas também continha uma expectativa de inserção no mercado de 

trabalho de forma mais imediata. É preciso deixar claro essa situação, em face de 

mostrar que ter sido estagiária, e tratar da vivência que tive na constituição desta 

dissertação não significa que tenha capacidade de alcançar ou retratar a experiência 

das outras estagiárias, que tive acesso durante o período da pesquisa, mas que há 

sim alguns aspectos em comum ou semelhantes. 

Acredito que tendo estado na posição de estagiária durante a minha formação 

inicial docente e vivenciado esta experiência no âmbito da Educação Infantil 

contribuiu como um elemento importante para a escolha do objeto de estudo, para a 

construção desta pesquisa e para a própria escrita da dissertação. Neste sentido, 

me aproximo das ideias de Geertz (1997) quando argumenta que, 

 
A meu ver, o etnógrafo não percebe – principalmente não é capaz de 
perceber – aquilo que seus informantes percebem. O que ele 
percebe, e mesmo assim com bastante insegurança, é o “com que”, 
ou “por meios de que”, ou “através de que” (ou seja, lá qual for a 
expressão) os outros percebem. (GEERTZ, 1997, p. 87). 
 

Em síntese, o que sou, neste texto, é tradutora dos ditos (e não ditos) 

circunscritos nos discursos das interlocutoras da pesquisa. Com isso, revelo (e 

reitero) que, embora tenha vivido a experiência do estágio, e que a intropatia seja 

uma mola estruturante do trabalho, a minha experiência (considerada e revelada) é 

utilizada como base, mas não é o que demarca a investigação e sim a vivência das 

interlocutoras e o olhar que lanço sobre essas vivências e seus discursos na 

articulação com o referencial teórico escolhido.   

Isto posto, coloco que ao compreender os percalços presentes no caminho da 

pesquisa, elegi para o estudo o que considerei um certo tipo de leveza, a qual 

acredito ter esse encontro com o uso de metáfora da arte. Essa assunção pela 
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metáfora como um elemento circundante do trabalho não é recente em minha 

trajetória acadêmica. Durante a produção da monografia como trabalho final para o 

curso de Pedagogia já fazia essa opção, por meio da qual relatava, através de um 

diário, a experiência pessoal durante a formação inicial como professora da 

Educação Infantil.  

Enfatizo que o estudo ali desenvolvido expressava as vivências e apontava os 

passos percorridos durante a graduação, e com os quais os conhecimentos 

inerentes ao fazer docente eram apreendidos, ou seja, tomavam forma. Para tal 

intento o uso da metáfora do diário se fez um instrumento fundamental em um 

processo de simbolizar a monografia, semelhantemente a um diário de bordo 

narrando uma viagem, descrevendo as disciplinas do curso de Pedagogia como 

partes da construção de um vestido (formação) o qual utilizaria para o exercício da 

prática. 

No presente estudo, a respeito da utilização de metáforas, expressas já em 

suas primeiras páginas, reporto a Morin (1977), 

 
Alguns acharão que abuso de neologismos. A bem dizer, não invento 
palavras novas; dou verbos e adjetivos a noções que eram apenas 
substantivas, e vice-versa. Outros (os mesmos) acharão que abuso 
de imagens ou metáforas. Não me custa nada empregar imagens 
quando estas me surgem. Fiquem sossegados: eu sei que são 
imagens. Neste texto, passo do eu ao nós, do nós ao eu. O eu não é 
pretensão, é tomada de responsabilidade do discurso. O nós não é 
majestade, é companheirismo imaginário com o leitor. (MORIN, 
1977, p.33). 
 

No que se refere à construção desta dissertação entendo a pintura (e o uso 

de metáforas a ela relacionadas) como artefato mediador mais apropriado no 

objetivo de simbolizar o trabalho, considerando que as manifestações artísticas 

possuem os elementos importantes à composição da pesquisa que versa sobre uma 

realidade, ainda pouco representada (pintada) nas pesquisas na área da educação: 

o estágio não obrigatório no contexto da formação inicial docente, principalmente 

concernente à formação de graduandas dos cursos de Pedagogia.  

Portanto, saliento que a utilização de elementos da pintura como artefato 

metafórico se dá, principalmente, por considerar a pintura uma forma de expressão 

que possibilita a representação de uma dada situação ou realidade, que por vezes 

se encontra não representada. De maneira similar componho a investigação, tal qual 

um pintor prepara o cavalete para colocação da tela; observa o cenário a ser 
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representado; estuda a forma mais apropriada de expor sua arte; separa os 

materiais mais adequados frente à escolha de sua técnica; distribui as cores que 

entende ser representativas; imprime o seu olhar acerca do mundo através de 

determinadas imagens.  

Ainda, tratando sobre o uso da pintura, como um artefato metafórico e 

mediador do trabalho, coloco que outro aspecto a considerar é a importância da arte 

como mediadora, conforme as ideias de Merleau-Ponty (1980, p.120), ou seja, 

entendendo que “o artista é aquele que fixa e torna acessível aos demais humanos o 

espetáculo de que participam sem perceber”. Penso que de modo semelhante o 

pesquisador pode tornar inteligível determinados aspectos de um objeto de estudo 

ainda inacessível a um determinado grupo ou a uma determinada área do 

conhecimento. Particularmente, aponto como uma referência na escolha da arte 

como o elemento delineador da investigação, os sentidos atribuídos ao conceito de 

artesão, sobretudo, ao de “artesão intelectual” de Mills (1986, p. 212), quando diz 

que “quer saiba ou não, o trabalhador intelectual forma-se a si próprio, à medida que 

trabalha para o aperfeiçoamento de seu ofício”.  

Para além da relação com estes princípios, ressalto outra dimensão no que 

diz respeito à eleição da metáfora da pintura como fio condutor na escrita da 

pesquisa, a qual se materializa nessa dissertação: a prática realizada por mim, 

autora deste texto, como docente na Educação Infantil. Ao mesmo tempo, vale 

salientar que não é propósito desta dissertação trazer uma descrição sobre como a 

pintura se insere no espaço da educação voltada para a infância. Todavia, é 

importante colocar que a pintura faz parte de um conjunto fundamental das 

manifestações artísticas, que são desenvolvidas durante a Educação Infantil, 

consequentemente, a realização da prática docente nesta etapa se configura pelo 

contato direto e profundo com este tipo de expressão. E, foi também por este motivo, 

que escolhi utilizar elementos da arte na tecitura deste texto.  

Assim, frente à experiência pessoal, primeiramente como estagiária e 

posteriormente como professora da Educação Infantil, foi intencional optar pela 

pintura como um artefato metafórico para a escrita deste texto. A propósito, são 

inúmeras as atividades que contemplam a pintura no universo da Educação Infantil e 

dessa forma, mesmo não possuindo, particularmente, uma aptidão artística para o 

desenvolvimento de tal expressão – nós – professoras da Educação Infantil, 

estabelecemos, cotidianamente, uma relação com esta manifestação. Outrossim, é 
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bom lembrar que solicitamos as crianças à imersão e o contato com este tipo de 

representação de forma tão corriqueira, que sequer percebemos a profundidade de 

tal exercício.   

É com essa perspectiva e inspirada nos estudos de Mitjáns Martínez (2008a) 

acerca da criatividade, que atento para utilização da metáfora da pintura no decorrer 

da referida dissertação, sobretudo, diante da opção pelo seu uso como uma espécie 

de fio condutor. Entendendo que,  

 
A criatividade como processo complexo da subjetividade humana se 
produz em contextos e situações concretos, como expressão da 
articulação sujeito-contexto, ou seja, na confluência de recursos 
subjetivos do sujeito e das características e demandas da situação 
em que está inserido. (MITJÁNS MARTÍNEZ, 2008a, p. 120). 
 

A relação que estabeleço com as ideias apresentadas pela autora se refere a 

entender a construção da pesquisa de maneira semelhante a um pintor que exerce 

sua arte. Destaco ainda, que tal percepção é parte de um processo de apreensão do 

que seja o ato de investigar para além de uma ação mecânica, especialmente, 

quando esta ação se localiza no âmbito das ciências sociais. Faz parte também da 

minha vivência como estagiária e posteriormente, como docente na Educação 

Infantil. 

Penso que o exercício de pintar comporta um sentido profundo de descoberta; 

descoberta no sentido de constituição de uma ideia nova ou da representação de 

uma conjuntura. Com base nessa compreensão, convido o leitor a olhar para este 

texto, da materialização de minha pesquisa de mestrado, como um cenário a ser 

observado. Apreendo os conceitos estruturantes na composição do objeto na forma 

de matizes e diluentes essenciais na coloração de uma realidade ainda pouco 

representada e interpretada, bem como o caminho metodológico que percorro se faz 

por meio da utilização de alguns instrumentos, os quais entendo como similares aos 

pincéis que demarcam, delineiam, retratam a pesquisa. 

Neste sentido, ao atentar para este aspecto da descoberta, pontua-se o 

discurso de Zabalza (2014), especialmente, observando o que este autor aborda nos 

seus estudos sobre a questão do estágio. 

 
(...) curiosamente, os livros sobre o Ensino Superior (em geral) não 
costumam abordar o estágio, em suas questões mais simples e 
técnicas. É como se esse período constituísse ainda um espaço a 
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ser descoberto, a ser conceituado e ordenado de acordo com o 
currículo. (ZABALZA, 2014, p. 25). 

 
Embora sejam observados diversos estudos acerca do estágio, Zabalza 

(2014) assinala que estes ainda se concentram em descrevê-lo, não trazendo 

colocações que considerem algumas problemáticas, a exemplo, da implicação do 

estágio nos processos formativos ou no que concerne à avaliação do momento do 

estágio como elemento de reflexão e pesquisa. Diante do exposto, ressaltam-se 

determinados pontos que ainda são incógnitos nas investigações na área da 

educação, sobretudo, nas pesquisas direcionadas ao campo do estágio.   

Ao descrever as escolhas que dão composição inicial à referida pesquisa, 

busco apresentar a estrutura introdutória desta dissertação semelhante à 

preparação por um artista na constituição de sua obra, ou seja, a colocação do 

cavalete e a base para o desenvolvimento da atividade. Contudo, antes de iniciar 

seu trabalho o artesão, geralmente, observa a paisagem a qual irá retratar, seja esta 

um lugar, uma pessoa, um objeto, uma situação.  

Assim, descrevo na seção a seguir a paisagem, o cenário que percorri 

primeiramente como estagiária, caminho essencial para na posição de 

pesquisadora, lançar o olhar com o auxílio de determinadas lentes teóricas, sobre as 

experiências das estagiárias que na formação inicial exercem a docência por meio 

do estágio não obrigatório na etapa da Educação Infantil. É importante considerar 

que o meu caminho percorrido transpassa o estudo e não se constitui como temática 

central da pesquisa, mas sim, fomentadora.   

 
1.1 Observando o cenário: a paisagem 

 
Eu sei que a gente se acostuma. Mas não devia.A gente se 
acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista 
que não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, logo se 
acostuma a não olhar para fora. E, porque não olha para fora, logo 
se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E, porque não abre as 
cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à medida 
que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. 
(MARINA COLASSANTI, 1996, p. 09). 

 
Contemplar para além de como as coisas nos são apresentadas talvez seja 

uma das mais difíceis tarefas da existência humana. Em geral, se detêm em 

apreender o que está exposto (e proposto), sobretudo quando se lida com questões 

já complexas em seu teor. Para Contreras (2013), se entendo a experiência como 
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um novo evento que requer ser pensado para perguntar sobre o seu significado, é 

possivel capturar algo de natureza a qual não seja indiferente de ser no mundo e de 

viver; uma forma não apenas de deixar as coisas acontecerem, mas um modo 

particular de pensar sobre o que nos acontece. 

Neste sentido, pesquisar e refletir acerca da educação na 

contemporaneidade, se faz um projeto audacioso na medida em que se compreende 

que esta se encontra imersa frente a um cenário multifacetado e complexo, fruto de 

transformações que nos últimos vinte anos se traduziram por meio das alterações 

ligadas a obtenção, troca e disseminação de informações na produção de 

conhecimento, bem como de mudanças referentes ao campo econômico, social e 

cultural. (BAUMAN, 2009). 

No âmbito da realidade brasileira, após a promulgação de leis, tais como a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Básica (BRASIL, 1996) e o estabelecimento de 

algumas diretrizes que dão conta da organização da educação básica – Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 2013), determinadas questões 

acerca da educação passaram a ganhar maior enfoque, principalmente, as que 

estão voltadas para a problemática da formação docente.  

Ainda, mediante esta paisagem, observa-se no artigo 1º da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação nacional (LDB), que “a educação abrange os processos 

formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (BRASIL, 1996). 

Desse modo, verifica-se que o entendimento primeiro (e essencial) do que seja o 

conceito de educação, se fundamenta como processo formativo, de igual modo 

tratar sobre a questão da formação é discorrer sobre a própria educação, muito 

embora ainda sejam observadas no espaço das proposições sobre esta temática, 

contradições referentes à formação, sobretudo, da formação docente.  

Portanto, a paisagem desta pesquisa se assenta, inicialmente, sobre a 

vivência que tive como estagiária na modalidade do estágio não obrigatório em uma 

instituição de Educação Infantil particular. Posteriormente, o cenário observado 

expõe aconjuntura da Educação Infantil do município de Parnamirim/RN, no qual 

atuei na condição de professora juntamente com estagiárias que tinham contato com 

a prática através do estágio não obrigatório, na qualidade de auxiliares de turma. Por 

fim, apresenta e analisa os discursos e as experiências das estagiárias que atuam 
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na Educação Infantil do referido município, tendo como contexto um Centro 

Municipal de Educação Infantil. 

Freire (1996, p.77) diz que “ninguém pode estar no mundo, com o mundo e 

com os outros de forma neutra (...) há perguntas a serem feitas insistentemente por 

todos nós e que nos fazem ver a impossibilidade de estudar por estudar”. Em 

decorrência, aprofunda-se a questão que impulsiona esta pesquisa através da 

própria experiência, a qual se materializa como ponto de partida desta empreitada, 

bem como transpassa cada etapa na constituição desta dissertação.  

 
1.1.1 Essa é a história...  

 
Na cantiga de roda muito comum na Educação Infantil, se entoa a 

continuação da sentença acima mencionada, narrando sobre a história de uma 

serpente que desceu de um morro para procurar um pedaço do rabo que perdera. 

Nesta busca lúdica, cada criança é um “pedacinho” do rabo perdido da serpente; 

serpente, que na brincadeira é representada pela professora que dança em meio às 

crianças, as quais sentadas em forma de círculo aguardam ávidas por serem 

“descobertas”, como o pedaço que falta e então passarem por baixo das pernas da 

professora (então serpente) e ali irem, através de uma fila indiana, recompondo o 

rabo perdido.  

Especificamente, na trajetória do mestrado, essa é a história de uma 

professora que desce do patamar da pesquisa para procurar os pedaços que 

construíram sua própria formação, sobretudo, sua formação docente, especialmente 

na Educação Infantil e que busca em cada sujeito da pesquisa, e em cada 

observação realizada no contexto da pesquisa, os elementos que a compuseram 

educadora de infância.  

Essa analogia, com a música da história da serpente, se faz necessária e por 

isso temporariamente abro mão das metáforas da pintura e adoto esta metáfora, 

considerando que esta dissertação é uma pesquisa impregnada por determinados 

espaços e vivências das reminiscências da pesquisadora. Também, pelo fato da 

dissertação estar tomada pelo lócus donde a investigação foi realizada: um Centro 

Municipal de Educação Infantil (CMEI). Ainda utilizo da cantiga de roda, pelo fato da 

mesma ser parte do conjunto de manifestações artísticas que são trabalhadas na 

Educação Infantil, a qual de maneira semelhante à pintura reúne algumas das 

características que demarcam a Educação Infantil.  
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Reitero que, por essa jornada, durante o percurso em tornar-me mestre em 

educação, atentei ao termo mestre àquele que conduz com maestria a realização da 

exploração de uma atividade, fenômeno, vivência. 

Barbosa e Barbosa (2008, p. 243) enfatizam que “todos os fenômenos sociais 

são complexos e da ordem da compreensão e da interpretação”. De fato, buscar 

compreender a realidade seja esta próxima ou distante de um contexto, se 

apresenta como uma empreitada difícil, na qual certas verdades são 

(des)construídas, alguns mitos (re)elaborados e diversas indagações e incertezas 

ampliadas. Mesmo que imersos em uma dada vivência, por vezes, não dispomos 

dos aparatos necessários para o entendimento de tal situação.  

Esta colocação me remete a experiência vivenciada enquanto estudante do 

curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, 

consequentemente, revela as implicações para realização desta pesquisa. Sem 

possuir qualquer contato anterior com a prática e até mesmo com pouco 

entendimento sobre os conhecimentos teóricos ligados à docência, encontrava-me 

capturada no patamar da perturbação e da descoberta. O que tinha naquele 

momento era a apreensão da responsabilidade que cabia a minha atuação, muito 

embora, esta compreensão ainda fosse estrita, presente diante dos discursos 

teóricos que as disciplinas voltadas para os fundamentos da filosofia, da psicologia e 

das estruturas sócio-econômicas remetiam e conectavam com as questões da 

educação.  

Faltava a práxis, o lidar com gente (FREIRE, 1996), por entender na fala de 

Pimenta (2007, p. 10) que,  

 
A atividade do professor é ensinar. Na sua acepção corrente, é 
definida como uma atividade prática. O professor em formação está 
se preparando para efetivar as tarefas práticas de ser professor. 
Dado que não se trata de formá-lo como reprodutor de modelos 
práticos dominantes, mas como agente capaz de desenvolver a 
atividade material para transformar o mundo natural e social humano, 
cumpre investigar qual a contribuição que a pedagogia pode dar 
nessa formação. 

 

Frente a estas colocações, relembro uma inquietação: como ser esse agente 

de transformação, se dependia de uma formação pautada em uma ação definida em 

um curto período de tempo? Ao buscar refletir sobre essa questão, outra 
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problemática mostrava-se emergente: quais percursos se descortinariam como 

trajetos formativos durante o curso de graduação em Pedagogia?   

Ante essas duas demandas, naquele momento, pouco realizei no sentido de 

investigá-las haja vista a realidade posta: trabalhar na área do comércio durante o 

período diurno e cursar no turno noturno as aulas do curso de Pedagogia. Este 

cenário era resultante da necessidade financeira que disponibilizava na época, bem 

como da falta de experiência na área de educação; fatos que somados, 

impossibilitavam a imersão nesse campo de trabalho.   

No ano de 2004, após percorrer um ano e meio de curso, deparo-me com a 

oportunidade de ingressar na prática através do estágio não obrigatório em uma 

instituição de ensino privado na cidade de Natal-RN, em uma turma de Educação 

Infantil durante meio período do dia. Mediante a essa nova conjuntura, estava diante 

da prática de uma maneira bem mais aproximada do ambiente no qual a profissão 

de professora se realiza, como também da estrutura da instituição e do contexto de 

profissionais, alunos e familiares que são atendidos naquela organização.  

Não estava naquele lugar apenas pela busca de informações que o 

caracterizassem e, por conseguinte de elaborar planos para sua aplicação. Estava 

diante do que Contreras (2013 apud SOLIGO, 2015) define como as dimensões da 

docência com as quais os professores se deparam na prática diária; por exemplo, 

paradoxos, dilemas, incertezas, intuições, palpites, sentimentos, percepções, 

improvisações, modos de ser, inclinações, histórias e características pessoais, 

expectativas etc.; dimensões estas que parecem não pertencer a qualquer área 

específica de conhecimento e nem são passíveis de se transmitir como proposições. 

Contudo, embora a imersão na prática por meio do estágio não obrigatório 

estabeleça para a constituição, desta pesquisa, elementos basilares, reitera-se que 

não é objetivo da mesma estabelecer diferenças entre o estágio na modalidade 

curricular e o estágio no formato de não obrigatório, no sentido de depreciar ou 

elevar um em comparação a outro. Neste estudo, a ênfase primordial se localiza em 

discutir partindo da própria experiência da pesquisadora (enquanto elemento 

instigador) e fundamentada na vivência de um grupo de graduandas dos cursos de 

Pedagogia, estagiárias que atuaram na Educação Infantil durante o ano de 2015, a 

formação inicial e os modos de inserção do estágio não obrigatório nestes percursos 

formativos.  
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 Desse modo, elenco quatro argumentos que justificam esta escolha: 1) a 

necessidade da discussão sobre a formação inicial docente no âmbito dos trajetos 

formativos que a integram, a exemplo do estágio não obrigatório; 2) a identificação 

da lacuna presente nas pesquisas voltadas para área de educação acerca de 

estudos voltados para o estágio não obrigatório6; 3) as características próprias 

inerentes ao estágio não obrigatório que se relacionam ao seu tempo, formato e sua 

estrutura; 4) o próprio contexto da Educação Infantil, sobretudo no tocante a 

formação inicial de professores que atuam nesta etapa da educação básica.  

Vale salientar que, por estar presente no conjunto de argumentos que 

esclarecem as escolhas da pesquisa, destaco sobre os aspectos que compõem o 

estágio não obrigatório no que diz respeito ao contexto investigado. Para tanto, 

pontuo que com relação ao tempo, esta modalidade de estágio se desenvolve em 

um período que pode abarcar de 4 meses até 2 anos de duração. No tocante ao seu 

formato, o estágio não obrigatório acontece via assinatura de contrato da instituição 

de ensino, da parte concedente e da estagiária, bem como existe o recebimento de 

uma bolsa, embora o estágio não se configure como vínculo empregatício. No que 

diz respeito à sua estrutura, é desenvolvido concomitantemente com as atividades 

executadas na parte concedente, o que no caso das escolas, especialmente na 

Educação Infantil, em sua maioria, denota para a estagiária a função de auxiliar de 

sala. 

O que apresentei até o momento diz respeito às questões iniciais que 

explicam as motivações da pesquisa, evidenciam parte do caminho percorrido. 

Neste capítulo introdutório expus o objeto da pesquisa, a questão que a norteia e os 

objetivos a que se propõe. Destaquei ainda acerca dos referenciais teóricos que se 

configuram como balizas da investigação. Ademais, justifiquei a escolha da metáfora 

da pintura como um artefato que transpassa o trabalho expressando o sentido pelo 

qual compreendo a pesquisa, bem como a utilização da metáfora que faz alusão a 

uma parte de uma cantiga infantil.  

Destarte, foram elencados alguns aspectos que exibem a abordagem 

metodológica que orienta tanto a coleta quanto a análise dos dados. Também situo o 

leitor (de forma sucinta), sobre o lócus no qual ocorreu o estudo e pontuo parte da 

trajetória que enveredei durante o início da jornada enquanto docente na Educação 

                                                             
6
Esta premissa pode ser comprovada através do estado da arte realizado durante a investigação e 

que se encontra exposto no Capítulo 2 desta dissertação. 
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Infantil. Em síntese, estes são os elementos que constituem o capítulo um intitulado 

O cavalete: a composição inicial do estudo. 

Esclareço que opto em organizar de forma talvez pouco usual a finalização de 

cada capítulo deste texto dissertativo. Ao final de cada capítulo escrevo o resumo e 

assim antecedo o que compõe o capítulo seguinte. Faço esta escolha por considerar 

que a mesma contribui na fluidez da leitura desta dissertação ao passo que, ao 

término dos capítulos o leitor pode entrar em contato sobre o que trata a discussão 

que se segue, não necessitando retomar ao início do trabalho para obter tal 

informação. 

Assim, no capítulo dois, denominado Apreciação de alguns movimentos 

investigativos: construindo o estado da arte, abordo alguns estudos que versam 

sobre a problemática da formação inicial, do estágio não obrigatório e da docência 

na Educação Infantil. Considero relevante não apenas abordar quanto aos estudos 

examinados sobre as temáticas que envolvem a pesquisa, bem como considerá-los 

como um material fundamental na tecitura do trabalho. Essa colocação se dá, tendo 

em vista as investigações abrangerem pontos importantes como modos de 

tratamento dos assuntos, e expor a questão da exiguidade de alguns temas 

presentes na dissertação. 
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        Figura 2 – “O Rato de Biblioteca”, Carl Spitzweg (1850) 

   
                       Fonte: Pinterest
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2.  Apreciação de alguns movimentos investigativos: construindo o estado 

da arte 

 
O objetivo deste capítulo assenta-se na necessidade do que Sampaio (2015, 

p. 42) expõe como substancial, de que “não adianta saber apenas para onde 

queremos ir, é necessário saber também como as coisas se dão”. Partindo desta 

perspectiva, descrevo neste capítulo parte da caminhada que se deu sobre lançar o 

olhar em alguns dos estudos na área da educação, que tratam da formação inicial 

docente e do estágio no contexto da Educação Infantil. 

No propósito de ilustrar o meu entendimento referente a esta etapa da 

pesquisa utilizo-me de uma imagem (figura 2) do artista alemão Carl Spitzweg 

(1808-1885), a qual representa o universo de materiais que temos acesso durante o 

empreender de uma pesquisa. Ademais, a mencionada imagem expressa ainda que 

este universo se insereem um contexto de vastidão, simbolizado pela biblioteca, que 

neste capítulo da dissertação exprime o amplo espaço dos estudos sobre formação 

inicial docente, estágio e docência na Educação Infantil. 

De forma geral, o entendimento que se possui acerca do conceito de 

movimento artístico é que este se refere a uma tendência ou estilo ligado à arte o 

qual contém uma filosofia ou um objetivo comum. Por conseguinte, é praticado por 

um grupo de artistas, dentro de um período de tempo, podendo este ter a duração 

de meses ou até de décadas. Fazendo-se uma analogia com o âmbito das 

pesquisas científicas podemos dizer que é possível observar em determinados 

períodos uma presença maior de estudos voltados para alguns campos específicos. 

Em sua maioria esses movimentos investigativos derivam das demandas da 

sociedade em determinado momento, as quais se manifestam por meio de 

transformações políticas, econômicas, culturais e sociais.  

Frente ao exposto, ressalto que o conjunto de estudos pesquisados, o qual se 

denomina estado da arte, se aproxima da definição de movimentos artísticos ao ser 

um instrumento que possibilita apreciar, e demarcar um contíguo de trabalhos que 

contemplem uma determinada linha de pensamento, um tipo de metodologia, uma 

ou várias problemáticas que se relacionam. Ademais, compreendo a relevância 

deste tipo de atividade tendo em vista a necessidade de identificar e estabelecer 



38 
 

relações próximas ou dissonantes entre os objetos dos estudos encontrados com o 

objeto de minha pesquisa. 

Ao reconhecer no discurso de Kaufmann (2013, p. 36), que “cada pesquisa 

produz uma construção particular do objeto científico e uma utilização adaptada dos 

instrumentos: a entrevista não deveria nunca ser empregada da mesma forma”, 

acentuo que estabeleço uma conexão entre o objeto principal discutido nas 

pesquisas encontradas com alguns discursos das estagiárias (interlocutoras da 

pesquisa), os quais foram coletados durante a realização das entrevistas. Essas 

conexões são realizadas especialmente neste capítulo quando lanço o olhar sobre 

algumas pesquisas na área da educação não buscando apenas o registro 

quantitativo destas, mas, sobretudo, atentando para questões próximas às que estão 

presentes nos discursos das estagiárias.  

Na perspectiva de entendimento acerca da formação inicial docente, 

sobretudo, do estágio como possibilidade de percurso formativo das professoras da 

Educação Infantil é que se fez imperativo na construção do estudo examinar o 

quantitativo e o qualitativo de produções na área. Assim ocupei-me em investigar de 

que forma as discussões referentes à problemática do estágio nas pesquisas na 

área da educação são apresentadas, de modo específico as que envolvem a 

modalidade do estágio não obrigatório, e especialmente, as que abordam a questão 

da docência no contexto da Educação Infantil.  

Inicialmente, frente ao amplo e multifacetado universo de trabalhos voltados 

para as questões ligadas à educação, busquei através de alguns dos principais e 

mais atuantes disseminadores de estudos na área e no âmbito brasileiro, trabalhos 

que atendessem a alguns critérios, os quais foram estabelecidos a fim de demarcar 

quais pesquisas se situavam no cenário desta investigação. Desse modo, foram 

eleitos os seguintes campos de busca7: Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), Scientific Electronic Library Online (Scielo), 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (Anped), Domínio 

Público e Revista Educação em Questão8.  

                                                             
7
 Compreendo a existência de outros inúmeros campos de busca que possuem similar relevância no 

âmbito da pesquisa em educação no Brasil, tais como a ENDIPE. Todavia, nesta dissertação, opto 
em contemplar estudos de alguns disseminadores de pesquisa, os quais se encontram supracitados.  
8
 A Revista Educação em questão foi selecionada como campo de busca pelo fato desta ser uma 

produção da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e desse modo, contemplar as pesquisas 
realizadas sobre a realidade na qual esta dissertação foi construída.  
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Quando me refiro a estes divulgadores de estudos, o faço mediante a 

importância que possuem frente ao espaço da pesquisa, tendo em vista a recorrente 

utilização dos mesmos como campos de busca para os mais variados estudos no 

contexto da educação. Ainda, por compreender o rigor do estudo como componente 

sustentador desta dissertação, pontuo que nos supracitados locais estão presentes 

trabalhos que passam por uma análise antes de sua publicação, condição esta que 

reforçou a sua eleição. 

Definido os locais de busca, procedi ao recorte das temáticas centrais a 

serem pesquisadas: Formação inicial docente, Estágio e Educação Infantil. A 

escolha dos descritores se deu pela similaridade com o campo de estudo, de modo 

que através da busca fosse possível identificar os caminhos que descortinassem o 

que percebi como obscuro e exíguo no âmbito da temática da pesquisa. 

Concernente ao corte temporal tomei como base para o exame dos estudos, 

o ínterim entre 2006-2015, tendo como elemento definidor para esta escolha a 

promulgação de alguns documentos legais que subsidiam a formação docente, 

tratam sobre o estágio e que se encontravam vigentes no período da pesquisa 

(2015-2016), a saber: as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia (BRASIL, 2006), a Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008) ou Lei do Estágio no 

Brasil (como é comumente chamada), as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil (BRASIL, 2010) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 

pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação 

continuada (BRASIL, 2015).  

Reitero que esse conjunto de leis traz componentes essenciais a serem 

observados frente às questões que envolvem o estágio, bem como acerca da 

formação inicial docente. Destarte, o estabelecimento dessas disposições legais 

fomentou, nos últimos anos, a construção de diversos estudos que elencam 

aspectos presentes nos mesmos com a realidade das instituições que trabalham na 

área da educação, sejam estes espaços escolares ou não escolares. 

Pontuo ainda que, o olhar da investigação não focou em analisar tais 

documentos em suas especificidades, apesar de compreender a extrema relevância 

destes. Também não me detive em observar de maneira profunda as relações entre 

os referidos documentos e a práxis, embora tenha a compreensão de que estas 

conexões, inevitavelmente, transpassam os estudos encontrados. A atenção se fixou 
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para a configuração de pesquisas que abordassem de que maneiras o estágio 

aparece como uma possibilidade para a formação inicial docente, as quais foram 

produzidas no ínterim de constituição das referidas legislações.  

O corolário mostrou que dos 20 trabalhos que possuíam algum tipo de relação 

com o objeto do estudo ao apresentarem análises sobre estágio ou acerca da 

formação inicial docente, quatro estabeleciam uma conexão mais direta com a 

minha pesquisa, contendo pontos próximos ou dissonantes, os quais tratavam de 

problemáticas envolvendo a questão do estágio inserida no contexto da formação 

docente. Portanto, opto em citar e expor a análise destes quatro estudos. Saliento, 

que deste conjunto de quatro investigações, apenas duas tratavam especificamente 

sobre o contexto do estágio não obrigatório, embora não contemplasse de forma 

específica a questão da formação inicial docente. 

Mediante a exposição do quantitativo de pesquisas encontradas compreende-

se a necessidade de elencar, de forma pormenorizada, o teor principal que constituiu 

cada uma das quatro investigações. Porém, não vislumbrando trazer um 

entendimento profundo sobre o que cada estudo trata, tomo como base a fala de 

Ferreira (2002, p. 269, grifo do autor) ao discorrer sobre a perspectiva que é 

concernente ao pesquisador, a de que “ele estará, quando muito, escrevendo uma 

das possíveis histórias, construída a partir da leitura dos trabalhos”. A relevância 

em apresentar o cerne destes trabalhos, se localiza tanto na mostra de várias 

nuances que podem (e devem) ser consideradas acerca da problemática do estágio, 

como também expressa algumas das diversas lacunas existentes sobre este tema, 

incluindo neste contexto o estágio não obrigatório no espaço da formação inicial 

docente. 

Isto posto, destaco a seguir alguns dos elementos que compõem os estudos 

observados. No trabalho Processos de formação de professoras iniciantes, Nono e 

Mizukami (2006), abordam a problemática do trajeto inicial formativo por meio dos 

relatos de professoras da Educação Infantil e do ensino fundamental nas séries 

iniciais, como também apontam como a fase de inserção à profissão sendo 

determinante na composição da prática profissional, podendo suscitar na concepção 

de hábitos e em convicções arraigadas sobre o fazer docente, certezas estas que 

conduzirão as ações do professor no decorrer de sua carreira. Além disso, colocam 

que apesar de viverem o mesmo processo – o da iniciação profissional – e mesmo 

que este ocorra em etapa semelhante (a exemplo na Educação Infantil), as 
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professoras vivenciam esta fase de maneira particular, na qual a própria maneira 

como ingressam na escola possui fator crucial.  

Frente ao que o estudo de Nono e Mizukami (2006) discutem, reflito sobre 

algumas considerações acerca do olhar atribuído pelas interlocutoras de minha 

pesquisa, concernente ao processo formativo, especialmente, ao contemplar as 

primeiras perspectivas que possuíam no tocante ao percurso. Ressalto ainda que, 

cada interlocutora trouxe um aspecto diferente sobre como vivenciara o momento de 

inserção à prática docente.  

Neste sentido, destaco duas falas das estagiárias (interlocutoras de minha 

pesquisa) as quais apresentam sentidos bem dissonantes acerca da mesma 

realidade. Ana (interlocutora da pesquisa)9 descreveu o momento de inserção no 

estágio não obrigatório, tomada por sentimentos de expectativa, temor e confiança, 

ao se autoquestionar: “será que vou saber lidar com um monte de crianças? 

Mas, a partir de agora isso será minha vida. Porque quando eu me formar 

essa vai ser minha profissão a de professora”10.Já Bia (interlocutora da pesquisa) 

colocou sua percepção de maneira ainda incerta ao relatar que foi “tenso ficar na 

frente e ser apresentada como a professora. Agora tá tranqüilo! Mas, ainda 

vou decidir se é isso que eu quero”. 

A ênfase dada a estes discursos das estagiárias se constitui em observar que 

os sentimentos que cada um carrega acerca da sua inserção à docência, é fruto 

também da experiência de vida destas. Josso (2004) afirma que, 

 
A qualidade essencial de um sujeito em formação está, então, na sua 
capacidade de integrar todas as dimensões do seu ser: o 
conhecimento dos seus atributos de ser psicossomático e de saber-
fazer consigo mesmo; o conhecimento das suas competências 
instrumentais e relacionais e de saber-fazer com elas; o 
conhecimento das suas competências de compreensão,de 
explicação e do saber-pensar. (JOSSO, 2004, p. 46). 

 
Ao evocar as colocações da autora, acentuo que a posição de cada estagiária 

sobre o momento de inserção à prática docente representa a fase pessoal que cada 

uma experimentava naquela ocasião. Essa afirmação é possível mediante a 

                                                             
9
Destaco que, apenas na primeira citação que realizo de cada fala das estagiárias é que utilizarei da 

seguinte expressão entre parênteses: interlocutoras da pesquisa. Todas as referências posteriores 
contarão somente com os nomes fictícios das estagiárias: Ana, Bia, Liz ou Zoé.  
10

 A fim de destacar os discursos das estagiárias da fala dos autores, bem como do meu texto, pontuo 
que todas as falas das interlocutoras da pesquisa foram escritas utilizando a fonte do tema 
CenturyGothic e que as referidas falas se encontram entre aspas. 
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observação de outras falas destas interlocutoras. Enquanto Ana contava que se 

sentia estimulada em dar continuidade à faculdade por conta da vivência do estágio, 

Bia explicava que a escolha pelo curso de Pedagogia e, consequentemente, de 

estar na prática se dava em face de poder ter contato com conhecimentos que a 

auxiliassem com o irmão com necessidades especiais.  

Ao observar o estágio curricular em face dos modelos de formação de 

professores, Rodrigues (2012) afirma no seu artigo: Anatomia e fisiologia de um 

estágio, que uma das dificuldades reside na visão da escola ainda como um espaço 

de desenvolvimento da prática, mas suprimido enquanto contexto de construção de 

saberes. A autora discute em seu estudo como um estágio acontece em uma escola 

de educação básica com todos os seus envolvidos, estagiários, professores 

regentes, professores supervisores de estágio, diretora e alunos da escola, e suas 

relações, bem como busca verificar qual a função, ou o papel que cada um possui 

na realização do estágio supervisionado na formação de professores (RODRIGUES, 

2012). 

A partir do exposto, observa-se parte da complexidade que envolve a 

problemática do estágio, a qual revela queembora o estágio seja um elemento 

obrigatório presente nas estruturas curriculares dos cursos superiores, sobretudo, 

nos de Pedagogia, e que comumente o estágio seja entendido como etapa de uma 

formação profissional; ainda pairam sobre essa questão diversas indagações. 

Em face do que aborda o trabalho de Rodrigues (2012) trago a fala de uma 

das interlocutoras de minha pesquisa ao ser questionada a respeito de sua 

motivação em atuar no estágio não obrigatório. Liz (interlocutora da pesquisa) 

declarava: “fiz o estágio na Educação Infantil aqui, o da grade curricular, 

então senti a necessidade de vivenciar mais a prática. Porque tinha muita 

teoria e eu queria a prática mesmo”. 

De acordo com Barreiro e Gebran (2006, p. 20),  
 

A identidade do professor é construída no decorrer do exercício da 
sua profissão, porém, é durante a formação inicial que serão 
sedimentados os pressupostos e as diretrizes presentes no curso 
formador, decisivos na construção da identidade docente.  

 
Nesse entendimento, me aproximo do que as autoras supracitadas dialogam 

e assinalo sobre a importância de pesquisas que explicitem os sentidos que são 

dados pelos que vivenciam a etapa do estágio na condição de estagiários. Essa 
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colocação se dá por compreender que sendo o estágio (curricular e/ou não 

obrigatório) um período que compõe a formação inicial docente, este deve ser 

concebido para além de uma oportunidade de por na prática os saberes da teoria (o 

que comumente se associa ao estágio curricular). Também, não pode se configurar 

estritamente na possibilidade de vivenciar a prática desconectada dos 

conhecimentos teóricos (o que habitualmente se pensa sobre o estágio não 

obrigatório). 

Reafirmo que o estágio (seja na modalidade curricular ou no contexto do não 

obrigatório) é composto pela teoria e pela prática de maneira indissociável tal qual a 

educação e o cuidado representam práticas indissociáveis na Educação Infantil. 

Ademais, o estágio precisa integrar um campo de estudos que o interpretem como 

espaço de reflexão, tanto sobre sua própria conjuntura, quanto no que tange sua 

inserção nos processos formativos docentes. 

Com relação aos estudos específicos a temática do estágio não obrigatório, 

evidencia-se que estes contemplam de forma nítida a problemática, situando-a no 

seu contexto histórico, à luz de algumas realidades atuais, tais como o mercado de 

trabalho no contexto da globalização. Por outro lado, não identifiquei uma discussão 

de modo a contemplar uma relação direta entre esta modalidade de estágio e a 

formação inicial docente. Trago, a seguir, as duas investigações que tratam sobre o 

estágio não obrigatório, destacando os focos de estudo e as contribuições trazidas 

ao estudo nesta área. 

O primeiro trabalho analisado direciona seu foco para as contribuições 

oriundas do estágio não obrigatório no âmbito da formação acadêmica e profissional 

do estudante e tem como lócus do estudo a realidade de uma instituição de Ensino 

Superior privada.  

A pesquisa foi desenvolvida por Lavall e Barden (2014) e intitulada Estágio 

não obrigatório: contribuições para a formação acadêmica e profissional do 

estudante da Univates, esta observa principalmente o estágio no contexto das 

mudanças que ocorreram no mercado de trabalho, as quais resultaram na 

necessidade de profissionais que em uma demanda maior desenvolvessem suas 

capacidades e adquirissem conhecimentos. Assim, as ideias que circundam o 

estudo pontuam que, 
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Diante desse contexto, existe a necessidade de os estudantes 
passarem por experiências práticas no mercado de trabalho, para 
que possam complementar a sua formação acadêmica, sendo o 
estágio não obrigatório uma das formas mais utilizadas para 
conseguir experiência profissional. Isso porque ele posiciona o aluno 
frente às dificuldades do mundo empresarial e de sua futura 
profissão, desenvolvendo as habilidades e competências necessárias 
para entrar no mercado de trabalho. Como experiência profissional, o 
estágio não obrigatório volta-se para o desenvolvimento de ações 
vivenciadas, reflexivas e críticas. Trata-se de aprendizagem, mas 
com características específicas, como elemento integrador e 
interdisciplinar, oportunizando a inserção de alunos e professores na 
realidade profissional existente. (LAVALL e BARDEN, 2014, p. 49). 

 

 Partindo da premissa defendida pelos autores, o que se verifica no decorrer 

do estudo é uma caracterização de como o estágio não obrigatório foi sendo 

constituído como uma possibilidade de inserção à prática. Contudo, ainda se 

observa a ausência de uma reflexão mais profunda sobre a experiência do estágio 

ou a constituição de um debate sobre o mesmo, ficando por vezes, o momento do 

estágio limitado ao desenvolvimento de uma disciplina durante o curso.  

De igual modo, os autores expressam algumas das singularidades do estágio 

não obrigatório, a exemplo quando consideram esta modalidade de estágio como 

um momento de aprendizagem, mas, que também oportuniza um contato mais direto 

com a profissão. Esta interpretação é observada na discussão que Lavall e Barden 

(2014) expõem sobre as diferenças entre a inserção do aluno através do estágio 

curricular e do estágio não obrigatório. Para eles, na primeira modalidade, o aluno é 

considerado na condição de estudante que está no campo do estágio para uma 

análise e reflexão daquela realidade. Já no caso do estágio não obrigatório os 

autores declaram que é a inserção do aluno se dá na condição de mão de obra, ou 

seja, que este adentra a realidade mais para atuar do que para analisar. 

Ainda, Lavall e Barden (2014) alertam sobre os problemas de supervisão, 

bem como a falta de encontros periódicos com o professor supervisor, enfatizando 

que o tema da supervisão requer maior atenção por se constituir o mais 

problemático. 

Frente a estas colocações, evoco a fala de Zabalza (2014), a qual se 

apresenta congênere a um fio condutor e que auxilia a delinear a questão de 

maneira mais abalizada. 

 
Nosso problema é que já é difícil a existência de um sistema claro e 
bem estabelecido de supervisão. A verdade é que temos 
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coordenadores, tanto nos centros de formação, quanto nos centros 
de práticas, mas nem um, nem outro lugar, com algumas exceções, 
configuraram uma autentica supervisão formativa por parte dos 
coordenadores. E, sem bons coordenadores e supervisores, não há 
um bom estágio. (ZABALZA, 2014, p. 223). 

 
Para Zabalza (2014), a questão da coordenação, bem como da supervisão 

dos estágios é um ponto nevrálgico. O autor discorre que apesar dos avanços com 

relação aos aspectos legais que regem o estágio, também no que concerne à 

amplitude dos trabalhos que tangem sobre as práticas, tendo o estágio como 

cenárioainda existem, lacunas, as quais dificultam o desenvolvimento do estágio, e 

isto ocorre independentemente de que modalidade ele aconteça: curricular ou não 

obrigatório. 

As palavras de Zabalza (2014) trazem a reminiscência o relato de Liz ao 

expor sua visão no tocante à relação entre as esferas que fazem parte do estágio 

não obrigatório, ela coloca que “há um distanciamento entre o estagiário e estas 

três instâncias: a universidade, a escola e a prefeitura. É meio que joga e te 

vira!” Frente ao discurso da interlocutora observo que embora seja estabelecido um 

contrato entre todas as partes envolvidas no estágio e que neste documento estejam 

elencados os aspectos a serem considerados pela supervisão e coordenação do 

estágio, ainda não existe na realidade uma efetivação do que se propõe no papel 

como ação. 

Retomando o exame acerca das pesquisas que constituem este estado da 

arte, têm-se o trabalho identificado, de Corrêa (2014), o qual investiga o estágio de 

caráter não obrigatório através da ótica da teoria de Pierre Bourdieu, destacando 

sua instituição e a compreensão desta modalidade de estágio como um campo de 

luta para além do fazer e do saber. 

 Inicialmente, no texto O instituto do estágio de caráter não obrigatório sob a 

ótica da teoria de Pierre Bourdieu:um campo de luta para além do fazer e o saber, o 

autor discorre acerca do contexto no qual ocorrem os estágios não obrigatórios em 

nossa sociedade, e desse modo, pontua como fundamental que o Ensino Brasileiro 

seja “abordado quanto ao seu desenvolvimento, estruturação e democratização 

entre os estudantes, cursos e classes sociais”. (CORRÊA, 2014, p. 20). Ele toma 

esta posição ao considerar o fato de que os estágios ocorrem, predominantemente, 

com estudantes que estão frequentando o ensino de nível médio e superior. 
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Neste sentido, observa-se que Corrêa (2014) considera a existência de uma 

configuração elitista com relação ao percurso sócio-histórico no qual se organizou a 

educação superior no Brasil, ao descrever que esta por muito tempo se constituiu 

através dos subsídios das classes mais abastadas da sociedade. Contudo, expõe 

que “atualmente a demanda pelo Ensino Superior ainda persiste, porém, segundo 

Neves (2012) com uma diferença fundamental: ela também está sendo exercida 

pelas classes de menor poder aquisitivo”. (CORRÊA, 2014, p. 32). 

É válido mencionar essa colocação do autor, na medida em que se observa a 

conexão entre essa maior inserção à formação no Ensino Superior dos estudantes, 

que possuem menor condição financeira com a presença massiva destes estudantes 

nos campos de estágio não obrigatório. Outro aspecto abordado está relacionado 

com as considerações do autor acerca do conceito de experiência e de que maneira 

o estágio se insere na prática como um elemento desencadeador de vivências e 

aprendizagens. 

Neste sentido, exponho a fala de Zoé (interlocutora da pesquisa) ao descrever 

sua compreensão acerca do estágio não obrigatório e do estágio curricular, para ela 

no contexto do estágio não obrigatório “a gente trabalha, vemos mais o 

processo da sala de aula. E o obrigatório é mais uma questão de 

documentação”. Observa-se que a estagiária define o estágio não obrigatório 

como campo de trabalho. Em contrapartida, entende o estágio curricular como 

espaço de estudo; de realização de uma disciplina; lócus de pesquisa acerca dos 

aspectos burocráticos da educação. É interessante constatar a visão dissociada de 

prática e teoria que abarca o estágio não obrigatório tanto no que Corrêa (2014) 

identifica em seu estudo quanto sobre o que a interlocutora compreende. 

 Diante do exposto, é oportuno colocar que, na construção do estado da arte 

verificou-se a existência de um ponto que transpassa praticamente a totalidade dos 

estudos analisados, o qual concerne ao discurso dos sujeitos das pesquisas. Os 

discursos dos indivíduos, as narrativas de suas histórias são o eixo fundamental que 

constituem essas pesquisas. Isto me revela quão essencial é o ato de proporcionar a 

visibilidade daqueles que constroem a educação das mais variadas maneiras, nos 

mais diferentes espaços, a exemplo dos professores, estagiárias, alunos, família dos 

estudantes, gestores, coordenadores, pessoal de apoio administrativo e técnico. E 

desse modo, acentuo a necessidade de dar vez e voz a alguns desses sujeitos, por 
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vezes, ocultos dos estudos na área da educação, mas que atuam nas instituições 

escolares e, mais que isso, particularmente, tem na experiência do estágio não 

obrigatório, por exemplo, parte dos seus percursos formativos. 

 Em defesa dessas ideias é que busco apresentar em toda a dissertação os 

ditos das interlocutoras, dando-lhes voz e, sobretudo vez enquanto protagonistas da 

pesquisa. 

Ante ao exposto, observa-se que alguns dos traços iniciais sobre a tela foram 

lançados, nestes destaca-se a construção do que denomino estado da arte da 

pesquisa. Para Ferreira (2002), essa opção metodológica decorre, 

 
(...) da necessidade e do desafio de conhecer o já construído e 
produzido para depois buscar o que ainda não foi feito, de dedicar 
cada vez mais atenção a um número considerável de pesquisas 
realizadas de difícil acesso, de dar conta de determinado saber que 
se avoluma cada vez mais rapidamente e de divulgá-lo para a 
sociedade. (FERREIRA, 2002, p. 259). 
 

Este conjunto de pesquisas incitou de maneira substancial a continuidade na 

pesquisa concernente ao seu objeto central. Por isso mesmo, promoveu também o 

fortalecimento da ideia da pintura como uma opção de metáfora, opção pela qual 

tive a possibilidade de retratar os discursos silenciados dessas estagiárias de 

maneira similar a construção de uma obra artística, a qual expressa e materializa 

espaços, pessoas e experiências. 

No entanto, ao realizar o estado da arte e encontrar poucos trabalhos que 

versavam sobre a mesma temática que a minha, ou temática semelhante julgei 

relevante trazer uma reflexão mais aprofundada sobre porque entendo que existe 

um silenciamento acerca do estágio não obrigatório e, consequentemente, das 

estagiárias que atuam nesta modalidade de estágio. A apreensão inicial que possuo 

diz respeito ao que discorri durante este capítulo, ou seja, foi possível observar este 

silenciamento da problemática do estágio não obrigatório, através do quantitativo de 

pesquisas que versam tendo o mesmo como objeto. Tampouco encontrei estudos 

que trouxessem uma análise da modalidade do estágio não obrigatório frente à 

formação inicial docente, sobretudo, lançando um olhar sobre a docência da 

Educação Infantil.  

Evocar as questões de exiguidade da problemática do estágio não obrigatório 

nos estudos sobre educação; levantar a reflexão sobre alguns pontos como teoria, 

prática, trabalho e pesquisa; fomentar um debate quanto à importância dos 
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discursos dos que fazem a educação se caracterizaram como eixo fundamental 

deste capítulo dois.   

No capítulo três, o qual é nominado A artífice em movimento: o itinerário 

teórico-metodológico, eu apresento-lhes os materiais, ou seja, os princípios que 

possibilitaram o delinear da discussão. Também revelo o itinerário trilhado até a 

eleição do contexto da pesquisa, bem como situo de que maneira a arte desta 

dissertação foi sendo tecida, ou seja, como a obra foi se constituindo no lócus 

elegido. 
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                         Figura 3 – Artista em ação, Fotografias poéticas 

  
            Fonte: Pinterest
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3. A artífice em movimento: o itinerário teórico-metodológico 

 
Não é, portanto, o objeto de estudo que, imediatamente, pelos seus 
atributos eventualmente objetivos, se define, ou pode “naturalmente” 
ser definido, por referência a uma daquelas categorias. É ao autor da 
pesquisa, ao sujeito cognoscente, que cabe a construção teórica e 
metodológica do seu objeto de estudo, desde logo o tipo de 
abordagem em termos de análise e de escala de observação e 
interpretação dos fenômenos. (LIMA, 2008, p. 84). 
 

 As palavras de Lima (2008) corroboram com as escolhas que designei para 

construção desta dissertação. Mediante aos múltiplos contextos que poderia abordar 

para tratar acerca do estágio e, dentro desta realidade a diversidade de questões 

que o envolvem, optei em discutir sobre o estágio não obrigatório e a formação 

inicial docente no âmbito da docência da Educação Infantil. Ainda assim, no interior 

desse campo, vários vieses poderiam ser contemplados, dentre os quais elegi 

investigar a perspectiva das estagiárias por meio de seus discursos, bem como 

considerar suas práticas na escola. 

 Quando me refiro à opção de analisar o estágio no cerne da formação inicial 

docente, em face da docência na Educação Infantil sob a perspectiva das 

estagiárias, o faço no propósito de construir um estudo no qual o olhar de quem 

vivencia a experiência do estágio seja considerado como elemento primordial. O que 

não quer dizer que o olhar da pesquisadora não seja lançado sobre a perspectiva 

das estagiárias. Neste sentido, faz-se necessário colocar que a tríade pela qual esta 

pesquisa foi constituída emerge a partir da perspectiva das estagiárias, ligada aos 

conhecimentos teóricos e conectada com o meu entendimento acerca do objeto do 

estudo. Desse modo designei como imagem para abertura deste capítulo, a figura 

de uma pessoa, no caso uma criança, exercendo a arte da pintura. 

 

3.1 Tela tracejada 

 
Ao se deparar com o quadro em branco ao mesmo tempo em que se nutre 

das inspirações que a paisagem o oferece, o pintor traceja as linhas iniciais de seu 

trabalho. Em um primeiro momento, são por vezes riscos, os quais aos poucos vão 

desenhando; configurando os espaços da tela a fim de que a obra vá se constituindo 

e assim represente o olhar do artesão sobre o que o cerca; o que o move. Ghedin e 

Franco (2011), afirmam que, 
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No conhecimento científico, a verdade não está nem pronta nem 
acabada, mas consiste num processo de desconstrução, construção 
e reconstrução – porque os problemas, ao passo que são resolvidos, 
trazem novas problemáticas e novas possibilidades de 
aprofundamento. (GHEDIN e FRANCO 2011, p.28). 

 
Tomando como entendimento que a educação se revela enquanto cenário ou 

a paisagem a ser observada, bem como retratada por meio de algumas cores e 

pincéis, tem-se a construção dessa dissertação com base em minha experiência 

inicial como graduanda, no âmbito da educação voltada para a infância e inserida na 

configuração do estágio não obrigatório, o qual se deu em uma instituição de ensino 

particular. Nos primeiros traços deste percurso formativo a compreensão que 

possuía sobre o ser docente se limitava ao da necessidade de estar no campo das 

práticas reais, das situações complexas que se descortinam rotineiramente no 

espaço da escola, como se a prática consolidasse os conhecimentos adquiridos no 

âmbito teórico.  

Logo, ainda se encontrava no obscuro para mim que a identidade do 

professor, embora seja construída ao longo de toda sua trajetória como profissional 

do magistério, é também constituída da sua idiossincrasia enquanto sujeito histórico 

e determinado. E no processo de sua formação são consolidadas as opções e 

intenções da profissão que o curso se propõe legitimar, depreendendo de que teoria 

e prática se constituem não de passos subsequentes, mas que configuram uma 

relação intrínseca e interdependente para o processo formativo (PIMENTA e LIMA, 

2012). 

Em diversos momentos no início da trajetória como educadora questionava-

me qual seria o perfil profissional para atuar na Educação Infantil; se os 

conhecimentos acadêmicos pelos quais transitava, davam os subsídios necessários 

para que adentrasse especificamente neste contexto da educação, e o que poderia 

definir como sendo formação?  

Ao adentrar no cenário real da escola e experenciar as diversas questões que 

envolviam o educar e o cuidar de crianças pequenas de modo indissociável, essas 

inquietações se redimensionaram em motivações para o estudo de mestrado, as 

quais se transformaram nas seguintes questões: como a formação inicial se 

configura no processo de constituição do profissional docente?  De que maneira o 

estágio não obrigatório contribui no processo da formação inicial?  
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Por conseguinte, alguns traços assumiram durante o processo de formação 

inicial o lugar dos cenários de incerteza e anseios que ocupavam o entendimento 

sobre o ser docente. Estes, por sua vez, trouxeram uma reconfiguração do desenho 

sobre a problemática do constituir-se professora da Educação Infantil e ampliaram a 

questão para a apreensão dos fundamentos acerca da formação nos seus mais 

diversos contextos.  

É desse lugar que falo; lugar que para mim naquele momento, se apresentava 

obscuro, quando na posição de estagiária estava diante de um espaço novo e 

complexo, que exigia simultaneamente, posição de aprendiz e entendimento de 

professora. Lugar que, no atual contexto, se redimensiona ao lançar um olhar sobre 

ele, e analiso as questões que envolvem o estágio não obrigatório. E com relação 

aos lugares e sujeitos que este texto pode alcançar, tenho a incógnita como 

resposta. Todavia, esta característica incita e produz uma configuração de que o 

desenvolvimento desta investigação atinja, de maneira substancial, o espaço das 

discussões sobre os percursos formativos, sobretudo os que se voltam para analisar 

o estágio como representante destes trajetos.  

Frente ao exposto, é importante pontuar, mesmo que de forma descritiva a 

prática que vivenciei no estágio supervisionado curricular. Pois, “tudo o que se passa 

no entorno durante o processo da pesquisa tem um significado importante, já que irá 

possibilitar a construção de suas compreensões”. (BARBOSA e BARBOSA, 2008, p. 

251). Em vista disso, a seguir, relato parte do itinerário percorrido ante a experiência 

do estágio supervisionado curricular, o qual aconteceu no período de 2005-2006, 

consequentemente, posterior a minha inserção à prática, embora continuasse, 

simultaneamente, com a atuação através do estágio não obrigatório. 

O primeiro momento de minha regência através do estágio curricular ocorreu 

na forma de dois encontros semanais no turno matutino, durante o mês de outubro 

de 2005, a realização desta estava relacionada à observação e a prática docente 

vivenciada ao longo da disciplina Prática de Ensino da Didática e foi exercida em 

uma instituição de ensino fundamental estadual, em uma turma de 1º nível do 1º 

ciclo (denominação utilizada na época)11, dos anos iniciais, como um dos requisitos 

para a obtenção da graduação no curso de Pedagogia. A regência foi realizada em 

                                                             
11

 Nível que atualmente se refere ao 2° ano do Ensino Fundamental. 
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dupla com outra colega de curso que na época não possuía qualquer experiência 

com a prática na área da docência.  

Desse modo, o trabalho desenvolvido na escola se deu de acordo com o 

projeto já previamente estabelecido pela própria instituição para ser trabalhado 

durante o período no qual realizamos o estágio. Participamos (eu e minha colega) de 

duas reuniões com a docente que regia a sala, na qual efetuaríamos nossa prática, 

tendo como resultado a aplicação do plano de trabalho visando abordar questões 

referentes ao cotidiano das crianças, e tendo como resultado a execuçãode um 

projetosobre a educação alimentar e nutricional. 

No tocante a prática do estágio, desenvolvemos nossas atividades em oito 

encontros com a turma, sendo que deste total, dois encontros se referiram à 

observação do grupo, nos demais assumimos regência propriamente dita. 

A outra experiência referente à modalidade do estágio curricular se deu como 

requisito da disciplina Prática de Ensino na Escola de Ensino Fundamental. Esta 

vivência foi desenvolvida também, em uma instituição de ensino estadual e ocorreu 

durante o período de dois meses (março a maio de 2006) – data prevista para 

encerramento da regência, com três encontros semanais. A turma era da 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos, nível II (nomenclatura utilizada na 

época)12, no turno.  

Nesta experiência de estágio, tínhamos (novamente eu e minha colega) como 

objetivo inicial, criar oportunidades para que àqueles educandos pudessem construir 

variadas relações entre suas vidas com os conteúdos trabalhados durante as aulas. 

Todavia, conforme o processo transcorria nos deparávamos com o entendimento de 

que as experiências de aprendizagem são múltiplas, diversas e comportam sentidos 

que afetam simultaneamente alunos e docentes em uma via dupla de ensinar e 

aprender. Ali, deparávamos com o fato de como a especificidade da etapa ou da 

modalidade de ensino altera substancialmente os modos de agir docente.   

Partindo desta compreensão, considero a fala de Altet (2001) acerca do que 

esta autora denomina de estratégias que compõem a formação de professores, 

 
Seja qual for a formação inicial recebida (e as suas formas 
extremamente variadas), os professores citam em primeiro lugar a 
influência de sua formação prática, que lhes fez adquirir “o 
conhecimento do que é preciso fazer e de como fazê-lo”. São 

                                                             
12

 Nível que atualmente se refere ao 4° ano do Ensino Fundamental. 
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exemplos disso o recurso à experiência vivida, o conhecimento 
íntimo das situações, a imersão no ofício, os estágios para 
observação do trabalho de colegas, as iniciativas pedagógicas 
testadas e as inovações. (ALTET, 2001, p. 32). 

 
Ante ao exposto, apreende-se que as experiências que vivenciei através do 

estágio não obrigatório, bem como por meio do estágio curricular fomentaram para 

constituição, enquanto profissional da docência, elementos fundamentais de acesso 

ao campo da educação por meio do trabalho docente. Também apresentaram um 

conjunto de situações específicas a cada modalidade de estágio, conjunturas estas, 

presentes desde as legislações que regem as etapas nas quais atuei, passando 

pelas condições que dispunha para ação das atividades e que se encontravam, 

sobretudo, nos modos como as relações se estabeleciam entre nós e os grupos; 

professores, gestão da escola, alunos, o entorno social da instituição, dentre outros.    

Já na construção desta pesquisa, deparo-me com o que Zeichner (1998) 

apresenta em seus estudos como preocupação de que alguns pesquisadores 

(quantitativos e qualitativos), parecem sentir que têm o direito de estar na escola 

(especialmente naquelas de crianças pobres e de cor) meramente para seus 

próprios benefícios, frequentemente tomando o tempo de professores e alunos para 

preencher questionários e entrevistas. Em contrapartida, o que compreendo é que a 

formação inicial e a prática do estágio se dão pela vivência no chão da escola, antes 

de enveredarem pelo espaço da pesquisa, e que também se dá por entender, que 

antes de serem interlocutoras da pesquisa, estou lidando com mulheres situadas 

historicamente, as quais comportam questões próprias e que antes de ser o contexto 

da investigação, a escola é um contexto permeado por suas características e 

idiossincrasias, preenchido de vida.  

Enfatizo que a pesquisa desenvolvida e materializada na dissertação se 

refere a um tema pouco discutido nas pautas acerca da formação docente: o estágio 

não obrigatório. Contudo, tomando as ideias de Ghedin e Franco (2011) como base 

na estruturação metodológica do estudo, entende-se que, o ato da pesquisa e da 

produção do conhecimento criativo se assemelha ao exercício de pintar um quadro. 

“A pintura, expressa no recorte do artista, expõe o visível que não se vê, e é preciso 

aprender a ver não só o visível, mas também aquilo que ele esconde por trás de si”. 

(GHEDIN e FRANCO, 2011, p. 78). 

Nesta empreitada me reporto com o que diz Mills (1986) sobre a escrita de 

uma pesquisa. Para ele, “a habilidade do autor está em fazer que o círculo de 
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sentido do leitor coincida exatamente com o seu, escrever de tal modo que ambos 

fiquem no mesmo círculo de sentido controlado”. (MILLS, 1986, p. 237). Considero 

relevante expor que tal tarefa não corresponde a uma facilidade, ao contrário, 

demanda que seja suficientemente claro para o outro (que sequer teve acesso a 

realidade descrita, bem como para quem se encontra inserida nela) o que o autor da 

pesquisa compreende acerca do seu objeto. Isso significa que ao ter ideia do 

artesanato intelectual de Mills como norteadora na construção desta dissertação, o 

princípio da escrita com clareza se caracteriza como primordial.  

Nessa direção, saliento que a escolha pela escrita em primeira pessoa foi 

realizada mediante a minha compreensão de me aproximar do círculo de sentido do 

leitor, porém, buscando não perder a rigorosidade da pesquisa. Assim, optei por um 

compromisso de estudo, de leitura, de anotações, de levantamento de dúvidas e 

questionamentos, também, na troca com outros estudos que estão analisando os 

mesmos objetos, mesmo que em diferentes perspectivas. Todas essas atividades na 

busca de dados em conjunto a outras ideias oriundas de pensadores ou de 

pesquisadores, do discurso das estagiárias, do olhar sobre a legislação vigente. 

Com os traços já postos na tela, deu-se a necessidade da eleição de um 

lócus para realização da pesquisa. Neste sentido, enveredei em uma busca por 

definir que contexto se configuraria como o mais acertado diante do objeto de 

estudo; da escolha teórico-metodológica, e principalmente, diante do intento em 

promover contribuições e fomentar reflexões acerca do estágio no âmbito da 

formação inicial docente na Educação Infantil. 

Com este propósito coloco que assim como o pintor que ao se deparar com 

determinado cenário (por vezes, após vasta exploração e observação) o elege para 

realização de sua manifestação artística, o pesquisador necessita de forma acurada 

definir o lócus onde sua investigação transcorrerá. Inúmeras são as possibilidades 

de escolha, bem como múltiplas as razões para a delimitação deste ou daquele 

campo de trabalho.  

Nessa direção, e buscando o lócus mais apropriado para constituição da 

investigação, fiz uso de um levantamento quantitativo, o qual ante o significativo 

número de cursos de Pedagogia em funcionamento, e em diversas instituições de 

Ensino Superior somente no estado do Rio Grande do Norte se deu com base nas 

informações obtidas junto a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN. 

Observando assim, os dados referentes ao quantitativo de contratos de estágio não 
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obrigatório a fim de alcançar uma perspectiva referente aos números de estagiários 

em atuação. 

Como resultado vê-se que, entre junho de 2013 e maio de 2015 houve um 

total de 294 contratos de estágio não obrigatório para alunos de Pedagogia 

Presencial13 da UFRN, em instituições públicas ou privadas. Neste caso, salienta-se 

que, o número deve ser considerado como de contratos, pois ao longo do ano há um 

mesmo aluno que pode começar em uma instituição e pode estar em outra no 

semestre seguinte. Tomando como referência os dados dispostos em 2016, na 

página virtual do curso de Pedagogia da UFRN14, localizamos a seguinte 

informação: atualmente, o Curso de Pedagogia da UFRN tem 1142 alunos 

matriculados. Desses, 800 estão cursando regularmente, sendo 399 no turno 

vespertino e 401 no turno noturno. (UFRN, 2016). Assim, pode-se dizer que uma 

porcentagem significativa dos alunos matriculados no curso encontram-se na 

condição de estágio não obrigatório no curso de Pedagogia presencial da UFRN. 

Mediante essa recolha e comparação de dados foi possível verificar que 

embora a problemática do estágio não obrigatório ainda seja pouco pesquisada nos 

estudos voltados para área da educação, a sua presença como oportunidade de 

inserção à prática é expressivamente relevante. Ou talvez como oportunidade de 

inserção no mercado de trabalho e a geração de alguma renda financeira. Logo, se 

mostrou primordial direcionar o foco da investigação sobre um determinado lócus, 

haja vista já possuir dentro do objeto de estudo definido, qual aspecto seria 

analisado dentro da amplitude de vieses que circundam o estágio não obrigatório (a 

experiência do estágio na formação inicial docente); as interlocutoras que fariam 

parte deste estudo (graduandas dos cursos de Pedagogia), bem como sobre que 

etapa da educação básica seria voltada este exame (Educação Infantil).  

Neste sentido, como já referido o município Parnamirim/RN foi o campo 

designado para a matização das nuances deste trabalho. A princípio, o aspecto que 

mobilizou a pesquisa neste lócus se deu pelo fato de eu estar integrada ao quadro 

de professores daquela localidade. 

De que maneira esta condição mobilizou o trabalho? Em decorrência do 

contato com a atuação das estagiárias no contexto da escola, dimensão esta que 

                                                             
13

 A UFRN também oferece o curso de Pedagogia na modalidade de Educação a Distância. Porém, 
no momento da coleta destes dados não haviam concernentes a esta modalidade, números com 
relação ao quantitativo de contratos de estágio não obrigatório. 
14

 Fonte: https://sigaa.ufrn.br/sigaa/public/curso/portal.jsf?id=2000063 
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me aproxima da narrativa construída no trajeto formativo docente trilhado, o qual se 

deu também pelo caminho do estágio não obrigatório. Além disso, esta relação 

estabelecida junto às estagiárias promoveu diversas indagações acerca das 

demandas que são requeridas, como dos fazeres, que compõem o estágio, 

sobretudo, isto fomentou reflexões a respeito de como (na visão das estagiárias) a 

inserção na prática através do estágio não obrigatório contribui na formação inicial 

docente das mesmas.   

Frente à referida escolha, ressalto que, alguns argumentos apresentados 

através do quadro abaixo, deram subsídio para a definição do lócus. 

 
                               Critérios de seleção do lócus 

 As expressivas mudanças ocorridas na organização da educação do município de 
Parnamirim, sobretudo, através da realização de concursos para o cargo de 
professora da Educação Infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental (2009 e 
2015); 

 A atuação em significativa quantidade de graduandas do curso de Pedagogia nas 
turmas de Educação Infantil do município15; 

 O limitado número de estudos de pós-graduação, especificamente na área da 
educação, que expressem a realidade do supracitado município; 

 A aprovação através da Lei 1.721, de 24 de Junho de 2015, do Plano Municipal de 
Educação de Parnamirim; 

 A aceitação por parte dos órgãos ligados a educação da localidade, bem como das 
interlocutoras da pesquisa para a realização do estudo. 

Quadro 01: Elaboração própria 

 
Levando em consideração tais elementos, trago ao debate alguns dos 

sentidos que esses aspectos ressoam para investigação. 

A princípio, trato sobre a formação inicial docente em um contexto de 

pesquisa, onde é recente a presença de professoras com formação em nível 

superior enquanto titulares nas turmas de Educação Infantil. Desta forma, estudar o 

estágio não obrigatório em um campo, no qual várias professoras têm seu primeiro 

contato com a docência por meio desta modalidade de estágio, bem como observar 

uma realidade que ainda possui exígua discussão ante os estudos, muito embora 

contenha questões das mais diversas problemáticas, a exemplo, da ausência de 

uma gestão democrática foi um desafio.  

Um dos critérios fundamentais para a seleção do referido município diz 

respeito ao quantitativo de estagiárias atuando na Educação Infantil enquanto 

                                                             
15

No ano de 2015, segundo dados obtidos junto a Secretaria de Educação do Município de 

Parnamirim/RN esse quantitativo era de 80 estagiários. 
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professoras auxiliares durante o período de constituição da pesquisa. Nesta 

perspectiva, realizei uma visita junto a Secretaria de Educação a fim de fazer um 

apanhado do número de contratos de estágio não obrigatórios que o município 

possuía naquele período (2015), obtendo como resultado a quantidade de 80 

contratos (apenas para a Educação Infantil). Ressalta-se ainda, que este volume 

não representava um número absoluto, pois deve ser levado em consideração, que 

durante esta fase do estudo diariamente eram assinados, reincididos ou renovados 

contratos de estágio.  

Convém registrar também, a relevância da publicação do Plano Municipal de 

Educação em face do mesmo conter não apenas o percurso e o contexto sócio-

histórico com relação à educação no município de Parnamirim/RN, bem como por 

compreender um coletivo de diretrizes norteadoras e de estratégias e metas a serem 

alcançadas, dando abertura para mudanças significativas na área da educação 

daquele lócus, especialmente no âmbito da formação docente. 

Outro ponto analisado como fundamental se refere à aceitação tanto em 

relação aos órgãos ligados à educação, como também pela instituição de ensino e 

espaço da pesquisa. Reporto-me a este aspecto, ao entender o significado desta 

ação no sentido de que a mesma possibilitou o acesso a documentos, locais, rotinas 

e, sobretudo, as interlocutoras da pesquisa (e demais sujeitos da escola) de maneira 

bastante positiva.  

Após a delimitação do campo, demarquei como cenário do estudo frente os 

29 espaços destinados a Educação Infantil presentes em Parnamirim/RN, um centro 

municipal de Educação Infantil (CMEI)16. Ao fazer esta escolha observei os 

seguintes critérios, se o CMEI tinha todas as turmas em funcionamento, se possuía 

quadro de professoras efetivas completo, e se dispunha de estagiárias atuando na 

modalidade do estágio não obrigatório, em diferentes níveis da Educação Infantil. 

Frente esses critérios, saliento que os mesmos, se remetem às questões que 

avaliopor serem pertinentes para o trabalho. Primeiramente, algumas turmas de 

Educação Infantil no conjunto das unidades de ensino de Parnamirim/RN funcionam 

em escolas que também oferecem ensino fundamental, desse modo, observa-se 

que nestes espaços dois tipos de rotinas são desenvolvidos, diferentemente do que 
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 Utilizo a partir deste momento e no decorrer de todo o trabalho, a nomenclatura referente ao Centro 
Municipal de Educação Infantil de forma abreviada através da expressão CMEI.  
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busco analisar no estudo, o qual foca na atuação das estagiárias na Educação 

Infantil.  

Também, existem situações em que a presença de professoras contratadas, 

ao invés de concursadas, para o exercício enquanto titulares, ainda se faz uma 

realidade em algumas instituições de ensino do município, sobretudo, nas que são 

direcionadas para a Educação Infantil. Ademais, várias escolas no município têm 

passado por reformas do espaço físico, fato este, que tem alterado o funcionamento 

pleno destas instituições. Além disso, em alguns CMEI’s a realidade encontrada no 

tocante a presença de professoras auxiliares, não está relacionada à atuação das 

estagiárias na modalidade do estágio não obrigatório e sim, em determinados casos, 

de pessoas que estão saldando dívidas com a justiça, por exemplo. 

Diante do exposto, acredito ser pertinente apresentar alguns dados sobre o 

CMEI eleito para o estudo, atentando para a distribuição e quantitativo de turmas e 

alunos na instituição. Expor estas informações se constitui um fator relevante ao 

passo que é possível observar a relação entre a quantidade de crianças por 

professora em cada turma, tendo em vista as turmas que possuem a atuação da 

estagiária. Esse aspecto se mostrou um elemento significante durante minha 

observação17 no contexto, especialmente quanto à organização da rotina e dos 

vínculos existentes entre as crianças e as professoras titular e auxiliar (estagiária).  

Assim, no que concerne ao quantitativo de alunos, o CMEI, no ano de 2015 

(período da imersão ao campo e coleta de dados) possuía um total de 233 crianças 

matriculadas, sendo 108 crianças matriculadas no turno matutino e 125 crianças no 

turno vespertino. As crianças estavam divididas nos quatro níveis que a escola 

trabalha, conforme tabela a seguir. 

 

DISTRIBUIÇÃO DE CRIANÇAS MATRICULADAS NO CMEI POR 
NÍVEL/TURMA/TURNO/PROFESSORAS18 

Nível/Turma/Turno Faixa 
etária 
atendida19 

Quantidade total 
de crianças por 
nível/turma/turno 

Quantidade de 
crianças com 
necessidades 
especiais/fora de 
faixa/ouvintes 

Quantidade de 
professoras: titular 
e auxiliar 

Nível 
III/A/Matutino 

2 anos e 
11 meses 

14 1 – necessidade 
especial 

1 – professora 
titular 

                                                             
17

A observação do campo será descrita no decorrer desta pesquisa, especificamente, nos excertos do 
Diário de campo, os quais se encontram em vários capítulos da dissertação. 
18

 Fonte: Secretaria do CMEI 
19

 Fonte: Diário Oficial do Município de Parnamirim - ANO VII– Nº 2159. 
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1 – estagiária 
(professora 
auxiliar) 

Nível 
III/B/Matutino 

2 anos e 
11 meses 

13 - 1 – professora 
titular 
1 – estagiária 
(professora 
auxiliar) 

Nível 
IV/A/Matutino20 

3 anos e 
11 meses 

21 - 1 – professora 
titular 
1 – estagiária 
(professora 
auxiliar) 

Nível V/A/Matutino 4 anos e 
11 meses 

21 2 – necessidades 
especiais 

1 – professora 
titular 
1 – estagiária 
(professora 
auxiliar) 

Nível 
VI/A/Matutino 

5 anos e 
11 meses 

20 -  

Nível 
VI/B/Matutino 

5 anos e 
11 meses 

19 2 – necessidades 
especiais 

1 – professora 
titular 
1 – estagiária 
(professora 
auxiliar) 

Nível 
III/C/Vespertino 

2 anos e 
11 meses 

18 1 – necessidade 
especial 
1 – fora de faixa 
(ainda com 2 anos 
incompletos) 

1 – professora 
titular 
1 – estagiária 
(professora 
auxiliar) 

Nível 
IV/B/Vespertino 

3 anos e 
11 meses 

21 - 1 – professora 
titular 
1 – estagiária 
(professora 
auxiliar) 

Nível 
IV/C/Vespertino 

3 anos e 
11 meses 

20 -  

Nível 
V/B/Vespertino 

4 anos e 
11 meses 

21 -  

Nível 
V/C/Vespertino 

4 anos e 
11 meses 

20 1 – necessidade 
especial 
1 – ouvinte 

1 – professora 
titular 
1 – pessoa 
saldando dívida 
com a justiça 
(professora 
auxiliar) 

Nível 
VI/C/Vespertino 

5 anos e 
11 meses 

25 -  

Tabela 01: Elaboração própria 

 

                                                             
20

 Durante a imersão no campohouve a desistência da estagiária que atuava neste Nível, ficando 
somente a professora titular. 
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Ante aos dados expostos, optei preliminarmente pelo desenvolvimento da 

pesquisa no turno matutino por este abarcar uma maior quantidade com relação à 

diversidade das turmas, onde as estagiárias realizavam suas atividades. Sob esse 

enfoque, coloca-se a relevância de analisar de que maneira o estágio não 

obrigatório contribui na formação inicial através dos discursos das estagiárias 

observando o contexto em que estas atuam. E, por conseguinte, observa-se que a 

realidade de cada nível da Educação Infantil se configura em um elemento 

significativo, pois diz respeito a que possibilidades, limitações e exigências são 

requeridas a estas estagiárias em cada uma dessas fases, bem como a implicação 

destas questões na formação inicial dessas futuras professoras. 

No tocante ao processo de escolha das interlocutoras da pesquisa, este foi 

realizado tomando como base a definição anterior, ou seja, as estagiárias elegidas 

para a pesquisa, inicialmente, faziam parte apenas do turno matutino. Ainda assim, 

buscando a aceitação por parte do grupo para a realização do estudo, achei 

pertinente, e realizei uma nova visita ao CMEI a fim de conversar com todos que 

faziam parte da instituição e obter uma devolutiva acerca da minha pretensão. Para 

tanto, exponho em um excerto do Diário de campo uma descrição desse momento. 

É válido mencionar queo Diário de campo se configura em instrumento metodológico 

fundamental na constituição desta pesquisa, o qual foi sendo constituído durante 

todo o momento de imersão e coleta de dados no campo.  

Devo ainda esclarecer que o processo de imersão ao campo, ocorreu em 

quatro momentos. O primeiro momento, o qual se encontra supracitado no capítulo, 

se configurou em uma visita durante o período de um turno para observação e 

caracterização da escola. Nesta fase da imersão conversei com a coordenadora do 

CMEI a fim de levantar os dados referentes à disposição de turmas, equipe e 

funcionamento geral da instituição. 

A segunda etapa da imersão transcorreu dividida em três momentos, sendo 

uma visita para conversa com toda a equipe que trabalhava na escola explicitando a 

proposta do estudo e de que maneira a investigação aconteceria (observação direta, 

aplicação de questionários, realização de entrevistas) e outros dois encontros 

referentes à coleta das autorizações tanto das estagiárias quanto das professoras 

titulares das respectivas turmas em que as interlocutoras da pesquisa atuavam. 
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Quando me refiro a esta etapa dando destaque a uma situação que até então 

não se configurava oficialmente em um momento de observação, realizo alinhada ao 

pensamento de Geertz (1997) quando coloca que,  

 
(...) seja qual for nossa compreensão – correta ou semicorreta – 
daquilo que nossos informantes, por assim dizer, realmente são, esta 
não depende de que tenhamos, nós mesmos, a experiência ou a 
sensação de estar sendo aceitos, pois esta sensação tem que ver 
com nossa própria biografia, não com a deles. Porém, a 
compreensão depende de uma habilidade para analisar seus modos 
de expressão, aquilo que chamo de sistemas simbólicos, e o sermos 
aceitos contribui para o desenvolvimento desta habilidade. (GEERTZ, 
1997, p.107). 
 

Desse modo, os momentos que descrevo, os quais tratam da imersão no 

campo, buscam expor como ocorreu a minha aceitação por parte do grupo, bem 

como procuram demonstrar o caráter simbólico que aquelas cenas representam em 

determinada análise empreendida nesta dissertação. 

Diante dessa afirmação, evidencio a importância de trazer as compreensões 

que dispunha na fase de imersão ao campo. É interessante ressaltar que com 

exceção de um excerto, no qual se faz necessária a relação entre o discurso da 

estagiária e a observação contida no Diário, em todas as transcrições dos registros 

do Diário de campo, opto em não identificar as estagiárias (mesmo utilizando o 

nome fictício). Saliento também, que não revelo os nomes verdadeiros das 

professoras titulares e demais pessoas que fazem parte da cena observada.  

Neste sentido, me apoio no que Creswell (2014, p. 57) argumenta, ou seja, 

“deixo as vozes dos participantes falarem e carregarem a história durante o diálogo 

e durante todas as fases do processo de pesquisa, tento ser sensível às 

considerações éticas”. 

 

A limitação da ação das estagiárias estrita a prática com as crianças. A ausência nos 
planejamentos, reuniões pedagógicas, dentre outras atividades extraclasse 

Parnamirim, RN, quinta-feira - 27.08.2015 
 

Fui ao Centro Infantil tanto no turno matutino, quanto vespertino e tive uma 
conversa com toda a equipe pedagógica, administrativa e de apoio, é valido pontuar 
que praticamente todos os funcionários da escola são do sexo feminino, com exceção 
dos dois (02) porteiros. Porém, contraditoriamente, não tive contato com as 
estagiárias, interlocutoras do nosso estudo, pois as mesmas não participaram desse 
momento de construção da proposta pedagógica. Não foi colocado em nenhum 
momento sobre o porquê da ausência das mesmas, o que ficou acertado foi que teria 
esse momento de conversa com as estagiárias em outra oportunidade, dessa forma, 
confirmei para a data de 01 de setembro de 2015 essa reunião nos turno matutino e 
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vespertino.  
Ressalto ainda um fato particular ocorrido durante uma das reuniões. No turno 

matutino ante a discussão acerca de um trabalho do grupo, uma fala me chamou a 
atenção, uma das professoras mencionou a importância e ao mesmo tempo a 
dificuldade de participar da construção de trabalhos como este, o qual elas 
vivenciavam, enfatizando que “se não vivermos essa experiência, não temos como 
saber de fato como ela é”. Essa colocação me remeteu a um questionamento 
silencioso: Como as estagiárias terão acesso à proposta pedagógica da escola se 
elas não vivenciaram a experiência de debater, escutar, construir esse documento? 
Esta inquietação me provocou durante todo o dia, bem como me incitou a outra 
reflexão: No contexto do centro infantil, quais são os momentos em que se faz 
necessária a presença das estagiárias? Quais exigem a sua ausência?  
Quadro 02: Elaboração própria 

 
Quando me refiro de forma pormenorizada a cada etapa na constituição da 

pesquisa, faço com entendimento de tratar esta do mesmo modo como a elaboração 

de uma imagem através da pintura, atentando para os detalhes, que por vezes não 

serão passiveis de serem observadosem um primeiro olhar, mas que se fazem 

presentes e fundamentais na composição total da obra.  

Feita essas considerações, pontuo que as indagações contidas no Quadro 02 

mediante a cena observada, são objeto da discussão que desenvolvo nos capítulos 

4, 5 e 6, os quais, respectivamente, abordam nesta dissertação os núcleos de 

sentido referentes à formação inicial docente, ao estágio e a docência na Educação 

Infantil. Trata-se das seguintes indagações: no contexto do centro infantil, quais são 

os momentos em que se faz necessária a presença das estagiárias? Quais exigem a 

sua ausência? 

No encontro subsequente ao transcrito tive o contato com as estagiárias. 

Compreendendo a relevância desse momento para a construção da dissertação, 

haja vista um dos critérios para eleição do lócus se configurar na aceitação do grupo 

em participar da pesquisa, descrevo no quadro abaixo por meio de outro excerto do 

Diário de campo, o referido momento. Ainda, saliento que neste encontro constatei 

como o aspecto financeiro se caracteriza em um ponto significativo na realidade 

daquelas estagiárias, ao observar que das quatro interlocutoras da pesquisa, apenas 

uma cursava em uma instituição de Ensino Superior público.  

 
O aspecto financeiro como elemento importante na escolha pelo estágio não obrigatório 

Parnamirim, RN, terça-feira - 02.09.2015 
 
 Conforme combinado anteriormente com o grupo, fui ao Centro Infantil para 
conversar com as estagiárias explicando a proposta da pesquisa. Conversei com três das 
cinco estagiárias que atuam no turno matutino da instituição, no qual obtive as repostas 
positivas para a participação na pesquisa. Saliento que não houve uma conversa com todo o 
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grupo de estagiárias do turno matutino, pela ausência das mesmas. Realizei uma visita ao 
turno vespertino, porém neste dia não se encontravam nenhuma das três estagiárias que 
atuam na escola naquele período. Diante de tal fato, e, sobretudo, no intuito de desenvolver 
e um estudo onde sejam observadas inúmeras questões dentro de uma problemática de 
maneira mais intensa, a qual contemple uma variedade nuances, centrei o estudo, para o 
turno matutino da escola. 

 Durante esse momento de autorização observei algumas posturas importantes de 
serem mencionadas. As estagiárias ao autorizarem sua participação expuseram que 
finalmente “alguém” iria “olhar” para elas e perceber suas necessidades. Também, 
questionaram se as professoras iriam autorizar a pesquisa.  

Ainda, neste dia tive acesso à informação que alguns contratos de estágio 
apresentavam problemas na renovação. Desse modo, as estagiárias precisavam levar 
periodicamente sua documentação pessoal e comprovação acadêmica para obtenção e 
confirmação dos contratos de estágio, bem como para recebimento da bolsa. Esse ponto 
tem causado insatisfação no grupo, fato relatado pela coordenação da escola, o que tem 
acarretado em faltas frequentes de algumas estagiárias que se dizem sem condições 
financeiras de arcar com o transporte até a instituição. 
Quadro 03: Elaboração própria  

 
Além disto, ainda sobre a fase de coleta de autorizações, destaco que após a 

supracitada visita obtive a autorização das outras duas estagiárias. No entanto, 

devido a algumas das questões já mencionadas, especificamente, com relação ao 

auxílio financeiro (baixo se comparado a outros)21, uma das estagiárias desistiu do 

estágio, consequentemente, retirou-se do conjunto de interlocutoras da pesquisa, o 

qual a partir desta situação a investigação passa a contar com quatro interlocutoras. 

Segundo Kaufmann (2013, p. 120) “não há descoberta sem vontade de 

descobrir”. Para mim a tomada desta citação obteve efeito de mantra sobre cada 

parte que constitui o estudo. O autor diz mais, me coloca perante o conceito de 

artesanato intelectual de Wright Mills destacando que, “a informação não é o saber; 

a acumulação de informações pode até mesmo matar o saber. O artesão intelectual 

resiste à laminação do saber através dos dados”. (KAUFMANN, 2013, p. 33). Com 

esse entendimento e revelado o contexto da pesquisa, esta artífice se movimenta 

rumo à exposição das escolhas que dizem respeito ao itinerário teórico-

metodológico. Neste sentido, discorro sobre como foram separados os materiais e 

apresento os que mais adequadamente se inseriram na organização da dissertação. 

 
3.2  Pincel plano: as camadas alargadas do percurso 

 
Com relação ao itinerário metodológico, elegi alguns pincéis, os quais 

representam procedimentos que utilizei no desenvolvimento da pesquisa e 

                                                             
21

 O valor concedido em 2015 para a realização do estágio era de R$260,00. Fonte: SEMEC 
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simbolizam as maneiras como o cenário observado foi investigado, as nuances que 

foram realçadas no processo analítico. Semelhantemente à atividade da pintura, 

onde cada pincel possui uma funcionalidade específica, na dissertação alguns 

passos exprimem etapas mais extensas do que outras, porém, é o conjunto destas 

fases que possibilita a construção desta dissertação. 

O pincel plano traz para a pintura as primeiras extensões amplas de um 

trabalho, semelhantemente, na etapa inicial de uma investigação é indispensável 

que o trajeto seja constituído através de uma sólida base teórico-metodológica. 

Assim, igualmente as alargadas camadas de tinta que são abertas pelo pincel plano 

sobre o papel, as quais se configuram em linhas norteadoras na constituição da 

figura a ser representada, apresento as questões mais gerais que envolvem o início 

da caminhada metodológica desta pesquisa. 

Por sua vez Ghedin e Franco (2011) dizem que, após um trabalho sério de 

pesquisa o pesquisador já não é mais o mesmo. Essa afirmativa se embasa na 

compreensão de que, ao representar o objeto de estudo na forma de discurso o 

investigador se depara com o conflito de expressar o que está conhecendo da 

maneira mais significante possível, ao passo que o próprio pesquisador se mistura 

ao objeto. Neste sentido, observa-se que a imbricação com o objeto ocorreu muito 

antes de sua delimitação lógica, a escolha se deu desde o momento em que este foi 

vivenciado. E mesmo que até então velado, esta se encontrava pulsante, pois, era 

parte de minha trajetória como pesquisadora, mulher, professora e profissional.   

Ao evocar a questão da relação com o objeto rememoro a inserção como 

professora da Educação Infantil, a qual já foi citada anteriormente. Naquele período, 

eu já entrava em contato com alguns dos pressupostos basilares do estudo, a saber: 

a formação inicial, o estágio e a docência Educação Infantil. Contudo, este contato 

ainda não me movia frente a uma pesquisa que incorporasse as hipóteses da 

formação inicial docente como etapa determinante no percurso formativo de 

graduandas dos cursos de Pedagogia. Tampouco, observava o estágio como 

possibilidade de percurso formativo, o que necessitava naquela etapa era adentrar 

ao lugar onde as práticas ocorriam e este era o estímulo principal.   

Em contrapartida, a inspiração atual se ancora em refletir sobre os 

supracitados pressupostos, seja tanto pela vivência junto a estes, como pelo contato 

com estagiárias enquanto professora da Educação Infantil, e ainda por compreender 

a complexidade que tais problemáticas apresentam particularmente.  
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Frente ao exposto, me aproximo das ideias de Eduardo Galeano ao discorrer 

sobre a (não) descoberta da América, 

 
Nós, que queremos trabalhar por uma literatura que ajude a revelar a 
voz dos que não tem voz, nos perguntamos: como podemos atuar 
dentro dessa realidade? Podemos fazer-nos ouvir no meio de uma 
cultura surda-muda? Nossas repúblicas são repúblicas do silêncio. A 
pequena liberdade do escritor não é, às vezes, a prova do seu 
fracasso? Até onde e até quem podemos chegar? (GALEANO, 1990, 
p. 08). 

 
Convém lembrar que as respostas a estes questionamentos não representam 

o propósito da investigação. Entretanto, as colocações de Galeano (1990) são 

essenciais ao abordar a questão do silenciamento e o que este provoca, sobre os 

espaços que podem ser atingidos através da pesquisa.  

Analogamente, busco trabalhar por uma investigação que dê voz a alguns dos 

sujeitos ainda tidos como invisíveis nos estudos voltados para área de educação. Ao 

identificar esses sujeitos como invisíveis tomo como base a escassez de estudos na 

área, aspecto observado no capítulo 2 desta dissertação: Apreciação de alguns 

movimentos investigativos: construindo o estado da arte, ante ao exame das 

produções na área de educação. 

Também, elejo a expressão “invisibilidade” em face de algumas situações 

com as quais me deparei durante a construção desta dissertação, por exemplo, as 

inúmeras reações de surpresa dos colegas do curso de Mestrado, das professoras 

que atuam no CMEI onde se deu a pesquisa e dos ouvintes das apresentações que 

realizei durante os seminários e eventos no decorrer da pós-graduação.  

 Às vezes, o que observei foi o aparente descrédito ao relatar que as 

interlocutoras da pesquisa são as estagiárias que atuam na Educação Infantil e 

somente as que se encontram inseridas na modalidade do estágio não obrigatório. 

Relatos como “nunca ouvi falar sobre pesquisa com esse grupo ou, mas elas 

estão fazendo estágio curricular, também?” Foram (e são) comumente 

expressados, como se fossem ferramentas necessárias para que se configurasse a 

validação desta pesquisa. 

É importante destacar que essa percepção foi um elemento presente inclusive 

durante o processo de observação no contexto da pesquisa: as próprias estagiárias, 

interlocutoras da pesquisa, me abordavam expondo sua curiosidade e ao mesmo 
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tempo sua surpresa em fazerem parte de um estudo que investigava os modos de 

contribuição do estágio na sua formação inicial.  

Em diversos momentos questionamentos e colocações dos mais variados 

conteúdos foram expressas, a exemplo: “poderei falar sobre tudo o que 

acontece? Será um estudo apenas sobre o que fazem as estagiárias? 

Alguém finalmente vai falar sobre nós!” Esse conjunto de declarações, 

sobretudo, as feitas pelas estagiárias assinalam um sentimento de pertença à 

invisibilidade e concatenam com as ideias de Tomaz Silva (2014) acerca da 

identidade, a saber, que, 

 
Para compreender o que faz da identidade um conceito tão central, 
precisamos examinar as preocupações contemporâneas com 
questões de identidade em diferentes níveis. Na arena global, por 
exemplo, existem preocupações com as identidades nacionais e com 
as identidades étnicas; em um contexto mais “local”, existem 
preocupações com a identidade pessoal como, por exemplo, com as 
relações pessoais e com a política sexual. (SILVA, T., 2014, p. 17). 

 
Partindo dessa afirmativa, coloco a questão da invisibilidade no cerne das 

preocupações com a identidade pessoal, especialmente no que se refere ao campo 

das relações pessoais. Embora o enfoque da investigação, não se localize em uma 

discussão específica sobre a identidade como a temática principal desta dissertação 

observa-se, que a invisibilidade se caracteriza como um ponto recorrente na 

construção da minha pesquisa, por isso, julgo pertinente demarcar esse assunto, 

mesmo que de forma abreviada.  

Desse modo, o tema invisibilidade transpassa as relações sociais 

estabelecidas entre as estagiárias que atuam na modalidade do estágio não 

obrigatório e os demais pares que estas têm contato. As relações sociais 

estabelecidas entre o grupo, particularmente, entre as professoras e coordenação 

com as estagiárias perpassavam, por vezes, pela invisibilidade destas últimas; 

diversas situações demarcaram esta minha compreensão. Assim, pontuo que 

algumas cenas registradas no Diário de campo, a exemplo da que está exposta no 

Quadro 02, apresentam ocasiões que exprimem o quanto os questionamentos que 

mencionei anteriormente sobre o objeto desta pesquisa se fazem relevantes.  

Feitas essas considerações, coloca-se que a necessidade metodológica 

inicial da investigação constituiu-se na definição do itinerário a ser percorrido para 

construção do estudo. A pesquisa desenvolveu-se mediante um estudo de 
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inspiração etnográfica, pois converge em apreender, “na sua cotidianidade, um 

objeto frente aos processos do dia-a-dia em suas diversas modalidades, 

caracterizando-se em um mergulho no microssocial, olhado com uma lente de 

aumento” (SEVERINO, 2007, p. 119).  

Além disso, Bogdan e Biklen (1994) salientam em seus estudos sobre a 

investigação qualitativa em educação, que nesta abordagem o que se demanda ao 

pesquisador é uma análise sobre o contexto tendo como fundamento “a ideia de que 

nada é trivial”. Ainda, acrescento que o trabalho se fundamenta nas balizas oriundas 

das ideias de Mills (1986) quando este fala que,  

 
O primeiro passo na tradução da experiência, seja a dos escritos de 
outros homens ou da nossa própria vida, na esfera intelectual, é dar-
lhe forma. Dar, simplesmente, nome a uma experiência nos convida 
a explicá-la: simples tomada de nota de um livro é quase sempre um 
estímulo à reflexão. Ao mesmo tempo, essa nota é uma grande ajuda 
para compreendermos o que lemos. (MILLS, 1986, p. 215). 
 

Na configuração desta dissertação a forma foi dada como consequência do 

que de acordo com Edgar Morin (1999) no seu livro O Método 3 - O conhecimento 

do conhecimento, denomina de os themata (Holton) ou as obsessões cognitivas que 

se referem aos temas que permanentemente nos mobilizam e que a todo tempo se 

fazem presentes em nossas vidas. Assim não somos nós que escolhemos os temas 

de pesquisa, somos escolhidos por nossas obsessões fundamentais. (MORIN, 1999, 

p. 160). 

Nessa direção, assentou a eleição pelo lócus através dos critérios descritos 

por Ghedin e Franco (2011) acerca da pesquisa qualitativa: o professor vir à cena; o 

cotidiano entrar em destaque; a realidade social passar a ser dotada de sentido; o 

surgimento de questões relativas à identidade, à emancipação, à autonomia; o 

processo impor-se ao produto; as técnicas de pesquisa a serem enriquecidas.  

Ainda, de acordo com Bogdan e Biklen (1994), a investigação qualitativa 

possui cinco características gerais, as quais mesmo não se fazendo presentes em 

sua totalidade em todas as pesquisas consideradas qualitativas, são pontos 

basilares que em determinado grau se localizam inseridas dentro do modelo de 

estudo. Neste sentido, citam que, 

 
Na investigação qualitativa a fonte direta dos dados é o ambiente 
natural, constituindo o investigador o instrumento principal; é um 
estudo descritivo, os dados são recolhidos em forma de palavras 
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e/ou imagens e não de números. Os investigadores qualitativos 
interessam-se mais pelo processo do que simplesmente pelos 
resultados ou produtos; bem como os investigadores qualitativos 
tendem a analisar os seus dados de forma indutiva. O significado é 
de importância vital na abordagem qualitativa. (BOGDAN e BIKLEN, 
1994, p. 47-50). 

 

Também Creswell (2014) destaca que a investigação qualitativa é utilizada 

quando acompanha uma pesquisa quantitativa no sentido de auxiliar esta, a explicar 

as relações existentes entre as teorias, bem como quando as medidas quantitativas 

e as análises estatísticas não se enquadram no problema, como por exemplo, 

observar as interações entre os sujeitos, interações estas, que por vezes não podem 

ser captadas apenas no espaço das diferenças mensuráveis.  

Ao apresentar as ideias destes autores, como referências que guiam a 

construção desta pesquisa, eu busco expor o porquê de determinadas escolhas em 

detrimento de outras. Dentro desse contexto dou continuidade em descrever quais 

instrumentos foram utilizados em face de atender as demandas que a pesquisa 

qualitativa requer e frente à inspiração que a etnografia me suscitou. Além disso, 

apresento algumas das ideias de Kaufmann (2013) e da sua metodologia da 

Entrevista Compreensiva, as quais orientaram determinados passos do percurso 

metodológico desta dissertação. 

 
3.3 Pincel chato ou quadrado: dos instrumentos utilizados  

 
Na arte da pintura observa-se a existência de um tipo de pincel, o qual é 

utilizado para realização de pinceladas mais curtas e controladas, e embora o seu 

formato seja semelhante ao do pincel plano, o pincel denominado chato ou quadrado 

comporta pequenas quantidades de tinta, o que decorre a uma condução mais 

sistemática na distribuição das cores e dos traços na obra. No campo da pesquisa é 

possível aproximar essa descrição a utilização dos instrumentos metodológicos que 

direcionam uma investigação, na medida em que estes auxiliam na construção do 

trajeto investigativo por meio de etapas às vezes curtas, porém significativamente 

substanciais para a caminhada. 

Especialmente nas pesquisas voltadas para área da educação, a presença 

desse “pincel” é fundamental, pois,  

 
(...) são tantas as perguntas relevantes que ainda não foram 
formuladas, tantas as problemáticas que ainda precisamos 
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conhecer,que sobram espaços para todo tipo de investigação, desde 
que se cuide da sistematização e de controle dos dados. Que o 
trabalho de pesquisa seja devidamente planejado, que os dados 
sejam coletados mediante procedimentos rigorosos, que a análise 
seja densa e fundamentada e que o relatório descreva claramente o 
processo seguido e os resultados alcançados. (ANDRÉ, 2004, p. 57).  

 

Compreendo as orientações de André (2004) como norteadoras ao 

seguimento desta pesquisa. Assim, na empreitada de construção de um trabalho 

sólido que tem no rigor o eixo estruturante, adoto como instrumentos a observação, 

o Diário de campo, a aplicação de questionários e a realização de entrevistas, os 

quais têm valor equitativo à compreensão dos caminhos que serão percorridos, bem 

como do conhecimento acerca do objeto no que cerne sua presença em trabalhos 

de pesquisa. Não menos relevante, também, da análise relacionada ao contexto 

onde a investigação se estrutura.  

Em defesa dessa ideia estabeleço novamente uma relação com os conceitos 

de Mills (1986) sobre o artesanato intelectual, referente ao itinerário metodológico da 

pesquisa, quando o autor afirma que, 

 
Sejamos um bom artesão: evitemos qualquer norma de 
procedimentos rígida. Acima de tudo, busquemos desenvolver e usar 
a imaginação sociológica. Evitemos o fetichismo do método e da 
técnica. É imperiosa a reabilitação do artesão intelectual 
despretensioso, e devemos tentar ser, nós mesmos, esse artesão. 
Que cada homem seja seu próprio metodologista: que cada homem 
seja seu próprio técnico: que a teoria e o método se tornem 
novamente parte da prática de um artesanato. (MILLS, 1986, p. 240). 
 

 No tocante ao processo de análise dos discursos adoto como elemento que 

inspiraa pesquisa a metodologia da Entrevista Compreensiva de Kaufmann (2013), 

haja vista esta contemplar um conjunto de dispositivos significativos, nos quais 

encontro suporte para apreciação dos dados. Essa metodologia corresponde em 

explicar o social, nas palavras do próprio Kaufmann (2013, p. 28) diz respeito “a 

produção de teoria”, teoria esta que se constitui a partir do campo.  

 É interessante destacar que meu encontro com a Entrevista Compreensiva 

não se deu desde o início da pesquisa, ao contrário, foi durante o período de análise 

dos dados que me deparei com a referida metodologia, através da disciplina 

Seminário: Análise compreensiva do discurso. A partir desta disciplina tive o contato 
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com alguns princípios fundamentais dos estudos de Norbert Elias22, particularmente, 

acerca das relações de poder. Também, descobri as ideias de Wright Mills23 e o seu 

conceito de artesanato intelectual; de Clifford Geertz24 e “o entendimento do outro” 

como de Marc Augé25 acerca dos sentidos de identidade e alteridade que nos 

constituem. 

 Ao pensar sobre esta etapa da pesquisa e, consequentemente, sobre o meu 

encontro com a metodologia da Entrevista Compreensiva, acredito ser pertinente 

manifestar que este encontro se caracterizou como um “divisor de águas” na 

construção desta dissertação. Faço uso deste clichê por localizar nele a expressão 

que melhor define o momento em que deixei de me preocupar em quantificar as 

vezes que determinado termo aparecia durante os discursos das estagiárias e foquei 

em escutar cada dito e atentar para a relevância de cada não-dito. Passei a ter um 

novo olhar sobre o que os discursos das estagiárias ressoavam, inclusive, no seu 

silêncio e nas pequenas e (aparentemente) frases mais simples.  

Destarte, reitera-se que não deve passar despercebido o fato da pesquisa 

centrar seu olhar sobre a perspectiva das estagiárias, e que por meio destas 

perspectivas, eu busquei compreender de que modo o estágio não obrigatório 

contribui na formação inicial docente destas interlocutoras. Por conseguinte, para a 

realização deste intento, observo a importância de que ao entrar em contato com 

estas perspectivas através das entrevistas, precisava antes estabelecer vínculos 

com àquele grupo social e, sobretudo, analisar os modos como as práticas eram 

desenvolvidas.  

Nessa direção, elegi a observação direta como escolha mais apropriada, 

atentando que, 

 
A observação direta permite também que o observador chegue mais 
perto da “perspectiva dos sujeitos”, um importante alvo nas 
abordagens qualitativas. Na medida em que o observador 
acompanha in loco as experiências diárias dos sujeitos, pode tentar 
apreender a sua visão de mundo, isto é, o significado que eles 

                                                             
22

Os estudos desenvolvidos por Norbert Elias sobre as relações de poder são abordados nos 
capítulos 4, 5 e 6. 
23

 O conceito de artesanato intelectual de Wright Mills transpassa toda a constituição desta 
dissertação. 
24

 A ideia de Geertz de que “o entendimento é do outro” embasa a maneira como empreendi as 
análises desta pesquisa. 
25

 Sobre os conceitos de alteridade e identidade de Marc Augé, na forma como se inserem nessa 
pesquisa, estão expostosno capítulo 4. 
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atribuem à realidade que os cerca e às suas próprias ações. (LÜDKE 
e ANDRÉ, 1986, p. 26). 

 

A observação direta no contexto da investigação se constituiu para além dos 

aspectos ligados a procedimentos como: a construção do Diário de campo; 

elaboração de questionário e alguns questionamentos relevantes para pesquisa e da 

construção do guia de entrevistas. A observação direta possibilitou justamente 

“aplicar” tinta à tela de modo a entender o contexto, o objeto e o grupo em uma 

perspectiva de imbricação entre eles. 

Quanto à configuração desta etapa pontua-se que foram realizadas oito 

observações nas turmas que possuíam estagiárias atuando, sendo estas divididas 

em duas observações por turma, as quais contemplaram os níveis III A e B, VA e 

VIB. Em média, o período despendido para a realização das observações foi de um 

turno de aula, ou seja, de quatro horas. Vale salientar que todos os momentos de 

observação nas turmas ocorreram com a presença da professora titular ou da 

professora de arte e movimento (caso este fosse o dia de desenvolvimento das suas 

atividades). 

Considero necessário descrever como ocorreram os momentos de 

observação na escola, tendo em vista que um dos maiores desafios na escolha de 

um instrumento, a exemplo da observação direta se localiza na inserção ao 

ambiente, sobretudo quando este ambiente compõe a trajetória da pesquisadora, 

muito embora o tenha ocupado noutra condição (professora). Ao me (re)inserir no 

contexto daquele CMEI por meio da pesquisa e, consequentemente, utilizando a 

observação como instrumento, revisitei os espaços aparentemente familiares ao 

meu olhar. Todavia, a posição que a própria pesquisa exige trouxe outras dimensões 

acerca da estrutura da escola, da maneira como os fazeres são realizados, dos 

sentidos que os sujeitos dão às suas ações.    

O CMEI possui uma organização definida no que se refere à rotina da 

instituição: horários de chegada e saída das turmas, distribuição quanto aos dias de 

planejamento das professoras, atividades que são desenvolvidas em espaços como 

sala de vídeo, sala de leitura, brinquedoteca, dentre outros. Dessa forma, eram bem 

demarcados os diversos momentos de observação o que favoreceu direcionar a 

atenção para o modo como as estagiárias dentro deste cenário atuavam em cada 

situação.  
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Ao lado dessas características, a observação fomentou a utilização de outro 

instrumento metodológico, a construção do Diário de campo, bem como a partir das 

percepções durante esta etapa deu-se a organização do guia de entrevistas. 

A respeito da composição do Diário de campo, acentua-se que “o universo 

das investigações qualitativas é o cotidiano das experiências do senso comum, 

interpretadas e reinterpretadas pelos sujeitos que as vivenciam”. (AZEVEDO, 2012, 

p. 17). Corroborando, entendo que, o Diário de campo constitui-se em um 

instrumento que tem como objetivo possibilitar a sistematização das observações e 

dos dados coletados durante a pesquisa de forma crítica. Além disto, registrar o 

caminho percorrido durante a pesquisa, particularmente, do processo de recolha dos 

dados, se fez imprescindível para a reflexão de questões descritas no decorrer das 

observações e contempladas através das entrevistas ou de pontos que destoavam 

entre o que foi observado e o conteúdo dos discursos. 

Enfatizo que, sobre o Diário de campo os fragmentos deste que são expostos 

durante esta dissertação, não estão dispostos numa organização regida por uma 

ordem cronológica dos fatos, mas se configuram em excertos que primam em 

apresentar a união entre os conhecimentos oriundos da teoria, a empiria e as 

minhas análises sobre os dados construídos. 

Outro instrumento utilizado durante a composição da dissertação foi o 

questionário, sendo este aplicado, estritamente às quatro interlocutoras da pesquisa, 

tendo sido entregue para elas antes da realização das entrevistas e recebido 

posterior a esta etapa. No que diz respeito ao questionário26, coloca-se que este foi 

um dispositivo essencial ao promover a elaboração de um diagnóstico inicial acerca 

das estagiárias.  

É interessante exibir alguns aspectos que esse diagnóstico revelou. A 

princípio, mostrou que todas as interlocutoras do estudo não tinham uma formação 

referente ao Ensino Superior, anterior a que cursam no momento. Também que as 

quatro estagiárias são graduandas do curso de Pedagogia, e que duas delas ainda 

não cursaram a disciplina de Estágio Supervisionado, sendo a experiência do 

estágio obrigatório o primeiro contato com a prática.  

 

 

                                                             
26

  O modelo do questionário aplicado se encontra no Apêndice B desta dissertação.  
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Quadro de entrevistadas 

 

Nome  

 

Idade  

 

Curso 

 

Período 

do curso 

 

Tempo de 

estágio 

 

Tipo de 

instituição 

de ensino 

onde 

cursam 

 

Estágio 

supervisionado/

Etapa ou 

modalidade  

 

Duração da 

entrevista/ 

Interrupções 

 

Liz 

 

42 

 

Pedago

gia  

 

7º 

 

1 ano 

 

Publica 

 

Sim/ Educação 

Infantil e Ensino 

Fundamental 

 

1 hora/Sem 

interrupções 

 

Zoé 

 

20 

 

Pedago

gia 

 

6º 

 

2 anos 

 

Privada 

 

Sim/Educação 

Infantil e EJA 

 

1 hora/Sem 

interrupções 

 

Bia 

 

20 

 

Pedago

gia 

 

2º 

 

6 meses 

 

Privada 

 

Não  

 

30 min/Com 

interrupção 

 

Ana  

 

25 

 

Pedago

gia 

 

4º 

 

1 ano 

 

Privada 

 

Não  

 

1 hora/Sem 

interrupções 

Quadro 04: Elaboração própria 

 
Ao lado dessas características existe um ponto que me chamou a atenção: 

dentre as várias alternativas27 que dispunha no questionário para indicar a 

motivação em atuar no estágio não obrigatório, a busca por formação se assinalou 

como escolha unânime.Este dado reforça a importância em analisar de que maneira 

o estágio não obrigatório contribui na formação inicial docente.  

Ainda, no tocante ao processo de coleta de dados, destaco sobre a utilização 

do instrumento que se refere à entrevista. Kaufmann (2013, p. 26) autor da ideia da 

metodologia denominada Entrevista Compreensiva coloca que, “a entrevista é um 

método que parece frouxo, de acesso muito fácil, suspeito a priori”. 

Na concepção defendida na investigação, a entrevista está para a pesquisa, 

semelhantemente a espátula para a pintura, ou seja, são recursos que em um 

primeiro momento parecem de fácil manuseio. Porém, durante a realização de uma 

entrevista, qualquer mínimo gesto do pesquisador pode influir sobre o discurso do 
                                                             
27

 As outras alternativasque faziam parte do questionário eram: financeiro, necessidade de inserção 
na prática,indicação de parente ou amigo, outro motivo a especificar.  
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entrevistado, do mesmo modo que uma aplicação com a espátula, seja de uma 

quantidade de tinta menor ou maior, produza a diferença entre a construção de um 

retrato ou o extravio de uma obra. Desse modo, por meio desta representação busco 

evidenciar a importância do uso deste dispositivo metodológico na dissertação. 

Nesse processo, o emprego da entrevista continha alguns objetivos 

essenciais, a saber: maior aproximação com o grupo; apreensão dos discursos 

frente ao objeto investigado; coleta de elementos estruturantes na constituição das 

categorias da pesquisa. Ressalta-se ainda que estes propósitos foram 

empreendidos, bem como outras situações reverberaram ao passo que como 

resultados alcançados construí as imagens da dissertação, as quais expressam os 

discursos das estagiárias acerca dos sentidos que estas atribuem ao modo como o 

estágio não obrigatório contribui na sua formação inicial docente. 

As entrevistas com as quatro estagiárias foram realizadas durante os turnos 

de aulas, previamente agendadas conforme a realidade de cada turma e 

disponibilidade das mesmas, todas aconteceram no espaço destinado à sala de 

leitura em dias diferentes e em horário o qual neste local não haviam atividades 

sendo desenvolvidas. Fiz uso de um guia de entrevistas recurso construído com 

base na questão de partida deste estudo e também, tendo como referência as 

observações realizadas na instituição. O guia conta com quatro blocos de questões, 

os quais foram organizados buscando traçar uma linha condutora acerca do trajeto 

das estagiárias na experiência do estágio não obrigatório, contemplando desde sua 

chegada naSecretaria de Educação até o momento no qual se encontrava na 

prática. Segue abaixo o guia utilizado para realização das entrevistas. 

 

GUIA DE ENTREVISTA 
Esta entrevista faz parte do conjunto de instrumentos de coleta de dados, os quais 

foram eleitos para construção da pesquisa: a formação inicial de graduandas dos cursos 
de Pedagogia no contexto do estágio não obrigatório na docência na Educação 
Infantil no município de Parnamirim/RN, sob a responsabilidade da pesquisadora Leide 
Dayana Pereira de Freitas Costa, sob a orientação da Profa. Dra. Mariangela Momo. 

 

1º BLOCO 
 

1. COMO SOUBE DO ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO? 

2. AO ASSUMIR NA SECRETARIA, COMO FOI ENCAMINHADA AO CMEI? 

3. FALE UM POUCO SOBRE O MOMENTO INICIAL NO CMEI. 

4. E HOJE, O QUE DESTACARIA EM RELAÇÃO AO SEU TRABALHO? 
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2º BLOCO 

1. NA SUA CONCEPÇÃO, O QUE DISTINGUE E O QUE APROXIMA O ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO (OBRIGATÓRIO) DO ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO? 

3º BLOCO 
 

1. O QUE VOCÊ COMPREENDE COMO FORMAÇÃO? 

2. QUAIS OS DESAFIOS E AS POSSIBILIDADES DO ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO 

PARA A SUA FORMAÇÃO DOCENTE? 

4º BLOCO 
 

1. A PARTIR DOS SEUS ESTUDOS E DA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO ESTÁGIO 

NÃO-OBRIGATÓRIO, QUE SABERES SÃO NECESSÁRIOS PARA ATUAR COMO 

PROFESSORA NA EDUCAÇÃO INFANTIL? 

2. O QUE VOCÊ GOSTARIA DE DIZER SOBRE O ESTÁGIO NÃO-OBRIGATÓRIO OU 

SOBRE SUA FORMAÇÃO QUE NÃO DISSE? 

Quadro 05: Elaboração própria.  

 
Sobre a Entrevista Compreensiva, acredito ser pertinente lançar o olhar em 

facedo que Rosália Silva (2006) fala acerca desta metodologia, tendo em vista que 

as ideias da autora dialogam intrinsecamente com o entendimento que estabeleço 

junto ao uso do método de análise inspirado na compreensão do discurso. 

 
Entrar no mundo do entrevistado não anula a minha entrada no meu 
mundo, embora tenha claro que não posso transformar a pesquisa 
em recurso terapêutico no sentido estrito do termo. Reforço que o 
entrevistado, na medida em que se engaja na escuta sensível, 
ultrapassa os contextos particulares e fala mais profundamente sobre 
ele mesmo. (SILVA, R., 2006, p. 46). 

 
Adentrar a um universo aparentemente conhecido à pesquisadora (o contexto 

do estágio não obrigatório) não se configurou em uma tarefa simples. Pois, muitas 

cenas que emergiam durante o processo me provocavam reminiscências e o receio 

destas se misturarem ao processo. Essas memórias descortinavam, particularmente, 

na construção das fichas de interpretação. Convém registrar que as fichas de 

interpretação são, segundo Kaufmann (2013, p. 127) “tanto um instrumento de 

fabricação da teoria quanto um instrumento de recolhimentos dos dados”. 

A utilização das fichas foi um passo extremamente relevante durante a 

construção deste trabalho, pois nelas são colocados os excertos que o pesquisador 

captura dos discursos durante o processo de escuta, o qual se caracteriza em um 

processo denso. Outro aspecto que compõe as fichas de interpretação diz respeito 
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justamente à escrita do pesquisador acerca de suas impressões, ideias e relações 

que estabelece com o dito dos seus interlocutores.  

Ao reconhecer que algumas pessoas que terão contato com esta dissertação 

não tenham ainda tido proximidade com a metodologia da Entrevista Compreensiva, 

apresento no quadro a seguir um exemplo de uma das fichas de interpretação que 

utilizei para este trabalho. Gostaria de deixar claro que o modelo de ficha de 

interpretação que exponho é um dentre os diversos tipos possíveis de serem 

construídos.  

 
FICHA DE INTERPRETAÇÃO 

Fala da interlocutora Minhas impressões iniciais 

 
 
 
 
 
 
 
No primeiro dia foi um susto porque eles 
eram quase bebês!* 
Eu até pensei: fundamental é melhor! 
 

A questão do cuidar aparece como um 
elemento que “pesa”, que impacta a chegada 
da estagiária à escola.  
*Frente às observações realizadas, 
particularmente nas turmas com crianças na 
faixa etária de dois anos de idade verificou-
se a atuação da estagiária voltada 
integralmente aos cuidados de higiene e 
alimentação das crianças.  
Estes momentos não aconteciam dentro de 
uma perspectiva pedagógica de orientar as 
crianças sobre tais os procedimentos de 
autocuidado e da importância da nutrição. Se 
desenvolviam de forma praticamente 
mecânica, por vezes sem qualquer diálogo 
entre a estagiária e a criança a não ser falas 
referentes à comandos como: levante, pegue 
a colher, busque sua fralda etc.  
Outro ponto que nos chamou a atenção diz 
respeito a necessidade de controle sobre as 
crianças, o qual também apareceu como um 
componente restrito a ação das estagiárias. 
No tocante a menção que a interlocutora faz 
sobre a etapa do ensino fundamental 
observa-se que a questão da autonomia das 
crianças, a qual nesta fase já se estabelece 
como um elemento característico aparece 
como um aspecto que mobiliza o desejo em 
atuar na referida etapa da educação básica. 

Quadro 06: Elaboração própria.  

 
É válido considerar que estes aspectos citados no excerto acima, 

principalmente, os que se referem aos ditos “comandos” da estagiária para com as 

crianças, se configuram em promoção de contextos de aprendizagem. Educar e 

cuidar são elementos interligados e constituintes da prática na Educação Infantil, os 

quais acontecem das mais variadas maneiras e em todos os momentos da rotina. 
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Por isso, enfatizo que no momento inicial de registro, o qual se encontra no quadro 

06 ainda não possuía esta percepção de forma mais acurada. 

Por isso mesmo, Ghedin e Franco (2011) já alertam que, 

 
Nas ciências humanas, o sujeito não pode ser completamente 
distanciado de seu objeto porque nelas, ao contrário das ciências 
naturais, que só se interessam pelo universal, é preciso perceber 
tanto a sistematicidade quanto a singularidade. A relação sujeito-
objeto é fluida e, muitas vezes, a pessoa modifica-se pelas 
descobertas que faz e modifica a percepção do mundo exterior. 
(GHEDIN e FRANCO 2011, p. 97). 

 
Desse modo, a vivência da pesquisadora durante a teciturada dissertação se 

constituiu em uma parte importante e fomentadora. Refletindo sobre as colocações 

propostas pelos autores supracitados busquei novamente na Entrevista 

Compreensiva um modo de estruturar as relações que ia estabelecendo com o 

objeto ante a escrita desta dissertação. E por quê? Pelo fato de que “o trabalho do 

pesquisador se assemelha, às vezes, à arte do estrategista” (KAUFMANN, 2013, p. 

68). Portanto, a fim de organizar o material que possuía, principalmente, o material 

oriundo das entrevistas, me ancorei na utilização do que Kaufmann (2013) considera 

como fio na junção das ideias e que o autor denomina de planos evolutivos.  

É importante observar que a construção destes planos emerge do guia de 

entrevistas, tendo a partir daí uma evolução, a qual decorre, “às vezes em cima de 

detalhes, de acréscimos, de precisões. Às vezes, com verdadeiras revoluções 

quando uma hipótese central é questionada”. (KAUFMANN, 2013, p. 69). Nesta 

dissertação, o plano foi evoluindo tanto nas medidas descritas acima, bem como 

diante da eleição em utilizar uma metáfora como artefato delineador deste estudo. 

Quanto a esta opção, coloco que na seção de Apêndices (C) deste estudo, 

encontra-se um quadro com os referidos planos evolutivos que construí durante a 

realização da pesquisa e que neste capítulo exponho dois planos a título de 

ilustração. Também destaco que na organização do sumário desta dissertação, os 

planos evolutivos se constituíram como partes indispensáveis.  

 
Planos evolutivos 

Plano evolutivo 1 Plano evolutivo 11 

1. Início  

1.1 A escolha pelo estágio não 
obrigatório 

1.2 A chegada na secretaria de 

1. O cavalete: a composição inicial 
do estudo 

1.1 Observando o cenário: a 
paisagem 
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educação  
1.3 A chegada na escola 
1.4 A perspectiva sobre o percurso 

do estágio 
2. Concepções sobre estágio não 

obrigatório e estágio curricular 
supervisionado 

3. Compreensão acerca da formação 

3.1 O que é formação 
3.2 O olhar no tocante a relação entre 
formação e estágio 

4.  A docência na educação infantil 

 4.1 Os saberes necessário para 
atuação da professora na educação infantil 
 4.2 O estágio não obrigatório no 
contexto da docência da educação infantil 
        5. Relato sobre a experiência do 
estágio não obrigatório 

 5.1 Expectativas 
 5.2 Dificuldades 
 5.3 Apontamentos 
 5.4 Análise 

4.1.1 Essa é a história...  

5 Apreciação de alguns movimentos 
investigativos: construindo o estado 
da arte 

6 A artífice em movimento: o itinerário 
teórico-metodológico 

3.1 Tela tracejada 
3.2 Pincel plano: as camadas 
alargadas do percurso 
3.3 Pincel chato ou quadrado: dos 
instrumentos utilizados  

4. Matizes na composição da 
obra: sobre as múltiplas 
nuances da formação inicial 
docente 

4.1 O tom do contexto histórico 
4.3 A nuance que circunda a prática 

das estagiárias: entre o agir e o 
observar 

4.3 As cores presentes nas relações 
estabelecidas durante o percurso 
formativo inicial 
4.4 O Matiz que envolve o ser 
professora 
5. Fluidificação: o estágio como 

possibilidade de percurso 
formativo inicial docente  

5.1 O estágio na formação de 
professores: o complexo percurso 
histórico 
5.2 A mistura de sentidos que 
abarcam o estágio  
5.3 A visibilidade das relações 
estabelecidas durante o estágio não 
obrigatório 

6. O godê: o que é necessário 
para ser uma professora da 
educação infantil? 

Quadro 07: Elaboração própria 

 
Para finalizar essa etapa de separação dos pincéis; de descrição do itinerário 

teórico-metodológico desta pesquisa evoco novamente as ideias de Kaufmann 

(2013, p. 134) ao evidenciar que em vários momentos no processo de pesquisa “o 

pesquisador deve sempre deixar-se levar por aquilo que lhe evoca a escuta das 

gravações e pelo encadeamento de suas ideias”. 

Percebe-se assim, que nesse chamado processo incessante de 

autoconstrução, já foram lançados sobre a tela algumas nuances que vão relevando 
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a imagem, a qual é a própria construção da dissertação. Assim, após apresentar os 

passos percorridos na constituição do objeto e de demarcar quais instrumentos 

(pincéis e espátula) configuram a investigação exponho no próximo capítulo os 

conceitos que alicerçam a pesquisa; os matizes que darão coloração às imagens, os 

sentidos que estão incutidos nos discursos das estagiárias frente as suas vivências 

no estágio não obrigatório.  

No capítulo quatro, denominado Matizes na composição da obra: sobre as 

múltiplas nuances da formação inicial docentediscorro sobre o núcleo de sentido 

que compõe a formação, focando a formação inicial docente. Para tanto, me reporto 

a um grupo de autores que debatem a questão, a saber: Freire (1996, 2015), 

Ramalho, Núñez e Gauthier (2004), Imbernón (2009) dentre outros. Além disso, 

abordo a formação em face do contexto histórico que a formação docente, 

especificamente, a formação inicial, percorreu, atentando para o tema no âmbito das 

legislações voltadas para a educação. 

Vale ressaltar que a perspectiva das estagiárias se faz presente no capítulo a 

seguir, bem como nos subsequentes, perpassando todo o texto e nutrindo esta 

dissertação da voz e das vivências das interlocutoras, desse modo, dialogando tanto 

com os autores que sustentam a pesquisa e com os entendimentos que empreendi 

frente à análise dos dados. Ainda, entendo ser pertinente pontuar que a obra de 

Elias e Scotson (2000) intitulada Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das 

relações de poder a partir de uma pequena comunidade, ocupa um espaço 

significativo no capítulo que segue, em particular, por suscitar o debate acerca das 

relações de poder identificadas no contexto investigado. 
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Figura 4 – “Estudo de cores: Quadrados com círculos concêntricos”, Wassily Kandinsky 
(1913) 

 
    Fonte: Pinterest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?sa=X&espv=2&biw=1366&bih=643&q=Wassily+Kandinsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzOLkkvMS7OVeLQz9U3sDA1q9KSzU620i_LLC5NzIlPLCrRB-Ly_KJsKyCdWVwCAMrShjQ6AAAA&ved=0ahUKEwihgLyLnLXPAhXDG5AKHSNABH8QmxMIpQIoATAN
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4. Matizes na composição da obra: sobre as múltiplas nuances da 

formação inicial docente 

 
Não há transição que não implique um ponto de partida, um processo 
e um ponto de chegada. Todo amanhã se cria num ontem, através 
de um hoje. De modo que o nosso futuro baseia-se no passado e se 
corporifica no presente. Temos de saber o que fomos e o que somos, 
para saber o que seremos. (PAULO FREIRE, 1979, p.33)  
 

O pensamento de Freire (1979) me reporta ao passado que baseia esta 

pesquisa; o passado de estagiária atuando na docência da Educação Infantil durante 

a formação inicial. Também leva ao que se corporifica no presente: a pesquisa sobre 

a perspectiva das estagiárias que atuam na docência da Educação Infantil em seu 

processo formativo inicial. Ainda, e não menos relevante coloca a responsabilidade 

em contribuir com o debate de problemáticas futuras a respeito da docência na 

Educação Infantil, do estágio não obrigatório docente, da formação inicial de 

professoras.  

O objetivo deste capítulo corresponde a analisar o campo da formação, 

especialmente, tendo como eixo as múltiplas nuances, que circulam aprática 

docente, presentes no percurso inicial docente das interlocutoras da pesquisa. Na 

pintura, o artista elege um espaço, pessoa e/ou situação para representar, separa os 

materiais necessários para a realização do seu trabalho e coloca em prática sua 

arte. Teço esta dissertação trazendo a teoria fundamentada no campo definido – as 

entrevistas – entrelaçando às perspectivas das estagiárias e as teorias. 

Para tanto, compreendo ser pertinente na primeira parte deste capítulo trazer 

alguns apontamentos sobre o contexto histórico que abarca a formação inicial 

docente. Este entendimento tem como baliza o que afirma Gomes (2009) ao explicar 

acerca da importância da compreensão dos contextos históricos, sociais, culturais 

sob a análise da teoria como fundamento da necessidade prática. 

Considero relevante expor que, acerca da imagem que apresenta este 

capítulo, a mesma se justifica por exibir a variedade de cores que o artista tem 

acesso na composição da sua obra. Neste capítulo atento para a variedade de 

questões que envolvem a formação inicial docente, onde da mesma maneira que os 

matizes, têm suas especificidades quando olhadas separadas e constituem 

determinadas imagens ao passo que são combinadas.   
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4.1O tom que diz respeito ao contexto histórico 

 
Levantar a problemática da formação inicial docente instiga a buscar 

apreender sobre alguns temas, tais como: o que é formação? Mais, de que maneira 

os documentos legais que norteiam a educação abordam a questão?  

Com essas indagações sobressaltando o estudo acredito ser necessário 

trilhar um caminho histórico no que diz respeito à formação inicial docente na 

realidade da educação brasileira. Mediante ao universo que abarca a referida 

questão traço um recorte temporal e elejo observar o contexto histórico 

compreendido a partir da promulgação da lei 9394/96, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Básica (BRASIL, 1996) até o presente momento. 

Desse modo, observando ainda a diversidade de documentos que versam 

sobre a formação inicial docente opto em examinar o que trata a lei 9394/96 

(BRASIL, 1996), as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Pedagogia 

(BRASIL, 2006) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em 

nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 

graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada 

(BRASIL, 2015). Essa escolha decorre da compreensão que estes três documentos 

apresentam uma visão relevante ao debate proposto na dissertação, sobretudo, por 

representarem momentos distintos e recentes da história do Brasil.  

Segundo a legislação vigente através da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Básica, denominada LDB 9394 (BRASIL, 1996), não se verifica uma 

descrição no tocante à formação docente, o documento pontua no que se refere aos 

profissionais considerados mediante a formação, aos meios pelos quais ocorrerão 

os processos formativos e quais tipos de estabelecimento se encarregarão deste 

processo.  

É fundamental ressaltar que a lei 9394 (BRASIL, 1996) é sancionada pós um 

período de profundas transformações no âmbito da educação brasileira. O Brasil 

vivenciava os anos recentes de uma nova Constituição Federal promulgada em 

1988, bem como se encontrava perante um governo o qual concernente à educação 

centrava “na efetivação de vários instrumentos e dispositivos, visando à construção 

de um sistema de avaliação da educação”. (DOURADO, 2012, p. 26). Outrossim 

decorria de uma perspectiva de educação pautada no tecnicismo (década de 70) e, 



84 
 

posteriormente de intensos debates oriundos de movimentos sociais organizados 

(década de 80).  

A lei 9394 (BRASIL, 1996) se remete em um parágrafo único, acerca da 

formação continuada como sendo esta uma necessidade em face da 

complementação de uma ação formativa iniciada seja no Ensino Médio ou no Ensino 

Superior. Nesse entendimento, não contempla a formação inicial em sua relevância, 

condições e especificidades, bem como equipara a formação de nível médio e nível 

superior ao não diferenciar as particularidades que cada uma dessas etapas possui 

no processo formativo docente.  

Desse modo, se faz pertinente destacar as colocações de Formosinho (2009) 

ao tratar sobre a formação no contexto do Ensino Superior, 

 
As instituições de Ensino Superior têm um papel insubstituível na 
formação de profissionais, pois permitem formar profissionais 
reflexivos com capacidade de concepção e contextualização, pois 
fazem um investimento constitutivo na produção de conhecimento e 
na análise crítica da realidade e da sociedade. (FORMOSINHO, 
2009, p. 89). 

 
 A formação inicial voltada para o exercício da docência, que é desenvolvida 

no Ensino Superior aparece na maioria dos estudos sobre a temática da formação 

docente, especialmente, como sendo o modelo formativo aplicado nessas 

instituições o mais adequado para atender as demandas requeridas à profissão. 

Contudo, Queiroz e Paiva (2014) alertam sobre modelos formativos, os quais mesmo 

ocorrendo no nível superior, possuem lacunas promotoras de uma fragilidade na 

formação do professor. 

 
Essa formação que tende ao aligeiramento e à superficialidade é, 

ainda, a tônica, em algumas instituições privadas, principalmente 
naquelas que promovem cursos emfinais de semana ou uma vez ao 
mês. O que poderia permear a formação, enquanto meio de 
valorização profissional, resulta em fluidez das políticas de educação, 
uma vez que não se realiza pelo reconhecimento efetivo do valor que 
deveria ter o trabalho em educação, de modo particular a docência 
no processo de escolarização, especialmente, de crianças e jovens. 
(QUEIROZ e PAIVA, 2014, p. 253). 

 
As colocações das autoras são relevantes na medida em que verifiquei 

durante a aplicação do questionário que, algumas das instituições de ensino nas 

quais três das interlocutoras da pesquisa cursam possuem estrutura semelhante à 

descrita por Queiroz e Paiva (2014). Examinandoa grade curricular de uma 
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instituição privada, foi possível observar uma diversificação expressiva de disciplinas 

que envolviam desde alguns fundamentos teóricos até o estudo sobre a educação 

indígena, no campo, dentre outras. Contudo, esta mesma diversificação vai de 

encontro com a questão temporal que, comparada a que é proposta pela 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, por exemplo, se constataa 

metade do tempo para a realização do curso de Pedagogia. Esse é um dado 

importante haja vista que apresenta, inclusive, um campo que necessita também ser 

analisado de forma mais aprofundada ao levar em consideração a proporção 

significativa em quantidade deste tipo de instituição de Ensino Superior. 

Volto a me referir à legislação evidenciando, especificamente, no que tange à 

formação do pedagogo. As Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Graduação em Pedagogia (BRASIL, 2006) se constituem como um documento 

fundamental tendo em vista que o mesmo é estabelecido uma década após a lei 

9394 (BRASIL, 1996). Neste sentido, as Diretrizes são parte de um conjunto de 

ações voltadas para a melhoria da formação e valorização dos profissionais da 

educação, especialmente dos professores da educação básica; ações, as quais na 

última década, coincidindo ou não, por exemplo, com as diretrizes e metas do PNE 

2011-2020, foram desenvolvidas pelo governo federal. (AGUIAR, 2012). 

Convém registrar o que o referido documento fala acerca dos componentes 

essenciais para a formação do licenciado em Pedagogia, 

 
I - o conhecimento da escola como organização complexa que tem a 
função de promover a educação para e na cidadania; II - a pesquisa, 
a análise e a aplicação dos resultados de investigações de interesse 
da área educacional; III - a participação na gestão de processos 
educativos e na organização e funcionamento de sistemas e 
instituições de ensino. (BRASIL, 2006, p. 1). 

 
A partir das proposições acima mencionadas compreende-se a prática 

comoelemento estruturante do itinerário formativo do pedagogo, 

consequentemente,delega-se ao estágio como espaço mais apropriado para o 

desenvolvimento dessesconhecimentos, ao entender o estágio como uma 

possibilidade de percurso formativo. É importante salientar que os três 

conhecimentos destacados como componentes formativos contemplam a 

necessidade de experiência prática e, quepara o referido documento a consolidação 

destes e de outros saberes se dará noexercício da profissão. 
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A ênfase que atribuo a esse ponto se dá além de atentar para a questão da 

formação, de por observar que, particularmente neste documento, não se identifica 

uma menção de maneira específica, ao estágio não obrigatório. Contudo, é 

importante considerar que, verifica-se o estágio não obrigatório, como uma opção de 

inserção na prática para o estudante do curso de Pedagogia, caracterizando-se 

como uma possibilidade de vivência nos contextos reais, nos quais a educação 

acontece, sejam estes espaços escolares ou não escolares. 

O artigo 8º das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Pedagogia 

(BRASIL, 2006) versa sobre a integralização dos estudos, a qual pode acontecer 

frente a algumas situações, dentre as quais destacam-se: a “participação em 

disciplinas, seminários e atividades de natureza predominantemente teórica; 

atividades de monitoria, de iniciação científica e de extensão; o estágio curricular e 

reuniões de formação pedagógica”. (BRASIL, 2006, p. 4-5). Diante das colocações 

anteriores, apresento através do excerto desse artigo, uma ilustração desta 

afirmativa, 

 
Art. 8º Nos termos do projeto pedagógico da instituição, a 
integralização de estudos será efetivada por meio de: 
II - práticas de docência e gestão educacional que ensejem aos 
licenciandos a observação e acompanhamento, a participação no 
planejamento, na execução e na avaliação de aprendizagens, do 
ensino ou de projetos pedagógicos, tanto em escolas como em 
outros ambientes educativos. (BRASIL, 2006, p. 4). 

 
Dando ênfase ao que expressam as Diretrizes como sendo fundamentais as 

experiências oriundas das práticas de docência e gestão educacional na 

configuração do itinerário formativo do estudante do curso de Pedagogia, 

depreende-se que, embora o discurso presente no referido documento não 

contemple o estágio não obrigatório de maneira explícita, compreende-se que, ao se 

colocar a necessidade de vivenciar um conjunto de saberes na práxis, é fundamental 

a presença do estudante de Pedagogia em variadas situações que compõem a 

escola, e outros espaços não escolares, mas que estão inseridos na educação; 

sendo o estágio, seja este curricular ou não obrigatório, um campo fecundo para o 

desenvolvimento dessas práticas.  

Ante ao exposto, pontuo como essencial observar o que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 
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licenciatura) e para a formação continuada (BRASIL, 2015) regulamentam em 

relação à formação inicial docente. Atentar para o que discorre este documento se 

faz imperativo em face das questões que se levantam sobre a educação, a exemplo 

do que Aguiar (2012) expressa em seu estudo acercada da formação dos 

profissionais da educação no contexto do Plano Nacional de Educação (2011-2020). 

 
Nas ultimas décadas, este debate se tornou mais complexo em 
decorrência da amplitude dos problemas socioeducacionais da 
contemporaneidade, da centralidade atribuída à educação no projeto 
de desenvolvimento do país, do aumento da produção científica da 
área e da multiplicidade de atores que buscam afirmar seus 
interesses no campo. (AGUIAR, 2012, p. 264).  

 
Conforme o Parecer CNE/CP nº02 de 9 de junho de 2015 (BRASIL, 2015), 

foram diversas as demandas que fomentaram a elaboração de diretrizes que 

atendessem a formação de professores, inicial e continuada, e que estivessem 

inseridas em um contexto marcado por rápidas transformações e inúmeros 

atravessamentos: o contexto da contemporaneidade.  

Em decorrência da aprovação do parecer obteve-se através da Resolução 

CNE/CP nº 02 de 1º de julho de 2015 (BRASIL, 2015), a instituição das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 

licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de segunda 

licenciatura) e para a formação continuada. Essas diretrizes apresentam dentre 

outros princípios as seguintes orientações,  

 
Art. 5º A formação de profissionais do magistério deve assegurar a 
base comum nacional, pautada pela concepção de educação como 
processo emancipatório e permanente, bem como pelo 
reconhecimento da especificidade do trabalho docente, que conduz à 
práxis como expressão da articulação entre teoria e prática e à 
exigência de que se leve em conta a realidade dos ambientes das 
instituições educativas da educação básica e da profissão, para que 
se possa conduzir o(a) egresso(a): IV - às dinâmicas pedagógicas 
que contribuam para o exercício profissional e o desenvolvimento do 
profissional do magistério por meio de visão ampla do processo 
formativo, seus diferentes ritmos, tempos e espaços, em face das 
dimensões psicossociais, histórico-culturais, afetivas, relacionais e 
interativas que permeiam a ação pedagógica, possibilitando as 
condições para o exercício do pensamento crítico, a resolução de 
problemas, o trabalho coletivo e interdisciplinar, a criatividade, a 
inovação, a liderança e a autonomia. (BRASIL, 2015, p. 6). 
 

Com base nesse excerto, compreende-se que os percursos formativos, 

sobretudo, os que se configuram enquanto trajetos iniciais não estão limitados a um 
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tipo específico de modalidade estágio ou de projeto de formação, muito embora no 

supracitado documento haja a descrição do estágio curricular supervisionado de 

forma preponderante como elemento obrigatório na formação. Neste sentido, o que 

se constata é que não há uma desconsideração do estágio não obrigatório como 

possibilidade de trajeto formativo, mas, a percepção de que este se encontra sem 

discussões e pesquisas suficientes tornando-o, como já dito, praticamente invisível.  

Ao eleger o termo invisível como explicação para a maneira como o estágio 

não obrigatório se localiza nas Diretrizes concernentes a formação de professores 

(BRASIL, 2015) o faço mediante a ausência da utilização da própria expressão 

estágio não obrigatório. Ainda, é válido mencionar que durante a construção desta 

pesquisa encontrei apenas no texto da Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008), a Lei do 

Estágio no Brasil, a referência ao estágio não obrigatório de forma anunciada. Nos 

demais documentos verificados para tecitura desta investigação o que se observou 

foi o emprego de termos como: práticas de docência ou dinâmicas pedagógicas para 

descrever atividades nas quais o estágio não obrigatório se insere. 

Direcionando o olhar novamente para o que as Diretrizes referentes à 

formação de professores dizem especificamente, encontro uma questão que convida 

a uma observação mais apurada. Na alínea b, do inciso III contido no artigo 12º, 

verifica-se no núcleo de estudos integradores, o qual é evidenciado como um 

elemento essencial na formação inicial, a seguinte proposição relacionada à práxis, 

 
b) atividades práticas articuladas entre os sistemas de ensino e 
instituições educativas de modo a propiciar vivências nas diferentes 
áreas do campo educacional, assegurando aprofundamento e 
diversificação de estudos, experiências e utilização de recursos 
pedagógicos. (BRASIL, 2015, p. 11). 

 
Esta afirmação possibilita constatar que, assim como nas Diretrizes para 

formação do pedagogo, a problemática do estágio não obrigatório não é revelada de 

forma explícita, mas pode ser considerada, no âmbito das atividades práticas que 

são propostas pelo citado documento.  

Frente às considerações discorridas sobre a formação inicial docente, 

atentando para o contexto histórico e mediante ao exame de alguns dos documentos 

legais que regem a educação básica no Brasil, é possível assinalar algumas 

colocações sobre a problemática.   
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Inicialmente, têm-se como entendimento de que esta etapa do processo 

formativo é estruturante e desencadeadora no que concerne a constituição de 

identidades docentes desses profissionais. Também, apresenta um quadro no qual 

são demarcados alguns elementos importantes a serem contemplados, tais como: a 

reflexão, os procedimentos e práticas; a percepção dos diversos fatores que incidem 

sobre o trabalho docente, bem como a inserção no contexto da profissão baseada 

na relação dialética entre teoria e prática. 

Assim, entende-se por formação como a capacidade de construir 

conhecimentos; saberes, de refletir sobre estes, pautado em uma visão crítica e os 

direcionar no intento de se desenvolver, bem como de promoção de contexto de 

aprendizagens a outros sujeitos. Do mesmo modo, esta habilidade, sobretudo, 

emerge do desejo da pessoa em formar-se, consequentemente, coaduna com a 

trajetória histórica do processo ensino/aprendizagem, no qual perpassamos 

ensinando e aprendendo embasados na ideia do que seja ensinar e aprender 

através das vivências enquanto alunos, posteriormente, alicerçados nas teorias 

sobre a educação.   

Em seus trabalhos, Cunha (2010) coloca a importância que possui o contexto 

formativo dos locais onde o trabalho docente acontece. Desse modo, afirma que a 

docência é uma das profissões mais exigidas por se constituir enquanto formação, 

nas representações do passado, na vivência das tensões do presente, e nas 

exigências de antecipação para o futuro tendo em vista a ação dos sujeitos, hoje 

então alunos, mas que serão os construtores de uma sociedade, em outra condição 

histórica.  

 Imbernón (2009) apresenta algumas ideias basilares, as quais remetem ao 

entendimento de que a formação consiste em descobrir, organizar, fundamentar, 

revisar e construir a teoria. Parte do princípio de que o profissional de educação é 

construtor de conhecimento pedagógico de forma individual e coletiva, de que a 

formação inicial é essencial, uma vez que o grupo de atitudes, valores e funções que 

os alunos conferem à profissão será submetido a uma série de mudanças e 

transformações em consonância com o processo socializador que ocorre nessa 

etapa do seu percurso formativo. “É ali que se geram determinados hábitos que 

incidirão no exercício da profissão” (IMBERNÓN, 2009, p. 55).  
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O autor também coloca que o contexto em que trabalha o magistério tornou-

se complexo e diversificado, haja vista que a profissão exerce outras atribuições, as 

quais estão ligadas também a luta contra exclusão. 

Ramalho, Núñez e Gauthier (2004) apontam a convergência de três 

referenciais como elementos fundamentais na composição de um modelo formativo 

voltado para profissionalização do professor: a reflexão, a pesquisa e a crítica. 

Tendo em vista, a complexidade e o contexto multifacetado no qual o professor da 

contemporaneidade atua, tem-se um espaço de rápidas e múltiplas transformações, 

de lutas, de (re)construção de identidades. Frente a este cenário, a formação 

docente tem como um dos desafios a se construir a partir da sua dialogicidade com 

as problemáticas reais. 

 
4.2 A nuance que circunda a prática das estagiárias: entre o agir e o 

observar 

 

Na seção anterior, ao discorrer acerca do contexto histórico no âmbito da 

formação inicial docente, atentei para o que expressam os textos de algumas dos 

documentos que regem a educação no Brasil, sobretudo os que se direcionam para 

formação de professores. Assim, pude verificar o que Sánchez Vázquez (2007) 

declara sobre o conceito de práxis tomando como baliza as ideias de Karl Marx. 

Para o autor, 

 
Com Marx, o problema da práxis como atividade humana 
transformadora da natureza e da sociedade passa para o primeiro 
plano. A filosofia se torna consciência, fundamento teórico e seu 
instrumento. A relação entre teoria e práxis é para Marx teórica e 
prática; prática na medida em que a teoria, como guia da ação, 
molda a atividade do homem, particularmente a atividade 
revolucionária; teórica, na medida em que esta relação é consciente. 
(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 109). 
 

Quando me refiro ao conceito de práxis, o faço frente à discussão proposta 

nesta dissertação sobre a formação inicial docente e o estágio não obrigatório, 

percebendo o momento do estágio, especialmente na modalidade do não 

obrigatório, como uma etapa onde a prática se faz presente, sobretudo permeada 

pela teoria. Por conseguinte, o estágio como possibilidade formativa se configura na 

realização da ação numa perspectiva de reflexão. Desse modo, a formação é tida 

em um contexto no qual teoria e prática compõem um elo de mediação recíproco.   
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Dando continuidade, esta seção emerge do que Kaufmann (2013, p. 151), 

descreve como “as frases recorrentes”, ou seja, “sobre um tema específico, são 

sempre as mesmas expressões que surgem de forma obsessiva”. Em vários 

momentos da entrevista, as quatro interlocutoras acentuaram a questão da prática e 

da formação nos seus discursos. Também, observei durante minha presença no 

campo de pesquisa cenas acerca da relação entre o agir e o observar das 

estagiárias.  

Inicialmente, apresento um dos pontos elencados pelas interlocutoras, os 

quais impulsionaram a busca pelo estágio não obrigatório para atuar na docência na 

Educação Infantil. Bia, ao expor acerca de suas motivações, relatou o propósito de 

“saber como era viver a sala de aula, pra ter formação mesmo”.Mediante a 

fala da estagiária observa-se que, na sua perspectiva, a vivência da sala de aula se 

configura em primeiro lugar dando a formação o status de que esta decorre, 

sobretudo, da prática. Freire (2015), nas suas Cartas a quem ousa ensinar disserta 

sobre o que é prática, anuncia ainda sobre o que é ciência. Para ele, 

 
Foi a prática que fundou a fala sobre ela e a consciência dela, 
prática. Não haveria prática, mas puro mexer no mundo se quem, 
mexendo no mundo, não tivesse tornado capaz de ir sabendo o que 
fazia ao mexer no mundo e para que mexia. Foi a consciência do 
mexer que promoveu o mexer à categoria de prática e fez com que a 
prática gerasse necessariamente o saber dela. Neste sentido, a 
consciência da prática implica a ciência da prática embutida, 
anunciada nela. Desta forma, fazer ciência é descobrir, desvelar 

verdades em torno do mundo, dos seres vivos, das coisas, que 
repousavam à espera do desnudamento, é dar sentido objetivo a 
algo que novas necessidades emergentes da prática social colocam 
às mulheres e aos homens. (FREIRE, 2015, p. 105). 
 

Evoco as ideias de Freire (2015) porque elas trazem duas considerações 

fundamentais para o estudo: com relação à consciência da prática e a respeito da 

ciência enquanto descoberta. Relacionando as colocações do autor com as 

informações fornecidas pelas interlocutoras da pesquisa observo tomando a fala de 

Bia como referência, alguns aspectos envolvendo a prática e a ciência. 

Ao trazer a vivência da sala de aula, ou seja, ao destacar a prática como 

elemento constituinte da formação, Bia expressa um entendimento da prática como 

sendo esta, a via que corresponde diretamente ao processo formativo, 

consequentemente seu discurso manifestaque a consolidação da formação se dá na 

atuação.  
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No interior desse movimento, atento também para a fala de Zoéque ao relatar 

sobre suas mobilizações para o estágio diz ser“o aprendizado, que é algo que a 

gente leva para o resto da vida e ninguém tira”a causa para atuar no estágio 

não obrigatório. O fator que mobilizou a busca para realização do estágio não 

obrigatório foi à compreensão deste como possibilidade de apreensão de 

conhecimentos e saberes referentes à profissão de professora. Também, observa-se 

o entendimento do aprendizado, uma vez adquirido, como um componente 

intrínseco a própria existência. 

Ainda, considero diante do que as interlocutoras expõem como fundamento 

para escolha do estágio não obrigatório como possibilidade de percurso formativo, 

as ideias de Garcia (1999) sobre formação, ao dizer que, 

  
Formação inclui uma dimensão pessoal de desenvolvimento humano 
global que é preciso ter em conta, frente a outras concepções 
eminentemente técnicas. Tem a ver com a capacidade de formação, 
assim como a vontade de formação. Nesse sentido, é o individuo, a 
pessoa, que é responsável pela ativação e desenvolvimento dos 
processos formativos, não significando com isso, que a formação 
seja necessariamente autônoma. (GARCIA, 1999, p. 22). 

 

 A partir do exposto, compreende-se que a formação é um fenômeno da esfera 

humana no qual se incidem múltiplos fatores de âmbito histórico, social, político, 

econômico, cultural e da própria prática.  

Todavia, mesmo sendo um fenômeno complexo e diverso sobre o qual se 

aferir uma conceituação se configura tarefa arriscada, é importante o que Garcia 

(1999) considera por justamente verifica-se no pensamento deste autor, que o 

desejo da pessoa em formar-se não anula a necessidade de uma estrutura aos 

processos formativos, tampouco que essa estrutura contemple unicamente o que é 

preciso para a formação. 

Das proposições anteriormente tratadas, convém retomar acerca da primeira 

questão levantada durante a realização das entrevistas do estudo, a qual remetia às 

motivações para escolha do estágio não obrigatório como possibilidade de percurso 

formativo das interlocutoras da pesquisa. Na perspectiva das estagiárias, verifiquei 

que a necessidade de vivenciar a prática e a obtenção de conhecimentos relativos à 

profissão de professora da Educação Infantil se caracterizaram, como questões que 

mobilizaram essa eleição pelo estágio não obrigatório. Ademais, que estas questões 

remetiam a compreensão de formação. 
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Desse modo, atento sobre a fala de Freire (2015) concernente ao que este 

autor fala sobre a ciência e sua compreensão de que a mesma se constitui no 

“desvelamento de verdades”. Admitindo a ciência sob o prisma freiriano indagava-

me o que seria “o viver a sala de aula?”“sobre o aprendizado” (falas das 

interlocutoras)e qual sua relação com a formação. Assim, busquei no Diário de 

campo as cenas que expressavam a prática das estagiárias no intuito de concatenar 

o discurso destas interlocutoras com suas ações.  

Refletindo sobre essas cenas e por ter no estágio não obrigatório a inserção à 

docência na Educação Infantil, entro em contato com o que Marinho (2014, p. 43) 

vivenciara durante a sua pesquisa sobre “socialização inicial docente no construto 

da cultura profissional na Educação Infantil”.  

Estar diante do cenário e ligar as cenas com as expectativas que emanavam 

das falas das estagiárias trouxeram-meao encontro da experiência como estagiária 

no inicio do meu percurso formativo docente. Ao mesmo tempo em que estas 

vivências parecem próximas pude defrontar com “as inseguranças e perplexidades 

diante do que já conhecia (...) tendo em vista que precisava “estar fora” para 

racionalizar a experiência, aliar as descobertas aos conhecimentos teóricos e saber 

lidar com um posicionamento político e crítico”. (MARINHO, 2014, p. 48). 

Em face dessas considerações, apresento um excerto que revela a maioria 

das situações que observei, as quais se remetiam a atuação das estagiárias. 

 
A relação complexa entre o agir e o observar na prática das estagiárias 

Parnamirim, RN, sexta-feira - 18.09.2015 
 
Após o momento do lanche, a professora seguiu para sala de aula e encaminhou as 

crianças junto da estagiária para o espaço brinquedoteca, enquanto ela organizava os 
materiais a serem utilizados na atividade do dia. Observo que a estagiária pouco interagiu 
com as crianças, centra suas atividades em olhar e “controlar” as crianças que ficam mais 
agitadas ou entram em disputa. Esse controle se dá por meio da verbalização, chamando 
atenção para as ações que a criança faz, as quais são julgadas erradas naquele momento.  

Ao retornarem para a sala, a professora encaminhou as crianças para a caixa de 
areia, novamente junto com a estagiária e sem a sua presença, pois continuara a preparar 
os materiais para a atividade do dia. Após cerca de 30 minutos que estávamos na caixa de 
areia, a professora chamou a turma da porta da sala, sendo a estagiária que direcionou as 
crianças para guardarem os baldes e outros objetos e seguirem de volta para a sala.  

Ao chegarem, a professora organizou uma roda com o grupo e iniciou mostrando os 
crachás com os nomes e as fotos de cada criança. Durante o momento de apresentação 
dos crachás a professora entoa músicas com algumas letras dos nomes das crianças, 
apenas ela canta, as crianças estão dispersas e a estagiária observa a cena.  

Terminada esta atividade, a professora pede que a estagiária leve as crianças para a 
sala de vídeo, as crianças saem em fila, pegadas nas mãos umas das outras e com a 
estagiária puxando a fila. Novamente a professora fica na sala de aula organizando 
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materiais. Esse tempo na sala de vídeo dura cerca de 10 minutos, chega a professora e os 
chamam para irem almoçar. Nesse momento as crianças seguem em fila com a professora 
liderando e a estagiária que fica na sala de vídeo desligando o equipamento. 

Quadro 08: Elaboração própria 

 
No tocante a cena exposta noto algumas questões referentes à prática, bem 

como atento quanto a conflitante linha que separa a ação e a observação no fazer 

das estagiárias. 

Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 

superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada (BRASIL, 2015), 

encontra-se no artigo 4º, parágrafo 6º, inciso II que acerca dos projetos de formação 

é preciso ser contemplada “a inserção dos estudantes de licenciatura nas 

instituições de educação básica da rede pública de ensino, espaço privilegiado da 

práxis docente”. (BRASIL, 2015, p. 5). 

 Ao reconhecer a importância do que assinala a referida legislação lanço o 

olhar sobre as cenas descritas, nas quais o que é possível observar é a presença da 

estagiária enquanto uma auxiliar da professora, tendo sua atuação direcionada para 

desenvolver atividades, prioritariamente junto às crianças, atividades pertencentes a 

uma rotina enquanto a docente “prepara” os materiais e/ou a sala para o 

desenvolvimento de suas ações.  

A vivência dessa situação requisita um exame mais apurado em face do que 

as estagiárias apontam sobre a prática e o aprendizado como impulsionadores para 

sua busca pelo estágio. A partir desses dados foi possível refletir no tocante a 

alguns aspectos, tais como a visão da estagiária em estar na prática e ao mesmo 

tempo ser espectadora desta, possibilitando uma condição que embora contraditória, 

implica na sua formação.  

O modo como a professora compreende a ação da auxiliar em sala de aula 

retrata uma visão que ainda aparece dissonante de que o educar e o cuidar são 

indissociáveis. Ao que parecem, os aspectos ligados ao pedagógico são 

responsabilidade da professora e as questões de relação com as crianças (seja de 

orientação, cuidado e controle) postas para a estagiária.  

Reconheço que este terreno onde se fixam o agir e o observar é um espaço 

complexo. Neste sentido, busco nos escritos de Marc Augé (1994) sustentação para 

empreender uma análise mais acurada.  

Augé (1994) declara que,  
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O sentido social se ordena, pois, em torno de dois eixos. No primeiro 
(que se poderia chamar de eixo dos pertencimentos ou da 
identidade) são medidas as pertenças sucessivas que definem as 
diversas identidades de classe de um indivíduo. Ele vai do mais 
individual ao mais coletivo e do menos englobante ao mais 
englobante. O segundo (que se poderia chamar de eixo da relação 
ou da alteridade) coloca em ação as categorias mais abstratas e 
mais relativas do si-mesmo e do outro, que podem ser individuais ou 
coletivas. (AUGÉ, 1994, p. 44). 

 
Partindo dessas premissas entende-se que as interlocutoras da pesquisa 

vivenciam no estágio não obrigatório a pertença de estarem no processo formativo 

inicial docente, mas que justamente por ainda não serem professoras (e sim, 

graduandas) se vêem excluídas dessa classe. A relação com a prática denota ora 

como uma marca que testifica sua formação (agir), ora um distanciamento com o 

fazer docente; com a própria profissão de professora (observar).  

Ainda, as idéias de Augé (1994) expressam que, no contexto da realidade das 

interlocutoras desta pesquisa, o eixo da identidade também abrange suas pertenças 

enquanto mulheres, estudantes, trabalhadoras, mães. No que concerne o eixo da 

alteridade observa-se as relações que as referidas pertenças possuem no ser 

estudante do curso de Pedagogia, estagiária no contexto do estágio não obrigatório, 

atuando como professora auxiliar na Educação Infantil. 

É preciso considerar que, no processo de formação docente, o estudo de 

situações práticas reais deve se constituir como um dos eixos fundamentais na 

medida em que se tem por objetivo a compreensão da prática como campo pessoal 

e contextual, onde o que ocorre não são problemas de ordem genérica com 

soluções globais, ao contrário, há existência de situações-problemas em um 

determinado contexto prático. (IMBERNÓN, 2009). 

Esse aspecto citado por Imbernón (2009) da significação de entendimento da 

prática alcança um sentido profundo, por exemplo, na medida em que solicito as 

interlocutoras da pesquisa que discorram sobre sua trajetória no estágio não 

obrigatório; que relatem como tem sido esta experiência desde a sua chegada até o 

momento atual (o que neste caso diz respeito ao período de realização das 

entrevistas: novembro a dezembro de 2015). 

Quanto a essa questão evidencia-se o relato de Ana, o qual aponta para um 

entendimento da prática no estágio como que dissociada da prática realizada 

enquanto professora. Para a interlocutora, existe uma sensação de pertencimento e 
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de incompletude ao colocar que “no meu estágio, eu aprendo tanta coisa. 

Imagina quando eu me formar que eu for pra uma prática mesmo. Porque 

eu só sou estagiária, auxiliar”. 

O discurso de Ana revela ainda que, a perspectiva a qual a interlocutora 

possui da prática durante o estágio é de algumas limitações pelo fato do lugar que 

ocupa enquanto estagiária e auxiliar. Novamente, a relação de atuação e 

observação emerge como um ponto ainda obscuro para as estagiárias no tocante as 

circunscrições que envolvem o agir e o contemplar.  

Além disso, o que Ana relata pode soar como ambíguo ao elencar esses dois 

sentidos, os quais expressam uma provável contradição, ou seja, estar imersa em 

uma determinada situação e ao mesmo tempo compreender esta conjuntura como 

inacabada. No entanto, Freire (1996) diz que, 

 
Mulheres e homens se tornaram educáveis na medida em que se 
reconheceram inacabados. Não foi a educação que fez mulheres e 
homens educáveis, mas a consciência de sua inconclusão é que 
gerou sua educabilidade. (...) Este é um saber fundante da nossa 
prática educativa, da formação docente, o da nossa inconclusão 
assumida. (FREIRE, 1996, p. 58). 
 

Apreende-se a partir dessa concepção, um dos pontos estruturantes que 

compõem a formação: a consciência de que é constante e necessária a busca por 

conhecimento, a aquisição de saberes, o entendimento da incompletude. Para 

alguns estudiosos, a exemplo de Pimenta, Franco e Libâneo (2010), a própria 

educação é entendida como processo de formação das qualidades humanas. Neste 

sentido, este processo é construído na relação dialética entre a prática e a teoria, a 

qual se organiza e se reconstrói em uma ação crítico interpretativo que vai se 

estabelecendo nas relações sujeito-existência.  

Esses mesmos autores discorrem que, os conhecimentos educacionais 

constituídos nem sempre expressaram essa realidade complexa do fazer e fazer-se 

em situação. Pois, as teorias educacionais, muitas vezes, não traduziram o sentido 

implícito nas práticas cotidianas, sendo necessário tomar a prática dos profissionais 

como o ponto de partida e de chegada. (PIMENTA, FRANCO e LIBÂNEO, 2010). 

Ao estabelecer uma conexão entre as referidas ideias com as experiências 

observadas durante a pesquisa atento para como a relação dialética entre a teoria e 

a prática se configura um dos pontos fulcrais da formação, muito embora em 

determinados momentos este entendimento assentasse, justamente, na visão das 
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estagiárias sobre a ausência de “ensinamentos teóricos” referentes à realização de 

suas ações.  

É necessário reconhecer que, refletir sobre a formação é uma tarefa 

extremamente complexa, mesmo que esta reflexão esteja dentro de um campo 

específico, a exemplo o da formação inicial docente. Isso significa que os 

apontamentos que trago no decorrer deste capítulo 4 se constituem em uma parte 

do vasto cenário que abarca a pesquisa sobre formação. Ademais, destaco que, na 

constituição deste capítulo a prática com seus diferenciados sentidos se revelou 

uma espécie de linha condutora, surgindo nos discursos das interlocutoras como um 

elemento fundamental e, por vezes, até de validação da formação. Penso que esta 

ligação com a prática se deve ao fato de que no estágio não obrigatório ela possui 

papel predominante.  

 Nessa direção, compreendendo o estágio comouma etapa essencial, 

sobretudo, no âmbito da formação inicial docente, abordo no capítulo cinco intitulado 

Fluidificação: o estágio como possibilidade de percurso formativo inicial docente o 

contexto histórico do estágio, especialmente, do estágio não obrigatório, em face de 

alguns documentos legais, a exemplo da Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008). Também, 

apresento através de duas seções, de que maneira observei a contribuição do 

estágio por meio da perspectiva das estagiárias e algumas das relações de poder 

existentes durante o processo. 
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                          Figura 5 – Diluição, Cantos e Encantos 

           
           Fonte: Pinterest
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5. Fluidificação: o estágio como possibilidade de percurso formativo inicial 

docente  

 
Em toda a construção desta dissertação me ancoro na metáfora da pintura 

como um elemento que delineia a pesquisa. Devo enfatizar que tal escolha se 

consolida ao passo que, da mesma maneira que um pintor observa um determinado 

cenário e faz uso de vários elementos para constituição de sua obra, elejo discutir o 

objeto observado nesta pesquisa e o faço relacionando a teoria, a empiria e a minha 

compreensão.  

Assim, cada capítulo desta dissertação está ligado ao entendimento de 

tecitura de uma obra. Por isso, este capítulo não teria tratamento diferente e, 

portanto, dissertocom relaçãoao estágio como diluente necessário na mistura com 

as nuances da formação inicial docente. Ao lado dessas colocações acrescento que 

a imagem utilizada no início do capítulo simboliza o entendimento da imbricação 

entre o estágio e a formação inicial docente assim como a união entre as diluentes e 

as tintas. 

O termo fluidificar significa diluir; dissolver um elemento. Na pintura o diluente 

é um componente indispensável para diluição das tintas e sua posterior aplicação no 

quadro. Desse modo, entendo (e utilizo) a expressão diluente; fluidificação para o 

estágio do mesmo modo que estes se encontram para a pintura. Todavia, com uma 

ressalva: não é propósito desta pesquisa “diluir” a formação. O intento da 

dissertação se apóia na metáfora da formação como cor e, consequentemente, na 

arte de pintar uma tela, onde as cores precisam de diluentes.  

Sei o quanto é perigosa esta analogia entre estágio e diluição, deste com a 

formação comotinta. Contudo, como bem alerta Almeida (2006), 

 
Na vida, como nas ideias, só é possível dar um passo à frente e o 
fazemos perigosamente (...) para alcançar metapatamares de 
compreensão do mundo, o especialista terá de se deslocar do seu 
mundo confortável e abrir-se às múltiplas armadilhas da narrativa 
científica, que, de resto, comporta nossas próprias 
armadilhas.(ALMEIDA, 2006, p. 22). 
 

Isto posto, dou continuidade a escrita da dissertação apresentando o objetivo 

deste capítulo. Opto em examinar o estágio não obrigatório sob algumas 

perspectivas: sua presença no percurso histórico da formação de professores, os 

sentidos atribuídos pelas estagiárias sobre a vivênciadesta modalidade e as 
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relações de poder que estão presentes, particularmente no contexto pesquisado (um 

CMEI do município de Parnamirim/RN). Essa escolha decorre da concepção de que, 

sendo o estágio não obrigatório uma possibilidade de percurso formativo, o mesmo 

comporta uma variedade de aspectos que demandam análises pormenorizadas para 

além de um olhar estrito a sua realização. 

O lugar do estágio não obrigatório no contexto histórico das legislações, 

especificamente, dos documentos legais que dizem respeito à formação docente, 

ainda se constitui em uma lacuna a ser preenchida. Por esta razão, entendo como 

fundamental a exposição de uma linha temporal (mesmo que sucinta) acerca da 

modalidade do estágio não obrigatório no âmbito dos documentos oficiais que 

regulamentam a educação. 

 
5.1 O estágio na formação de professores: um complexo percurso histórico 

 
No intuito de exibir aspectos com relação ao que aborda os documentos 

legais no tocante ao estágio não obrigatório na formação de professores, escolho 

utilizar como base os trabalhos de Andrade e Resende (2010) e de Colombo e 

Ballão (2014). Levando em consideração que estes estudos contemplamdemandas 

atuais e relevantes quanto ao conceito de estágio e aos objetivos que este buscava 

(e busca) atender em vista da legislação. 

É importante colocar que o estudo de Andrade e Resende (2010) é 

direcionado para o estágio na formação de professores, ao contrário do debate 

proposto no artigo de Colombo e Ballão (2014) o qual se pauta numa análise geral 

quanto à problemática do estágio. Destarte, acredito que os dois estudos embora 

foquem em questões diferentes quanto ao estágio, contribuem com a discussão 

empreendida no trabalho ao justamente apontarem aspectos tanto mais pontuais 

como mais genéricos sobre o tema.  

Colombo e Ballão (2014) traçam uma linha histórica sobre o Brasil através 

dos documentos legais que se referem ao estágio. Os autores demarcam um 

período que abrange de 1940 à legislação de 2008, e compreendem que,  

 
O estágio oferece ao educando a oportunidade de colocar em prática 
o conhecimento construído nas aulas teóricas, sob a supervisão de 
um profissional da área que irá orientar e corrigir o estagiário em 
todas as atividades desenvolvidas, para que no momento em que 
estiver atuando como profissional, este possa aplicar a experiência 
adquirida, e assim esteja menos sujeito a possíveis falhas no 
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cumprimento de suas atribuições. (COLOMBO e BALLÃO, 2014, p. 
173). 
 

 É necessário reconhecer, especialmente através da fala dos autores, que a 

presença da orientação, coordenação e/ou supervisão se faz indispensável tendo 

em vista a visão do estágio como momento de aliar o que se apreendeu na teoria 

frente às situações da prática. E, apesar do que coloca Zabalza (2014, p. 148) que 

“a experiência do estágio não se desenvolve bem se não existir um compromisso 

leal por parte das pessoas e das instituições que se encarregam de seu 

desenvolvimento”, ainda são observadas lacunas quanto à ação de uma orientação, 

coordenação e/ou supervisão nos estágios.  

Quando afirmo esta questão de lacunas no acompanhamento do estágio 

lembro-me do que relatava Liz sobre sua expectativa quanto ao estágio, ao declarar 

que “pensei que iria ser bem mais suprida de ensinamentos”. A perspectiva da 

estagiária se assentava em poder relacionar o que vivenciara durante a prática do 

estágio com os conhecimentos oriundos da teoria. Nesse processo de diálogo entre 

teoria e prática a atuação da orientação, coordenação e/ou supervisão do estágio se 

constitui como imperativo. Ao citar este ponto, ressalvo que em todos os contratos 

de estágio não obrigatório é determinado que nos mesmos exista a assinatura de 

um professor da instituição de Ensino Superior, o que neste caso se trata dos cursos 

de Pedagogia.     

Abordar a temática do estágio se configura como relevante ao observar que 

no contexto histórico, as legislações concernentes a este fomentavam o 

aparecimento de brechas quanto ao acompanhamento das práticas. Ademais, esta 

dissertação versa sobre a formação inicial docente no âmbito da Educação Infantil. 

Desse modo, olhar para os aspectos que circunscrevem o estágio também é 

lançar uma perspectiva sobre a formação inicial docente, sobretudo ao observar o 

estágio como possibilidade de itinerário formativo. Portanto, discorro a seguir sobre 

alguns aspectos que envolvem a formação docente, tendo em vista o próprio 

entendimento da metáfora da pintura, onde as cores se misturam aos diluentes. 

Nesta parte da dissertação a explicação sobre a formação docente se combina na 

explanação acerca do estágio.  

De acordo com os estudos de Imbernón (2009) sobre a formação docente, 

especialmente, a que se constituí no espaço de mudanças e incertezas no qual a 
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sociedade pós-moderna se insere, a formação inicial caracteriza-se como etapa 

fundamental, tendo em vista que,  

 
A formação inicial deve preparar para uma profissão que exige que 
se continue a estudar durante toda a vida profissional, até mesmo em 
âmbitos que, nesta etapa de sua formação, nem sequer suspeitam. 
Não se trata, pois, de aprender um “ofício” no qual predominam 
estereótipos técnicos, e sim de apreender os fundamentos de uma 
profissão, o que significa saber por que se realizam determinadas 
ações ou se adotam algumas atitudes concretas, e quando e por que 
será necessário fazê-lo de outro modo. (IMBERNÓN, 2009, p. 65). 

 

 Ao trazer a discussão sobre a formação inicial e sua importância para uma 

profissão como é o caso da docência, se acentua que o entendimento acerca dessa 

profissão seja descrito. Desse modo, apreende-se nas ideias de Queiroz e Paiva 

(2014, p. 249-250), a exposição desse conceito, onde o exercício da docência é 

considerado atividade humana desenvolvida na inter-relação entre as pessoas 

situadas em contextos socioculturais e políticos determinados, influenciando e 

recebendo influência das condições objetivas da vida material. 

 A demanda formativa deve se pautar em objetivos, conteúdos e metodologias 

condizentes à atuação no magistério, na perspectiva do desenvolvimento 

profissional docente, sendo que à formação inicial seguir-se-ia a formação 

continuada em um processo interligado. (QUEIROZ e PAIVA, 2014). Em 

decorrência, se concebe a formação inicial como um marco primordial, todavia não 

findo, ou seja, a partir da sua inserção na profissão, o docente principia um percurso 

no qual o processo formativo é um elemento concomitante de seu trabalho.  

Ante ao exposto, considera-se como elemento significativo para formação 

docente, particularmente, no contexto inicial que a mesma se esquive das soluções 

únicas de enfrentar as tensões da prática profissional. Por conseguinte, que seja 

estimulado o pensamento reflexivo, a autonomia nos processos de decisão, os 

procedimentos investigativos como forma de conhecer a realidade, para que se 

constituam processos metodológicos adequados a uma formação que tenha na 

assunção da contradição o pressuposto do trabalho e da profissionalização docente. 

(CUNHA, 2010). 

Convém registrar o entendimento de Imbernón (2009, p. 41), no qual se 

observam algumas considerações pertinentes na construção do conceito sobre 

formação inicial, a saber, que “a formação inicial é muito importante já que é o inicio 
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da profissionalização, um período em que as virtudes, os vícios, as rotinas etc. são 

assumidos como processos usuais da profissão”. 

Evidenciam-se através das ideias apresentadas pelos autores citados nos 

parágrafos anteriores, a existência do acompanhamento durante o estágio como 

fundamental. Isso significa que o momento de estar na prática possui pontos 

estruturantes para formação inicial docente, tais como: a formação permanente; as 

inter-relações; o pensamento reflexivo e autonomia; a construção de princípios 

relativos à profissão.  

Frente ao exposto, retomo o exame acerca do estágio sob o prisma histórico, 

e, consequentemente, apresento dois excertos do artigo de Colombo e Ballão 

(2014), onde é possível observar como a legislação em 1940 e no final dos anos 60 

abordava o tema do estágio.  

 
Em 1942, o Decreto-Lei nº 4.073 instituiu a Lei Orgânica do Ensino 
Industrial, estabelecendo as bases de organização e de regime do 
ensino industrial (equivalente ao secundário). Nesta Lei, o estágio foi 
definido como “um período de trabalho” realizado pelo estudante em 
alguma indústria, sob o controle de um docente. Embora houvesse a 
previsão da superintendência de um professor sobre as atividades 
realizadas, o estágio não cumpria seu papel no processo educativo 
por se aproximar muito de uma forma de se obter mão de obra de 
baixo custo, visto que não previa formalização entre a escola e a 
empresa, considerando esta atividade mero trabalho. 
 
O estágio escolar somente foi instituído nas faculdades e escolas 
técnicas no final da década de 60, quando em 1967, sob a ditadura 
militar, o Ministério do Trabalho e Previdência Social sancionou a 
Portaria nº 1.002. Nesta norma foi definida a importância do estágio 
para o aperfeiçoamento do ensino, criando condições favoráveis ao 
entrosamento entre a escola e a empresa. Determinou ainda que o 
estágio deveria ser firmado em um contrato contendo duração, carga 
horária, valor da bolsa e o seguro contra acidentes pessoais. 
Estabeleceu que não haveria vinculação empregatícia, encargos 
sociais e pagamento do 13º salário. Mas, o foco continuava no 
interesse das empresas, dando continuidade à política de estágio 

nascida com o Decreto-Lei n° 4.073/42. (COLOMBO e BALLÃO, 
2014, p. 174). 

 

Ao pensar sobre o que os autores apresentam acerca da legislação do 

estágio, verifica-se que a marca da ausência de um efetivo acompanhamento por 

parte dos professores das instituições de ensino precisa ser considerada. É notória, 

que por um extenso período (1942 a 1967) a visão relativa ao estágio se detinha em 

conotar, a este, uma atividade que pouco contribuía para a formação do estudante. 
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O que se expressava, inclusive com aparato legal, era a precarização desta 

possibilidade de percurso formativo a fim de promover mão de obra barata.  

Tomando como base o que Colombo e Ballão (2014) descrevem sobre a 

Portaria nº 1.002/67, verifica-se que embora alguns avanços sejam observados no 

que condiz ao estabelecimento de contrato de estágio, a visão que orientava a 

prática do estágio ainda estava direcionada para a questão do trabalho em 

detrimento de uma perspectiva formativa. 

A esse respeito, reitera-se o que bem expõe Zabalza (2014) sobre a função 

demandada da supervisão, a qual é extremamente relevante mediante “a 

complexidade de um processo formativo que se desenvolve fora da instituição 

formadora, uma atividade que envolve diversas instituições e pessoas, que se 

desenvolve em diversas fases e com objetivos normalmente complexos”. (ZABALZA, 

2014, p. 221). 

 No que se refere ao estágio no âmbito da formação de professores atento 

para o que analisa Andrade e Resende (2010) quando enfatizam que no Parecer do 

Conselho Federal de Educação 292, de 14 de novembro de 1962, foi definido, pela 

primeira vez, a Prática de Ensino sob forma de Estágio Supervisionado. Porém, esta 

disciplina aparecia como componente mínimo curricular obrigatório a ser cumprido 

por todos os cursos de formação de professores da época e dessa forma obtinha o 

“status” de complementação da aprendizagem e não uma parte do processo 

formativo. 

 As autoras ainda discorrem que o referido documento estabelecia uma carga 

horária relativa ao estágio que representava um semestre letivo e que a sua 

realização deveria ocorrer nas escolas da rede de ensino, também que era 

necessário a assistência por educadores especialmente designados para orientar o 

estagiário. Contudo, mesmo possuindo um tempo similar ao que atualmente se 

entende enquanto período proposto nos contratos de estágio e pontuando o 

cumprimento da prática no contexto das escolas, bem como com devido 

acompanhamento, a realidade se mostrava outra.  

 Sobre a conjuntura que circunscrevia o parecer 292/62 Andrade e Resende 

(2010) esclarecem que,  

 
Ao realizar o estágio, em escolas da rede de ensino, os futuros 
professores teriam a oportunidade de “aplicar” os conhecimentos 
adquiridos ao longo do seu curso, dentro das possibilidades e 
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limitações de uma escola “real”. A prática passou a ter muito mais um 
significado de treinamento, acompanhando o momento político 
conservador em plena implantação. (Andrade e Resende, 2010, p. 
236). 

  

 Nesse processo, o que se observa nas décadas posteriores até a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases, lei nº 9394 (BRASIL, 1996) é uma 

configuração do estágio, que no contexto amplo se encontra pautada na 

flexibilização acarretando no entendimento de qualquer ação fora de uma 

contratação formal como estágio. O resultado desta “facilitação” de olhar sobre as 

atividades práticas que os estudantes desenvolviam nas empresas foi a 

precarização do estágio como uma etapa fundamental no processo formativo, 

atribuindo ao mesmo um conceito alargado que maquiava a utilização de mão de 

obra barata. (COLOMBO e BALLÃO, 2014).  

  Quanto à formação de professores, Andrade e Resende (2010, p. 239) 

discorrem que a Lei nº 9394 (BRASIL, 1996) “figurou como um importante 

instrumento de concretização dos direitos educacionais”. Além disso, acentuam em 

seu estudo que, 

 
Ao que parece, portanto, tem-se aqui a sinalização de que formar um 
profissional docente capaz de exercer com qualidade e competência 
as atribuições próprias da profissão requer, antes de tudo, a 
superação de modelos desarticulados. (ANDRADE e RESENDE, 
2010, p. 240). 
 

Com base no que é afirmado pelas citadas autoras entendo a importância 

dessa significação acerca da formação docente no que tange o estágio. Diante 

dessa constatação, observo a relevância de trazer ao debate determinados pontos 

abordados na legislação que aborda o estágio, a qual atualmente está em vigência.  

Em se tratando da legislação vigente, referente estritamente ao estágio no 

Brasil, atento para lei que contempla o estágio não obrigatório, que aborda 

exclusivamente essa questão. Desse modo, ressalta-se que por ser esta legislação, 

o único documento norteador de tal modalidade, se faz necessário o exame da Lei 

nº 11.788 (BRASIL, 2008) de forma pormenorizada. 

A Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008) ou Lei do Estágio no Brasil (como é 

comumente chamada) foi referendada pelo Ministério da Educação e pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego durante o segundo mandato do então presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva (2006-2010) e faz parte de um conjunto de mudanças, as quais, de 
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acordo com Andrade e Resende (2010, p. 246), “traz alguns avanços, tanto na 

concepção do estágio na formação profissional, quanto na definição de 

responsabilidades das partes envolvidas”. 

A definição que a Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008) atribui ao estágioconfere este 

como sendo um ato educativo escolar supervisionado, o qual é desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de 

educandos que estejam frequentando regularmente cursos em instituições de 

educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação 

especial ou dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da 

educação de jovens e adultos. Também descreve, que o estágio além de constituir o 

percurso formativo do educando, visa ao aprendizado de competências próprias da 

atividade profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento 

do educando para a vida cidadã e para o trabalho. (BRASIL, 2008). .  

A referida lei pontua ainda em seu artigo 3º que o estágio, tanto na forma do 

estágio curricular como na modalidade do estágio não obrigatório,  

 
não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, observados os 
seguintes requisitos: I – matrícula e frequência regular do educando 
em curso de educação superior, de educação profissional, de ensino 
médio, da educação especial e nos anos finais do ensino 
fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos e atestados pela instituição de ensino; II – celebração de 
termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do 
estágio e a instituição de ensino; III – compatibilidade entre as 
atividades desenvolvidas no estágio e aquelas previstas no termo de 
compromisso. (BRASIL, 2008). 

 
Ante ao exposto, verifica-se que, com relação às condições para sua 

realização, o estágio, quer seja desenvolvido como uma exigência curricular quer 

seja uma opção do aluno necessita cumprir algumas demandas para sua efetivação. 

Contudo, essas premissas não garantem, isoladamente, a configuração do estágio 

como uma possibilidade de percurso formativo, a qual busca concatenar os 

conhecimentos adquiridos na formação teórica com os saberes oriundos das 

experiências na prática. 

Partindo dessa proposição e do que apresentei acerca do percurso histórico 

do estágio na formação de professores exponho a seguir de que maneira verifiquei, 

frente à realidade de um determinado contexto (CMEI), a caracterização do estágio 
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na formação inicial docente de estagiárias que atuam na Educação Infantil na 

condição de professoras auxiliares. 

Antes, esclareço que foi intencional o pouco espaço demandado nesta seção 

para a fala das estagiárias haja vista que minha intenção se deteve em apresentar 

de que maneira o estágio não obrigatório é mostrado nos documentos legais que 

regulamentam a educação e tratam mais especificamente sobre a formação 

docente.  

 
5.2 A mistura de sentidos que abarcam o estágio 

 
 Inicialmente destaco o que Bogdan e Biklen (1994, p.51) alertam, de que “ao 

apreender as perspectivas dos participantes, a investigação qualitativa faz luz sobre 

a dinâmica interna das situações, dinâmica esta que é frequentemente invisível para 

o observador exterior”. Diante dessa constatação relato sobre a visão que passei a 

vislumbrar acerca do estágio não obrigatório no percurso formativo das 

interlocutoras da pesquisa.  

Formosinho (2009, p. 95) afirma que “a docência é uma profissão que se 

aprende desde que se entra na escola, pela observação do comportamento dos 

nossos professores.” Em face dessa colocação, infere-se sobre a peculiaridade do 

trabalho docente, o qual está impregnado na subjetividade das experiências dos 

professores enquanto alunos, e que percorrem toda a sua trajetória, demarcando 

suas visões sobre o que é ser professor, especificamente, durante o momento de 

sala de aula.  

Refletindo sobre a fala deste autor apresento um excerto do Diário de campo 

o qual ilustra uma cena atípica do conjunto de observações que presenciei durante a 

imersão no campo. A cena expõe, particularmente, uma situação no estágio não 

obrigatório que até então não observara: o fazer pedagógico da estagiária. Até a 

data da referida observação, o que constatava a cada visita à escola, era a atuação 

das estagiárias de forma restrita aos cuidados ou controle das crianças. Percepções 

estas que aconteciam tanto nos momentos de atividades dirigidas (como a 

realização de desenhos e registros escritos) bem como durante as atividades 

consideradas “mais livres”28, a exemplo do momento do parque e caixa de areia.  

                                                             
28

A expressão é utilizada pelas professoras e estagiárias para caracterizar os momentos em que elas 

apenas observam as crianças.  
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O cuidar e o educar na educação infantil e na ação das estagiárias 

Parnamirim, RN, segunda-feira - 21.09.2015 
 

Ao retornar do lanche, na sala, as crianças não sentam em rodas no chão. De acordo 
com a professora para estimular a autonomia do grupo, cada criança pega uma cadeira e 
formam um semicírculo na sala de aula, em seguida a professora pega uma caixa colorida 
na qual vai retirando os crachás com os nomes e as fotos de cada criança. À medida que a 
criança recebia seu crachá, a professora solicitava que esta escrevesse com giz de quadro 
no chão da sala, a primeira letra do seu nome, em seguida, a criança se dirigia a um painel 
dividido entre meninos e meninas e ali colocava seu crachá de acordo com o gênero. A 
estagiária ficava próxima desse painel para auxiliar as crianças que ainda não diferenciava 
entre os bonecos de menino e menina que representavam os gêneros dos alunos da sala.  

Ao fim desta atividade, a professora entregou para a turma materiais para a caixa de 
areia, as crianças foram conduzidas pela estagiária. No momento da caixa de areia, ficaram 
com as crianças, a estagiária e a professora. Ambas conversaram comigo sobre algumas 
crianças, as dificuldades de trabalhar com esse grupo, nesta idade e de alguns aspectos 
específicos de alguns alunos da escola, especialmente ligados ao abandono da mãe e aos 
maus cuidados que algumas destas crianças recebem. 

No momento da caixa de areia, as crianças começaram a se dispersar e ir para o 
parque brincar. Neste momento a estagiária perguntou a professora se eles (os alunos) 
poderiam ir, a professora autorizou e com isso a estagiária foi para o parque auxiliar as 
crianças nos brinquedos. A professora permaneceu sentada comigo conversando sobre 
algumas situações referentes à turma. Encerrado este momento a estagiária pediu para que 
a turma recolhesse o material da caixa de areia e seguisse para a sala de aula. 
Quadro 09: Elaboração própria 

 
No que as cenas evidenciadas no supracitado excerto fomentam sobre a 

discussão em relação ao estágio não obrigatório? A princípio, elas mostram a 

atuação da estagiária, mais que isso, expressa essa ação no âmbito do fazer 

pedagógico. O título que utilizo para descrever este dia de observação não foi eleito 

ao acaso. Nesta etapa da pesquisa acreditava encontrar mais um momento de ação 

da estagiária de forma a auxiliar as crianças frente suas necessidades de higiene e 

alimentação. Era este o fato que se descortinava rotineiramente.  

A ação da estagiária, especificamente, na cena em destaque, possui alguns 

pontos que dialogam com as ideias de Formosinho (2009). A postura em dividir com 

a professora o momento de realização de uma atividade auxiliando as crianças 

quanto à colocação das fichas; a necessidade de, junto com a professora, debater 

sobre as diversas questões que envolviam a turma e a iniciativa de perceber que 

determinada atividade já não envolvia o grupo, buscando dessa forma fomentar 

outra situação. Estas ações transparecem aprendizados e processos que 

caracterizam um trilhar formativo possibilitado pela vivência do estágio não 

obrigatório.  



109 
 

Entretanto, o fazer docente não está suprimido a ação no âmbito da sala de 

aula, a docência se constitui em diferentes espaços, em múltiplas disposições de 

poder: o planejamento, as reuniões de professores, os encontros com as famílias, as 

atividades desenvolvidas no âmbito da formação em serviço, a participação nos 

movimentos de luta sindical; são alguns exemplos nos quais o docente exerce seu 

ofício, espaços que exigem desse profissional uma variedade de competências.  

Desse modo, reconheço que o conceito de estágio abarca uma polarização 

acerca de sua caracterização, a qual o relaciona ora como uma extensão restrita dos 

conhecimentos teóricos a serem aplicados na prática, ora o encaminha para uma 

esfera na qual o estágio se resume como um momento do contato da prática, 

reduzido a uma experiência sem relação profunda com a teoria ou reflexão da 

realidade.  

Mas, a prática do estágio traz o sentido da relevância deste na inserção à 

profissão e a este aspecto se limita. Pude perceber, em face do meu contato com o 

estágio, que, especificamente no âmbito do estágio curricular supervisionado, existe 

a discussão através dos relatórios de retorno de como foi o momento do estágio, o 

que trouxe de contribuições, quais limitações foram encontradas, que experiências 

se modificariam. Contudo, também diante da minha vivência e com base nas 

observações no campo, constatei que no estágio não obrigatório, a construção de 

relatórios de retorno sobre a prática é uma ação inexistente.  

Sobre esse aspecto, e, embora tratar da questão do estágio no âmbito de 

toda sua estrutura não se demanda uma reflexão acerca da discussão do que seja o 

próprio estágio, acredito ser pertinente trazer a problemática na esfera da teoria. 

Pois, como bem enfatiza Zabalza (2014), não se teoriza sobre. De acordo com este 

autor, 

 
A questão que se apresenta, portanto, é se convém e é oportuno 
“teorizar” sobre experiências e situações em que os sujeitos vão se 
envolver na forma muito operacional e vivencial. Em minha opinião, 
isso não só é conveniente, mas também absolutamente necessário 
(...)Teorizar é tentar disciplinar e dar sentido ao conjunto de 
operações e processos postos em prática no estágio. (ZABALZA, 
2014, p. 30-31). 

 
 Uma das questões também apontadas por Zabalza (2014) com relação à 

relevância do estágio como percurso formativo se deve também a própria 

manutenção de um coletivo permanente de jovens em período de formação que 
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sirva como jazida de possíveis incorporações às instituições e às empresas. Aborda 

também acerca dos benefícios derivados do contato entre as empresas e 

instituições com os centros universitários. Todavia, o autor faz uma ressalva, 

 
Se separarmos a formação do desenvolvimento das pessoas 
enquanto sujeitos e a vincularmos apenas à sua atuação no trabalho, 
corre-se o risco de mecanizar a formação, reduzi-la a um processo 
puramente instrumental e adaptativo. Uma nova estratégia do 
sistema para esvaziar os sujeitos de si mesmos e inseri-los cada vez 
nas conveniências do próprio sistema: seja trabalhista, social ou 
político.  (ZABALZA, 2014, p, 72). 

 
 É extremamente complexo o campo que envolve o estágio não obrigatório, 

sobretudo trazendo este, como possibilidade de itinerário no âmbito da formação 

inicial docente. Adentrar a prática; vivenciar as experiências cotidianas da escola na 

perspectiva da docência, porém, assumindo, por vezes, o papel de mão de obra 

barata e estritamente auxiliar; a inexistência de um aparato que promova a reflexão 

e, por conseguinte, a pesquisa sobre esta experiência são alguns dos diversos 

aspectos que compõem o estágio, particularmente, na modalidade do não 

obrigatório e que dão uma tecitura difusa a este cenário. 

Barreiro e Gebran (2006, p. 26) argumentam que, “de modo geral, os estágios 

têm se constituído de forma burocrática, com preenchimento de fichas e valorização 

de atividades que envolvem observação, participação e regência, desprovidas de 

uma meta investigativa”. Falando sobre o estágio, particularmente em relação ao 

que realiza na modalidade curricular, tem-se que sobre o momento de observação, 

os estágios curriculares destinam um período para realização desta etapa de 

maneira que as questões observadas no campo de estágio sejam elencadas e 

sirvam de ponto de partida para posterior participação e regência. Diferentemente, 

no estágio não obrigatório, no qual não se verifica a exigência de um período para o 

cumprimento dessa prática, os alunos adentram o campo de estágio e efetuam, 

concomitantemente, observação, participação e regência, muito embora que esta 

regência aconteça no contexto de professora auxiliar.  

 Ainda tomando a tríade da observação, da participação e da regência 

percebe-se como uma das diferenças mais visíveis entre o estágio não obrigatório e 

o estágio curricular corresponde à questão temporal, haja vista que na primeira 

modalidade é facultado um período relativamente maior, o qual pode se estender até 

dois anos.  
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Vale ressaltar que esse aspecto, não permite considerar que a atuação do 

estagiário numa quantidade maior de tempo traga consequentemente, maiores 

benefícios a sua formação, pois “a formação é uma construção complexa que se 

plenifica de sentido e conteúdos diversos, conforme o cenário e o propósito em que 

a situamos”. (ZABALZA, 2014, p. 77). Contudo, possibilita demarcar uma dimensão 

que não apenas discrimina o estágio não obrigatório do estágio curricular, mas 

também o insere num espaço de maior possibilidade para o desenvolvimento de um 

percurso formativo mais aproximado do cotidiano das instituições.  

Outra consideração pertinente sobre o estágio não obrigatório e o estágio 

curricular, a qual necessita ser observada, diz respeito à própria questão da escolha 

e da obrigatoriedade que, respectivamente, caracterizam cada um desses modos de 

ação na prática. Para tal, toma-se como base as afirmações de Zabalza (2014),  

 
Essa preocupação por si mesmo, pelo próprio crescimento pessoal 
(seja o que for que isso signifique; que sempre será algo mais que 
desenvolver destrezas concretas) deveria ser também um 
componente de identificação daquilo que queremos denominar 
formação. Isto é, processos deliberados que tratam de influenciar, 
direta ou indiretamente, as pessoas no que se refere ao processo de 
construir a si mesmas. A qualidade dessa influência está 
condicionada tanto pelo conteúdo da intervenção formativa como 
pela forma em que o referido processo se produz. (ZABALZA, 2014, 
p. 80). 

 
Destaco que, embora no caso do estágio não obrigatório, se caracterizar 

como uma opção para o aluno e que este a escolha pode ser no sentido de ampliar 

a construção do seu percurso formativo, esta possibilidade não traz garantias de que 

se traduza na aquisição de conhecimentos e saberes necessária a sua atuação, 

especialmente, para formação docente. Tampouco a ideia de que o estágio 

curricular, por ser obrigatório, supervisionado, bem como se assinalar enquanto um 

componente da estrutura curricular dos cursos se constitua como elemento 

exclusivo, para que sejam desenvolvidas as conexões entre teoria e prática, a 

promoção da reflexão ou a motivação para construção de investigações acerca da 

educação. 

Partindo desta perspectiva, atento para o fato de que ao vivenciar as duas 

modalidades de estágio, sendo uma por uma escolha, ainda que contingencial 

porque na maioria dos casos se relaciona a uma necessidade financeira, e outra 

para o cumprimento de uma exigência presente na proposta pedagógica do curso; a 
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estagiária entra em contato com dois contextos bem distintos, os quais são cenários 

tanto para promotores de situações especificas de formação, como são espaços de 

conflitos levando em consideração as relações que se estabelecem, dentro das 

instituições, entre estagiário e os outros atores do processo. 

Entendendo o estágio como oportunidade de itinerário na formação docente 

inicial, exponho abaixo a fala de Ana sobre suas percepções para com o estágio 

curricular supervisionado e o estágio não obrigatório. 

 

“Eu sempre quis fazer faculdade, mas eu não tenho emprego garantido de 

carteira assinada. Aí me deram uma opinião: se você fizer faculdade no 

começo você vai arrumar um estágio e com esse estágio você pagar sua 

faculdade. É bom pra eu também adquirir conhecimento e quando eu for 

para a prática mesmo, de ser professora eu já vou saber lidar com aquela 

situação, outras situações, que se eu fosse começar sem o estágio eu não 

saberia lidar”. (02/12/2015).  
 

Pode-se dizer com base na fala da interlocutora da pesquisa, que a motivação 

financeira foi o ponto desencadeador para a realização do estágio não obrigatório. 

Em seguida, observa-se que a questão da aprendizagem surge, especialmente, no 

tocante a apreensão de procedimentos concernentes a resolução de questões 

cotidianas. Os conhecimentos que emergem da academia são importantes, mas só 

ganham sentido quando são postos frente às questões cotidianas. É como dizer que 

sem a prática estes conhecimentos são semelhantes a arquivos: guardados e 

armazenados separadamente na expectativa de serlançados a mão. Com a inserção 

na prática, estes arquivos ganham o espaço, se relacionam entre si e são 

mobilizados na resolução de problemas que se descortinam no chão da escola. 

No que os aspectos elencados acima se relacionam com a legislação vigente 

do estágio? Esta relação se assenta diante do que a Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008) 

aponta como responsabilidade por parte das instituições de ensino com os 

educandos. Ressalto que o referido documento não faz distinção entre o estágio 

curricular supervisionado e o estágio não obrigatório para o cumprimento destas 

obrigações.  

A Lei do Estágio no Brasil (BRASIL, 2008) coloca como responsabilidade das 

instituições de ensino, dentre outros componentes que as mesmas devem, 

 
II – avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua 
adequação à formação cultural e profissional do educando;  
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III – indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no 
estágio, como responsável pelo acompanhamento e avaliação das 
atividades do estagiário;  
IV – exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não 
superior a 6 (seis) meses, de relatório das atividades;  
V – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando 
o estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas 
normas;  
VI – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação 
dos estágios de seus educandos;  
VII – comunicar à parte concedente do estágio, no início do período 
letivo, as datas de realização de avaliações escolares ou 
acadêmicas.  

 

Todas essas atividades visam construir a experiência do estágio numa etapa 

fundamental onde a conexão entre as instituições de ensino, as partes concedentes 

e os estagiários seja extremamente profícua. No entanto, saliento que durante todo 

momento da pesquisa no que se refere à observação e realização das entrevistas 

(período entre agosto e dezembro de 2015), não presenciei qualquer ligação entre 

estes. Ainda, retomo a fala de Liz ao enfatizar que uma das grandes dificuldades 

encontradas durante o estágio foi “o distanciamento entre a universidade, a 

escola e a secretaria de educação para com as estagiárias”. 

Percebe-se assim que, embora a legislação que rege o estágio tenha se 

configurado em avanços nos últimos anos, sobretudo, quando atenta para a questão 

do estágio como espaço de formação e fora do espaço de mão de obra barata, 

alguns pontos ainda se mostram dissonantes. Neste sentido, observa-se, 

principalmente, a falta de uma estrutura mais sólida quanto às questões de 

orientação, coordenação, supervisão e avaliação do estágio, a fim de promover uma 

reflexão acerca desta etapa no percurso formativo inicial docente.    

 A esse respeito, Zabalza (2014) declara, 

 
É difícil que os estudantes se acostumem a refletir sobre o que fazem 
se essa reflexão não fizer parte do estilo de trabalho de seus 
coordenadores, ou que descubram a importância das aprendizagens 
em conjunto se os próprios docentes não as utilizam como 
ferramenta habitual na criação de conhecimento. (ZABALZA, 2014, p. 
257). 
 

 Novamente, o autor enfoca a importância da reflexão durante a etapa do 

estágio como elemento fundamental para a constituição deste como possibilidade de 

processo formativo inicial, sobretudo, docente. Ademais, salienta como a relação 

entre estudantes e as coordenações do estágio se fazem primordial.  
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 Quanto a essa questão, a qual diz respeito à falta de uma relação entre 

estagiárias e coordenações de estágio, coloco quenovamente um ponto emergiu: as 

relações de poder, neste caso, as que transpassam o estágio. Das proposições 

anteriormente tratadas, especialmenteno tocante a esta temática das relações de 

poder, reitero que a discussão levantadano capítulo 4 sobre formação inicial docente 

e, particularmente, na seção 4.3, intitulada As cores das relações de poder 

presentes durante o percurso formativo inicial, sob as lentes teóricas de Elias e 

Scotson (2000) em face de uma análise pautada na obra destes,aborda as relações 

entre estagiárias e os demais pares.  

 No próximo tópico que empreendo neste capítulo, trato acerca das relações 

de poder que as próprias estagiárias constituíram com a experiência do estágio não 

obrigatório. 

  
5.3 A visibilidade das relações de poder durante o estágio não obrigatório 

 
Portanto, o estudo aqui apresentado não foi projetado dessa maneira 
desde o início. Em muitos momentos, seguimos indícios e 
abordamos novos problemas que foram surgindo em nosso caminho 
e, em um ou dois casos, o que descobrimos nesse percurso 
modificou a direção geral da pesquisa. (ELIAS e SCOTSON, 2000, p. 
15-16). 

 
Com base nas ideias dos referidos estudiosos reflito sobre a constituição 

desta pesquisa, a qual partiu, inicialmente, de uma questão sobre formação inicial 

docente, mas que no decorrer do caminho me fez chegar, também, a uma das 

paisagens, a paisagem das relações de poder. As explicações de Elias e Scotson 

(2000) se remetem a como eles chegaram a um estudo sobre relações de poder 

tendo partido de uma investigação que inicialmente abordava a questão da 

deliquência juvenil em uma pequena comunidade.  

O relato dos autores se aproxima da estrutura desta dissertação ao passo 

que, foi no encalço de estar inserida na comunidade na qual as estagiárias atuavam 

(CMEI) que reordenei parte do direcionamento da pesquisa por observar justamente 

algo que sequer havia considerado no início da pesquisa: as relações de poder que 

envolviam as estagiárias e as professoras, bem como entre as estagiárias e a 

coordenação da escola. 
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Na obra intitulada Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de 

poder a partir de uma pequena comunidade29, Elias e Sctoson (2000) apresentam 

um estudo que mostra as relações de poder que são constituídas no cerne de uma 

pequena comunidade subdividida em três áreas, e que mesmo duas áreas 

possuindo características semelhantes referentes ao de modo de vida de ambas, 

existe uma estigmatização entre os habitantes da Zona 2 para com a Zona 330. Na 

referida pesquisa, os autores constatam que o fato ligado ao tempo de moradia na 

comunidade se constituiu como ponto determinante para exclusão dos moradores da 

Zona 3 por parte dos habitantes das Zonas 1 e 2.  

Desse modo, não foi por acaso que selecionei especificamente essa obra de 

Elias e Scotson (2000) para analisar de que maneira as relações de poder se faziam 

presentes no percurso formativo inicial docente. Ao observar o campo, ao escutar 

(repetidas vezes) cada trecho das entrevistas, percebia que as estagiárias mesmo 

sendo professoras na sua atuação enquanto auxiliares ocupavam um lugar diferente 

das professoras titulares. Uma das principais razões estava ligada a questão que 

discuti na seção 4.2 do capítulo 4: a ação e a observação.  

 
A principal diferença entre os dois grupos era exatamente esta: um 
deles era um grupo de antigos residentes, estabelecido naquela área 
havia duas ou três gerações, e o outro era composto de recém-
chegados. A expressão sociológica desse fato era uma diferença 
acentuada na coesão dos dois grupos. Um era estreitamente 
integrado, o outro, não. (ELIAS e SCOTSON, 2000, p. 24).    
 

De acordo com a citação, reitera-se a colocação dos autores no tocante ao 

período de residência dos moradores como aspecto que distingue os grupos. Nesta 

dissertação o que considero o ponto que separa as estagiárias dos demais grupos 

que fazem parte do CMEI, especificamente com relação às professoras e a 

coordenação da escola, diz respeito, também, ao fato das interlocutoras da pesquisa 

se encontrarem em um tempo menor de presença na instituição. Ademais, deste 

período se caracterizar como temporário, tendo em vista a duração máxima do 

estágio não obrigatório de dois anos.  

Entretanto, o fator principal de diferença entre o grupo das estagiárias e as 

professoras parece residir na questão de que as estagiárias se encontram no início 

do seu percurso formativo docente. Ao dizer isto, exponho uma cena registrada no 

                                                             
29

O termo outsiders se refere nesta obra de Elias e Scotson (2000) a excluídos. 
30

  Nomenclaturas utilizadas pelos autores da obra. 



116 
 

Diário de campo, a qual retrata elementos importantes sobre a discussão das 

relações estabelecidas durante a formação inicial docente no contexto analisado. 

 
As relações de poder existentes entre as estagiárias e as professoras  

Parnamirim, RN, segunda-feira - 05.10.2015 
 
No momento do parque, inicia-se um diálogo entre a professora, a estagiária e eu. A 

professora pergunta para a estagiária quando esta concluirá seu curso de Pedagogia. A 
estagiária responde que até o final do ano corrente, pois precisa adiantar o curso. Pergunto 
à estagiária: qual é a previsão de término do curso? Ela responde que é no meio do próximo 
ano. A professora interrompe o diálogo informando que a estagiária precisa terminar agora 
(no final do ano), porque passou no concurso público do município de Parnamirim/RN para 
professora da Educação Infantil e, portanto, logo será chamada para assumir a função.  

Diante da fala da professora, a estagiária coloca: 
- Por isso estou aqui. Estou aqui para aprender. Se não fosse este motivo já teria 

desistido. Estou aqui para adquirir experiência porque você sabe (se reporta para mim) o 
salário não compensa.  

A professora interrompe novamente, e coloca que é difícil para a estagiária estar ali 
na escola, e passa a relatar a condição da vida social da estagiária. Que ela passou no 
concurso e de como é importante ela estar na escola para poder então assumir uma sala de 
aula. 

A estagiária novamente afirma: 
- Estou aqui para aprender! 
Pergunto para a estagiária se ela já teve outro vinculo ligado ao ensino ou se já 

prestou outro concurso. 
Ela responde que não para as duas perguntas. Informa que poderia estar numa 

escola privada, mas como irá trabalhar no ensino público prefere viver essa experiência do 
estágio através do vinculo com o município e assim viver mais perto da realidade na qual ela 
vai atuar.  

A estagiária então se direciona para a professora e diz que tem dúvidas com relação 
à organização do Diário de Classe31. 

A estagiária pergunta para a professora: 
- Como você colhe esses dados?  
A professora explica (de maneira muito confusa) que vai de acordo com a 

organização do Portfólio32 coletando as atividades das crianças. A estagiária indaga 
novamente: 

- Mas, como você diz que a criança está assim? Como você explica que ela alcançou 
ou não determinado objetivo? 

A professora então orienta que a estagiária veja alguns diários de classe de anos 
anteriores para que assim ela compreenda a estrutura do mesmo, e ressalta: 

                                                             
31

Diário de classe é um instrumento utilizado pelo município de Parnamirim/RN, através da Secretaria 
de Educação e Cultura, para a consulta das frequências e do desenvolvimento das crianças que 
estão matriculadas na Educação Infantil. No Diário de Classe devem constar: relatório inicial da 
turma, proposta pedagógica (por semestre), projeto (semestral), conteúdos a serem trabalhados (por 
semestre), relatório de desempenho individual das crianças (por áreas dos conhecimentos), relatório 
final da turma e frequências das crianças (diária, mensal e anual).  
 
32

 Portfólio é outro instrumento utilizado pelo município de Parnamirim/RN, através da Secretaria de 
Educação e Cultura, para a divulgação das atividades que foram desenvolvidas junto à turma durante 
o ano letivo. Nele consta a coleta de diversas atividades, fotografias de alguns momentos vivenciados 
pelo grupo ao longo do ano, bem como uma descrição da proposta pedagógica da escola e do projeto 
desenvolvido com a turma. O Portfólio é individual e entregue aos pais e/ou responsáveis das 
crianças durante a reunião final do ano letivo na escola.  
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 - Por mais que você veja, você só aprende na prática.  
A estagiária confirma a colocação da professora e acrescenta: 
 - Mas enquanto eu não tiver essa vivência, essa prática, é difícil. Até eu entrar aqui é 

muita teoria.  
A professora confirma a fala da estagiária e reforça que esta procure a coordenação 

da escola para ter acesso aos diários de classe da instituição. 

Quadro 10: Elaboração própria 

 
As professoras e a coordenação estão na escola há cerca de cinco anos e 

possuem estabilidade financeira no sentido de que atuam na docência da Educação 

Infantil do município de Parnamirim-RN via concurso público. Esta condição, em um 

primeiro momento me pareceu sem grande relevância. Todavia, conforme algumas 

cenas, tais como a exposta no quadro acima se descortinava, me atentava para tal 

questão.  

Para Ramalho e Nuñez (2014),  

 
O conceito de formação implica numa ação profunda e 
sistematizada, orientada para a transformação do professor como 
profissional, o qual inclui não só o saber e o conhecimento (como no 
caso da aprendizagem), mas também o saber fazer, o ser, o saber 
pensar. Sendo assim, a aprendizagem é parte da formação, embora 
qualquer aprendizagem não promova formação. (RAMALHO e 
NUÑEZ, 2014, p. 28). 

 
O que se analisa mediante a cena do Diário de campo e em face do que 

Ramalho e Nuñez (2014) consideram sobre o conceito de formação é de que não 

basta estar na prática e ter o desejo de aprender: são necessárias condições. 

Entender o que são essas condições perpassa pela compreensão de que as 

relações sociais ou de poder que se desenvolvem entre as estagiárias e os demais 

atores que diretamente estão ligados à sua formação no campo são determinantes 

no processo. 

Quando a professora direciona a estagiária a buscar o contato com a 

coordenação da escola e assim aprender sobre o material que a mesma 

desconhece, retira de si a responsabilidade que possui em participar do percurso 

formativo inicial da estagiária. Essa situação expõe que para a professora o seu 

lugar parece já estar “estabelecido”. Elias e Scotson (2000) assinalam que, 

 
Nos países de língua inglesa, como em todas as outras sociedades 
humanas, a maioria das pessoas dispõe de uma gama de termos 
que estigmatizam outros grupos, e que só fazem sentido no contexto 
de relações específicas entre estabelecidos e outsiders. (ELIAS e 
SCOTSON, 2000, p. 26). 
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Frente ao contexto investigado nesta dissertação, o que se verifica é que a 

disposição de saberes que as professoras possuem acerca de determinados 

procedimentos comuns ao fazer docente, a exemplo da construção do diário de 

classe, estabelece uma linha de estigmatização perante as estagiárias, tendo em 

vistas que estas desconhecem tais métodos. Mas como essa linha se faz presente? 

Durante a imersão no campo, a cada momento de observação e 

posteriormente, com a coleta das entrevistas essa linha se mostrava cada vez mais 

forte. Um das primeiras e mais marcantes situações diz respeito à inserção inicial no 

CMEI (a qual descrevo no capítulo 3 desta dissertação). Observar a ausência das 

estagiárias em um momento de reunião pedagógica, na qual se organizava um 

plano de trabalho para o semestre letivo se mostrou uma experiência impactante e 

reveladora. Porém, mais admirável ainda foi a despreocupação por parte do grupo 

de professoras e da coordenação da escola com o fato das estagiárias não fazerem 

parte daquela situação. 

 Isabel Silva (2003, p. 54) em seus estudos acerca das profissionais da 

Educação Infantil, ao tratar de formação e construção de identidades, diz que “o 

olhar do outro, que é qualificado, hierarquicamente superior, parece ter papel 

fundamental no seu auto-reconhecimento”. Com base no pensamento desta autora, 

percebo o porquê de não constatar a presença das estagiárias em todos os 

momentos que envolviam o planejamento, as reuniões pedagógicas e as atividades 

que ocorriam fora do contexto da sala de aula. O “olhar das outras” (professoras e 

coordenação da escola) as reconhecia em outro lugar; lugar este que não 

contemplava a observação e a participação das estagiárias no conjunto de fazeres, 

que constituíam o trabalho docente para além da rotina de sala de aula.  

 
Antes de ser profissional do magistério e lecionar uma determinada 
disciplina, o professor é uma pessoa que tem marcas de sua história 
de vida e de sua experiência individual e coletiva. O que muitas 
vezes não está claro para ele nem para a instituição a que pertence é 
o papel da educação na busca da transformação e da humanização 
do homem. O estágio é o espaço por excelência onde podemos 
refletir sobre essas e outras questões alusivas à vida e ao trabalho 
docente, na sala de aula, na organização escolar e na sociedade 
(PIMENTA e LIMA, 2012, p. 146-147). 

 

As colocações de Pimenta e Lima (2012) reforçam as convicções que construí 

na medida em que visualizava cada cena do estágio, que dialogava com as 
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estagiárias, que analisava o contexto da pesquisa. Essas convicções remetem a 

compreensão da pessoa que além de ser docente (com o conjunto de aspectos que 

esta condição implica) é uma mulher que possui sua história com (e fora da) a 

educação, tanto como aluna na trajetória pela Educação Infantil, fundamental e 

média, mas, também enquanto profissional em seu percurso formativo inicial. 

Ao pensar sobre estes princípios que me movem na análise do objeto desta 

pesquisa e, buscando debater acerca das relações de poderentre as estagiárias com 

a prática do estágio é que reconheço a necessidade de expor a fala de Ana ao 

relatar como entendia a experiência do estágio.  

O que observei na sua narrativa foi que para a estagiária descrever a vivência 

do estágio se tornou um momento para pontuar sobre quais eram os seus afazeres. 

Desta forma, Ana coloca que estar no estágio era “ajudar nas tarefas. Só que ela 

(professora) tem que me orientar porque ela é a professora”. Diante desta fala, 

durante a entrevista, pergunto para a estagiária se esta vê alguma diferença entre 

ela e a professora, sua resposta é negativa. Todavia, a interlocutora começa a 

elencaroutros pontos. 

Sampaio (2015) acredita que, 

 
(...) é preciso estar no mundo considerando, valorizando e tentando 
colocar em diálogo a heterogeneidade, a pluralidade, a 
complexidade, a diferença, admitindo as diferentes posições e 
interpretações, os antagonismos e o conflito como fatores de 
crescimento. (SAMPAIO, 2015, p. 75). 
 

As palavras dessa autora me fazem dar continuidade à exposição do relato da 

estagiária tendo em vista que as reflexões de Ana explicam de forma mais 

específica suas ações. E reside justamente nesta interpretação diversa do que se 

esperaria do relato da estagiária, a pertinência da sua compreensão. Devo 

esclarecer que o relato que se segue é o mais extenso de todos que apresentei até 

esta etapa da dissertação. Porém, diante do seu conteúdo, julgo fundamental que o 

mesmo seja exposto integralmente.  

De acordo com Ana acerca do estágio, 

 
“Ela não diz: eu sou a professora e você a auxiliar! Não! É tanto que ela 

também me ajuda, leva as crianças para o banheiro. Eu tenho que ver 

também o meu lugar. Eu sou só auxiliar, eu tô ali pra aprender com ela. Se ela 

disse: vai ser assim, assim, assim; então pronto! Vai ser porque ela é a 

professora. É a titular!Eu sou estagiária. Estágio já está dizendo: é pra aprender! 
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Eu tô ali pra aprender e não para impor ordem!Eu não faço nada se ela não 

disser! Porque eu tenho a concepçãode que ela é a professora e eu a 

auxiliar!” (02/12/2015). 

 
É possível compreender a partir do discurso da estagiária o surgimentode 

algumas demandas, dentre as quais destaco, a princípio, o valor que ela atribui no 

que tange o papel da professora auxiliar, que parece sobrepor à experiência do 

estágio. Ao mesmo tempo, a estagiária coloca de maneira bem clara que ela precisa 

“ver também o seu lugar!” O sentido que denota dessa fala condiz em entender 

que (para) ou ao invés de ser uma profissional em formação, o seu entendimento é 

de que o papel que exerce naquele momento está, estritamente, ligado ao de 

aprendiz. Porém, a aprendizagem deve suscitar e favorecer com a formação, de 

igual modo a formação compõe enquanto um elemento, queem diversos momentos 

contribui com o desenvolvimento profissional. (RAMALHO e NUÑEZ, 2014). 

Ao me deparar com tais constatações lanço o olhar para o que Medeiros 

(2007) aponta em face de seus estudos da obra de Elias e Scotson (2000) Os 

estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a partir de uma 

pequena comunidade, especificamente, concernente aos aspectos do poder e do 

cotidiano sob a ótica de Norbert Elias. De acordo com esta estudiosa, 

 
A grande lição que Elias nos passa é buscar ver o mundo sob outra 
ótica e tentar identificar as relações de poder como algo presente no 
dia-a-dia das pessoas. Poder não se resume à luta entre grandes 
nações; e excluídos não são apenas os países e continentes “sub-
desenvolvidos”, onde a população passa fome. Há estabelecidos e 
outsiders em todas as relações humanas. E, na maioria das vezes, 
não são os indivíduos que escolhem em qual lado irão ficar. Muito 
menos existe um lado “bom” e outro “ruim”. Tudo faz parte de um 
processo. (MEDEIROS, 2007, p.180). 
 

Pelo que foi exposto, observa-se que a existência do conflito por parte da 

estagiária ao manifestar, enquanto ao sentido de aprendizagem e o sentido de 

imposição,o quanto pólos antagônicos que ocupam um mesmo campo se 

relacionam profundamente com a questão das relações poder existentes entreestas 

estagiárias e as professoras (ponto discutido no capitulo 4 sobre a formação inicial 

docente). Assim, quando Ana revela que está“ali pra aprender e não para impor 

ordem”,ela demonstraatribuir o lugar de estabelecidos para as professoras e, 

respectivamente, o papel de outsiders para as estagiárias.  
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Nesse caso, convém salientar que a cultura escolar do CMEI pesquisado 

apresentou alguns aspectos que se conectam com a definição de Elias e Scotson 

(2000) a respeito do que são os outsiders. Por estarem em uma condição temporária 

(embora no contexto do estágio), as estagiárias não eram consideradas membros do 

grupo social da escola. Essa afirmação se deve a constatação de algumas cenas, 

tais como: as estagiárias apenas dividirem com as professoras momentos onde a 

ação destas fosse necessária (auxílio com as crianças); a relação com a 

coordenação e gestão da escola se limitar na solicitação por parte desta última para 

que as estagiárias efetuassem determinada atividade.  

Ainda, observando a interação entre as estagiárias e as famílias das crianças, 

percebi que, em grande parte, esta se dava após “a autorização” da professora. De 

que maneira esta “autorização” acontecia? Quando era necessário avisar as famílias 

de alguma reunião, evento ou situação ocorrida durante a rotina, as professoras 

solicitavam as estagiárias a se dirigirem aos pais ou familiares das crianças e 

entregarem bilhetes com informativos ou falar sobre determinada ocorrência. Fora 

deste contexto, as estagiárias apenas saudavam os pais ou familiares das crianças 

na chegada e saída destas.  

Outro ponto a ser considerado é que as estagiárias não se constituíam em um 

grupo social. Os momentos que verifiquei de contato entre as próprias estagiárias se 

resumiam em compartilharem informações, as quais eram oriundas da secretaria, da 

gestão ou coordenação da escola, bem como de avisos repassados entre as 

professoras quando estas não tinham oportunidade de se encontrar. 

É interessante pontuar que as estagiárias também eram tidas como não 

membros na relação com o outro- os estabelecidos. Partindo dessa declaração 

exponho duas cenas que me despertaram para tal constatação: durante minha 

presença no CMEI observei a ausência das estagiárias em atividades como 

planejamento ou reuniões pedagógicas. Ademais, presenciava durante os 

momentos de lanche das crianças (os quais condiziam com os momentos de lanche 

das professoras e estagiárias) a formação do grupo de professoras daquele horário 

de intervalo, reunidas, conversando e lanchando juntas, enquanto as estagiárias 

permaneciam com as crianças (cada uma com sua respectiva turma), lanchando ao 

mesmo tempo em que observavam os alunos.  

As impressões da estagiária Ana reiteram o que Elias e Scotson (2000, p. 65) 

afirmam mediante a experiência destes no contexto da observação das relações de 



122 
 

poder entre as comunidades que estudaram. Segundo os autores, “tais 

comunidades esperam que os novatos se adaptem a suas normas e crenças; 

esperam que eles se submetam a suas formas de controle social e demonstrem, de 

modo geral, a disposição de se enquadrar”. Essa busca por um “enquadramento” no 

contexto pesquisado revela a existência de um estigma acerca do estágio não 

obrigatório, ou seja, o lugar de mão de obra, mais que isso, de uma mão de obra 

temporária.  

O que Elias e Scotson (2000) colocam, diante da realidade que investigaram, 

se aproxima do que acontece na conjuntura analisada nesta pesquisa, 

especialmente, com base no relato da estagiária Ana sobre sua compreensão 

acerca do estágio.  

Outro aspecto a considerar quanto às relações existentes no contexto 

pesquisadoaparece por meio da fala de Zoé. Em seu discurso cita que “falta 

recurso pra escola e pra gente mesmo. Mas, como eu disse: a gente não 

vem pelo dinheiro!” 

Convém registrar que, em nenhum outro momento anterior ao citado, durante 

a entrevista, a estagiária fez qualquer alusão ao aspecto financeiro. Esse fato se 

mostra relevante tendo em vista o que alerta Kaufmann (2013, p. 154) de que “as 

palavras mais simples são raramente lançadas por acaso”. Pois, Zoé volta sua 

percepção para algumas das dificuldades do estágio no contexto do não obrigatório 

no âmbito da escassez de recursos. Ainda, observa-se o receio em associar a 

questão financeira à motivação pela qual optou ao estágio não obrigatório, como se 

esta justificativa diminuísse os aspectos ligados à aprendizagem e formação. 

Pode-se dizer que o discurso de Zoé proporcionou contemplar outra 

dimensão que faz parte da experiência do estágio. Segundo Zabalza (2014), 

 
Seja qual for a estrutura e os propósitos formativos do estágio, este 
tem sempre uma dimensão pessoal que ultrapassa amplamente os 
objetivos acadêmicos. Um dos aspectos que ganha destaque na 
experiência do estágio como momento formativo é que se diferencia 
muito claramente das atividades acadêmicas convencionais: das 
aulas, dos laboratórios, entre outros.(ZABALZA, 2014, p. 236). 
 

O pensamento deste autor me reporta a compreensão de que a perspectiva 

da estagiária Zoé retrata a sua dimensão pessoal aplicada à vivência do estágio. De 

que maneira? A partir das preocupações da interlocutora, as quais dizem respeito, 

em denunciar alguns problemas que para ela podem dificultar a atuação do estágio, 
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e que, de certo modo, caracterizam a própria prática do estágio, a exemplo das 

estruturas precárias de trabalho em face da ausência de recursos.  

Pimenta e Lima (2012) declaram que, 

 
Nas narrativas de estagiários sobre suas histórias de vida, é possível 
identificar pontos comuns no que se refere aos acontecimentos, aos 
desafios, aos obstáculos e a suas possibilidades de estudo, de 
trabalho, pois vivem o mesmo tempo histórico, as mesmas questões 
pedagógicas, políticas e econômicas da categoria profissional que 
escolheram. Em suas histórias, estão as marcas características da 
sociedade em que estão inseridos. (PIMENTA e LIMA, 2012, p. 67) 

 
Ante as concepções das referidas estudiosas assinalo que as demandas que 

envolvem o fator financeiro são pontos a serem considerados como parte importante 

da profissão de professora, sobretudo, no contexto da formação inicial, no estágio 

não obrigatório, onde o recebimento de bolsa ou contraprestação é uma realidade. 

Volto a me referir a questão financeira em face tanto do que a estagiária Zoé expõe 

acerca deste aspecto, bem como em virtude dessa questão se fazer presente em 

uma das cenas que observei no campo.  

Penso que abordar essa relação se configure relevante ao atentar que a 

finalidade do estágio “é colaborar no processo de formação dos educadores, para 

que estes, ao compreender e analisar os espaços de sua atuaçãopossam proceder 

a uma inserção profissional crítica, transformadora e criativa”. (PIMENTA e LIMA, 

2012, p. 219). E isso envolve a compreensão e análise num sentido para além das 

questões pedagógicas, englobando todos os ângulos que circunscrevem a profissão 

de professora.  

 

O papel social ocupado pelas estagiárias da modalidade do estágio não obrigatório 

Parnamirim, RN, quarta-feira – 28.10.2015 

 
         Durante o momento da caixa de areia, a estagiária começou a relatar novamente as 
dificuldades da sua vida fora da escola, de como é difícil conciliar trabalho, cuidar de uma 
criança pequena e de um bebê e, ainda, cursar a faculdade ao mesmo tempo. Relatou que 
alguns professores do curso subestimam os conhecimentos dela, que teve que se 
posicionar frente a uma professora especificamente porque esta questionou a autenticidade 
de um trabalho realizado pelo grupo, o qual ela participa. A professora se retratou com o 
grupo, mas a estagiária pontuou que ficou muito decepcionada com a postura dela. 
Acrescentou dizendo que ela tinha capacidade de fazer os trabalhos, mesmo tendo uma 
rotina puxada, de que era difícil, mas que tinha consciência da sua responsabilidade. 
         Relatou também que necessitou fazer uma pesquisa sobre avaliação baseada em um 
texto de Luckesi, e que buscou ajuda junto à professora de arte e movimento desta escola, 
pois esta se mostrou aberta em participar e ajudar no trabalho. Iniciou então, junto com a 
professora de arte e movimento uma conversa sobre a profissão de professora da Educação 
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Infantil, principalmente, no que tange o serviço público municipal. 
          A professora de arte e movimento colocou que valia a pena prestar concurso e 
trabalhar com crianças, que era uma profissão que trazia retorno financeiro, mesmo sendo 
comparado com outras profissões, defasado, era um dinheiro que ajuda a realizar várias 
coisas na sua vida. A estagiária por sua vez, perguntava sobre os valores pagos quando 
aprovada em um concurso, se mostrou admirada com a resposta da professora de arte e 
movimento referente aos valores, e se mostrou interessada em ingressar na profissão, 
especialmente, pensando no retorno financeiro e na estabilidade. 
Quadro 11: Elaboração própria 

 
 As cenas descritas no excerto acimame permitem concluir que, estar em 

contato com a prática através do estágio não obrigatório, ou seja, estar na condição 

de professora auxiliar (o qual é o caso do contexto observado nesta dissertação) 

fomentou a reflexão por parte das graduandas do curso de Pedagogia de diferentes 

elementos que constituem o percurso inicial formativo e a profissão de professora. 

Dentre estes vários elementos, acentuo a problemática da ética nas relações entre 

as graduandas e as instituições de ensino nas quais elas estudam; a questão das 

relações entre estagiárias e professoras, e sobretudo, a temática da demanda 

financeira.  

Reconheço que cada um destes pontos exige uma discussão pormenorizada. 

Entretanto, a análise que trago nesta dissertação, especialmente, nesta parte do 

capítulo, remete a observar como o fator financeiro possui uma relação significativa 

no contexto do estágio.  

Ao analisar o diálogo entre a estagiária e a professora atento para umfato que 

constava nas respostas presentes no questionário (instrumento utilizado na coleta 

de dados desta pesquisa). Durante a realização da coleta de dados da pesquisa, 

todas as interlocutoras (estagiárias) tinham suas rendas restritas ao recebimento da 

bolsa do estágio. Desse modo, embora compreenda que o estágio não obrigatório 

não se configure enquanto um vínculo empregatício, naquele momento, para 

aquelas graduandas, ele se constitua como única fonte de proventos. Nesse 

contexto, é admissível encontrar a demanda financeira como um das preocupações 

recorrentes na relação das graduandas com o estágio, e com suas perspectivas 

profissionais futuras.   

Para concluir esta seção do capítulo, coloco que a análise empreendida sobre 

a questão das relações presentes durante o estágio não obrigatório emerge com 

base no que a soma dos dados revelam (discursos e práticas). Da mesma maneira, 

faço valer as minhas concepções acerca da empiria e utilizo como aporte, as ideias 
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de alguns relevantes estudiosos na área da educação. Assim, considerações como 

as propostas por Formosinho (2009) no que cerne o seu olhar sobre a formação de 

professores são fundamentais para a construção da pesquisa, ao salientar que, 

 
Partilhamos, com muitos outros, a natureza complexa do ato 
educativo e, assim, a natureza complexa da profissão docente. A 
docência é, ao mesmo tempo, uma atividade intelectual e uma 
atividade técnica; uma atividade moral e uma atividade relacional. 
(...) Têm, na ação quotidiana, dimensões técnicas, mas também 
dimensões artesanais, dimensões intelectuais, mas também 
dimensões artísticas. (FORMOSINHO, 2009, p. 115). 

 
Evidenciam-se através das ideias apresentadas por esse autor, em que a 

docência comporta um universo multifacetado e complexo, consequentemente, 

múltiplos são os caminhos possíveis para o estudo deste objeto. O trajeto que 

escolhi percorrer lança o olhar ante a formação inicial no contexto do estágio como 

possibilidade de itinerário formativo contemplando alguns aspectos que circundam 

a experiência do estágio. 

É importante esclarecer que um dos objetivos desta dissertação é identificar 

como se caracteriza a prática do estágio não obrigatório na formação inicial 

docente na Educação Infantil em um contexto específico. Desse modo, o capítulo 6 

denominado O godê: O lugar do estágio não obrigatório na construção da 

identidade da professora em educação infantilbusca trazer aspectos referentes à 

docência na Educação Infantil. Considero relevante para tal propósito, pontuar as 

questões que circunscrevem o contexto histórico da prática docente nesta etapa da 

educação básica. Além disso, apresento as perspectivas das estagiárias a respeito 

dos saberes que são necessários para atuação como professora da Educação 

Infantil. 
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                  Figura 6 – “Paleta colorida”, foto tirada por Eric May (2012) 

           
          Fonte: Pinterest 
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6. O godê: O lugar do estágio não obrigatório na construção da 

identidade da professora em educação infantil 

 
De acordo com Kishomoto (2002), pesquisas indicam que a qualidade da 

Educação Infantil está relacionada diretamente com a formação dos profissionais. 

Exigir uma qualificação, em nível superior, de um profissional centrado na pesquisa 

de sua prática, é uma das condições para a profissionalização desse segmento. É 

importante considerar que para além da questão da formação, outros aspectos 

compõem a profissão de professora de Educação Infantil, a saber: a própria 

condição sócio-histórica que abarca esta profissão ligada à feminilidade, a relação 

educar e cuidar, os dados que se referem ao salário, ao desenvolvimento da 

carreira, dentre outros.  

Com base no que afirma a autora compreendo a docência na Educação 

Infantil dentro desta dissertação, similarmente ao godê, este objeto que na pintura 

serve para comportar tintas e diluentes. A docência na Educação Infantil se 

configura metaforicamente no godê, ou seja, como um contexto onde a formação 

inicial docente se dá; como um lócus no qual a experiência do estágio acontece.  

Utilizar a referência do godê alusiva à docência na Educação Infantil tem um 

sentido bem mais profundo ao passo que, 

 
Como herdeira da modernidade, tenho muitas vezes o impulso, a 
tendência, de querer o discurso único, o pensamento único, ou seja, 
ler na fala das professoras o que era esperado por mim e tentar 
afastar o que não estava previsto, o insurgente, o diferente, a 
mistura, os diversos sentidos que podiam ser produzidos nas 
relações com o conhecimento e entre as pessoas.  (SAMPAIO, 2015, 
p. 95). 
 

 Admitindo o mesmo receio da autora procurei ao relacionar os elementos da 

pintura com a pesquisa, superar as tentativas de previsão, reiterando que, mesmo 

vivenciando o estágio não obrigatório durante a formação inicial, o que discorro 

nesta dissertação diz respeito à experiência de outras. Por conseguinte, a escolha 

da imagem do godê para representar a docência na Educação Infantil não foi ao 

acaso. O godê não apenas comporta as tintas e os diluentes, serve também como 

superfície onde a mistura destes elementos pode acontecer. Com isso, ao entender 

que o estágio não obrigatório contribui na formação inicial docente como uma 
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possibilidade de percurso formativo e olhando para este fato na etapa da Educação 

Infantil, se faz apropriada a citada eleição da metáfora.  

 Ainda, se olharmos para a estrutura do godê na forma de paleta (tal qual está 

expresso imagem posta na abertura deste capítulo) será possível observar que o 

mesmo é composto de espaços apropriados para a colocação de tintas e diluentes; 

espaços estes que possuem a nomenclatura de cavidades. Por sua vez, nesta 

dissertação utilizo o termo espaço para me referir a cada questão que foi analisada 

durante esta investigação e que envolve a docência na Educação Infantil. 

Em se tratando dos imprevistos, das insurgências, das diferentes perspectivas 

que transpassaram a investigação exponho no decorrer deste capítulo, 

particularmente, sobre o olhar das interlocutoras,a docência na Educação Infantil. 

Para tanto, estabeleço uma relação entre a perspectiva das estagiárias com o 

contexto histórico que demarca a prática docente voltada para esta etapa da 

educação básica.  

O objetivo deste capítulo é de mostrar a docência na Educação Infantil como 

espaço; local de possibilidade dos eventos eonde se desenvolve saberes, a cultura 

local, a cultura docente, princípios da prática pedagógica e os processos de 

constituição da identidade docente. 

 
6.1 O espaço que envolve o ser professora da Educação Infantil 

 
Um dos primeiros pontos que merece ser destacado corresponde à presença 

massiva do feminino no quantitativo de profissionais que se inserem para atuarem 

na Educação Infantil. Cerisara (2002) traz colocações importantes sobre esta 

questão, e com base nos estudos dessa autora que enveredo na temática.  

 
A constatação de que essa profissão tem sido marcada por uma 
naturalização do feminino, quando é enfatizado o predomínio de 
mulheres como profissionais dessas instituições, significa a 
compreensão de que a categoria gênero é uma dimensão decisiva 
na organização da igualdade e desigualdade em nossa sociedade. 
(CERISARA, 2002, p. 28). 

 
Apesar de minha pesquisa e, respectivamente, esta dissertação não 

comportar em seus objetivos o debate no que diz respeito à questão do feminino na 

docência na Educação Infantil, tampouco se caracterizar numa investigação 

aprofundada de como este aspecto influencia na prática, assinalo este como um 
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ponto importante a ser abordado. Dentre os argumentos para tal opção, elenco, 

inicialmente, a experiência que vivenciei enquanto estagiária na Educação Infantil 

ser composta pelo contato com quase a totalidade de profissionais do gênero 

feminino (exceção do professor de música). Também, que a pesquisa se dá com 

interlocutores absolutamente do gênero feminino (convém lembrar que no campo da 

pesquisa os funcionários da escola eram do gênero feminino, salvo os dois 

porteiros).  

É válido colocar que com base no contexto de Parnamirim/RN, no qual a 

investigação se desenvolve dos 461 candidatos aprovados para a função de 

professora da Educação Infantil no concurso realizado em 2009, apenas três eram 

do gênero masculino.33 Este número em relação ao concurso ocorrido em 2015 

refere-se a doze dentro de um universo de 428 aprovados34, mesmo reconhecendo 

um crescimento no quantitativo de homens no exercício da docência na Educação 

Infantil, ainda é predominante a atuação de mulheres.  

Freire (2015) referindo-se a questão da tarefa de ensinar e pontuando que 

esta emana de uma profissão, neste caso, a profissão de professora, discute das 

expressões que se remetem a figura da professora, dentre as quais destaca a mais 

recorrente: tia. Ao tratar dessa temática, o autor diz que, 

 
A professora pode ter sobrinhos e, por isso ser professora, por isso, 
qualquer tia pode ensinar, pode ser professora, por isso, trabalhar 
com alunos. Isto não significa, porém, que a tarefa de ensinar 
transforme a professora em tia de seus alunos, da mesma forma 
como uma tia qualquer não converte em professora de seus 

sobrinhos só por ser tia deles. (FREIRE, 2015, p. 29-30). 
 

Há razões que me levam a crer o quanto estas ideias de Freire (2015) são 

fundamentais, em particular, se considerar estritamente a docência na Educação 

Infantil.Inicialmente, observa-se que o tema da afetividade aparece como elemento 

de aproximação que se faz entre professora e aluno através da utilização da 

terminologia tia. Ainda que o uso desta expressão represente uma prática pautada 

no cuidado. Contudo, o aspecto que sobressai corresponde que ser professora 

implica numa profissão, e nesta condição, questões como o engajamento político e a 

                                                             
33

Fonte:http://www.comperve.ufrn.br/conteudo/concursos/parnamirim2009/resultados/resultadoFinalCl
assificacao101.pdf 
34

 Fonte: Diário Oficial do município de Parnamirim de nº 1166, publicado em 27 de novembro de 
2015. 
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formação são partes essenciais, ao passo que ser tia se delimita a relação de 

parentesco. (FREIRE, 2015). 

Neste sentido, apresento a seguir a fala de uma das estagiárias no 

entendimento de que a partir desta algumas considerações sejam possíveis tendo 

em vista o que venho debatendo nesta seção do capítulo.  

Quando perguntada sobre o que é necessário para ser uma professora da 

Educação Infantil, Bia respondeu quase que instantaneamente que esta é uma 

“pergunta difícil. Não sei!”Frente à dificuldade inicial da estagiária em falar sobre o 

tema reflito a respeito da complexidade que de fato envolve relatar acerca das 

especificidades do ser professora na Educação Infantil. Embora compreenda que na 

situação de Bia esta fala seja perfeitamente compreensível haja vista a estagiária 

estar no inicio do curso de Pedagogia e também no inicio do estágio; essa reflexão 

se faz importante. Pois, tal pensamento decorre da compreensão de que a profissão 

de professora da Educação Infantil se constitui dentro de determinadas marcas, nas 

quais o aspecto do gênero possui destaque.  

Enveredando pelas narrativas de educadoras de infância, Gomes (2009) 

enfoca a questão do gênero dentre os aspectos relevantes que configuram a 

profissão de educadoras de crianças pequenas. Ancora-se em Cerisara (2002), a 

qual conclui que a identidade profissional, nesse caso, exigiu tomar como base a 

identidade pessoal dessas mulheres, construída em meio a uma ocupação 

socialmente desvalorizada.  

Trata-se de profissões construídas sob o signo do feminino que trazem 

implícitas as marcas do processo de socialização entre homem e mulher, cujos eixos 

fundamentais são o trabalho doméstico e a maternagem, entendida como as 

atitudes dos adultos para com as crianças que priorizam o afeto e os cuidados, 

considerando culturalmente como atribuição inerente à mulher. Outros pontos que 

aproximam o gênero feminino da educação voltada para a infância são: a 

vulnerabilidade das crianças e a proximidade com a família. É também observado 

que a questão do gênero se aplica na medida em que o fator preponderante que 

existe é a reconstrução de padrões concebidos como masculino e feminino, das 

relações entre público e privado.  

Além do exposto, é relevante colocar que, em seus estudos sobre a categoria 

gênero na profissão de professora de Educação Infantil, Cerisara (2002) afirma que, 
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Falar de professor de Educação Infantil é diferente de falar do 
professor das séries iniciais, e isso precisa ser explicitado para que 
as especificidades do trabalho dos professores junto às crianças de 0 
a 6 anos em instituições educativas sejam viabilizadas. (CERISARA, 
2002, p. 68). 

 
 Essas compreensões são pertinentes na medida em que se observa como a 

cultura, sobretudo, a cultura patriarcal se estabeleceu no decorrer do tempo 

determinando as diferenciações entre os fazeres masculino e feminino. Com base 

nesse entendimento Maturana e Verden-Zöller (2004), ressaltam,  

  
Descrevemos as atividades masculinas e femininas de outras 
culturas com o discurso da divisão do trabalho de nossa cultura 
patriarcal. Da mesma maneira, vivemos, na maior parte das vezes, 
as relações entre homens e mulheres de outras culturas como 
vivemos a divisão do trabalho de ambos os gêneros em nossa 
cultura patriarcal, seja qual for o emocionar deles e delas. 
(MATURANA e VERDEN-ZÖLLER, 2004, p. 21). 
 

 Partindo dessa perspectiva, a qual foca na influência da categoria gênero na 

construção de uma identidade profissional docente voltada para Educação Infantil, 

observam-se os elementos que têm sido considerados no processo formativo da 

professora desta etapa da educação básica. 

Esses aspectos ligados a questão do gênero feminino ser predominante na 

docência na Educação Infantil fomentam a reflexão acerca de algumas das 

características da criança pequena, as quais, culturalmente, parecem associar a 

ação do gênero feminino como a mais adequada para atuar na Educação Infantil.  

Campos (2008) dentro dos seus inúmeros trabalhos acerca da Educação 

Infantil apresenta um repertório de argumentos sobre a necessidade de se estudar 

essa etapa da educação básica. Estes motivos, por sua vez, se mostram 

fundamentais tanto para significações quanto à formação profissional, bem como 

para o contínuo estudo em face dessa realidade. Nesse sentido, objetiva-se dar de 

fato “corpo” a algumas das questões que constituem a etapa da Educação Infantil 

em sua singularidade, identidade e valor.  

Para esta autora, são múltiplos os elementos que dão a Educação Infantil, 

progressiva relevância, destes, um dos pontos principais diz respeito às densas 

transformações pelas quais o papel da mulher na sociedade moderna se configurou. 

Também, a forma como as crianças vivem na contemporaneidade, fruto da alteração 

nas condições de vida nas cidades; as mudanças decorrentes da globalização, as 
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quais deram novos contornos ao modo como a infância é vivenciada. Outro fator 

importante concerne sobre a ampliação e a diversidade dos estudos, se refere ao 

fato de que,  

 
Ainda predomina uma visão de que para a criança pequena qualquer 
coisa serve: não se valoriza o profissional que trabalha com ela, não 
se julga que livros, materiais pedagógicos e brinquedos são 
necessários no dia-a-dia e não existe preocupação com crianças 
passando longas horas em ambientes insalubres, longe do contato 
com a natureza e forçadas a contínuos períodos de ociosidade 
(CAMPOS, 2008, p.1). 

 
Ainda, em face dos estudos de Campos (1998, 2008), verifica-se que, até a 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases – LDB (1996) o quadro legal dava ao 

atendimento às crianças um cunho majoritariamente social. Após sua instituição 

observa-se uma “explosão” de organizações e formas dadas à Educação Infantil, 

bem como se estabelece como critério a faixa etária das crianças para diferenciação 

dos objetivos propostos e na distinção dos espaços que atuam nesta etapa: sendo 

as creches o atendimento destinado para as crianças de 0 a 3 anos e as pré-escolas 

de 4 a 6 anos. 

Em face dessas afirmações, Isabel Silva (2003), alerta que, 

 
Entre as preocupações com a qualificação e a habilitação do 
profissional da Educação Infantil, é fundamental incluir as 
transformações pelas quais essas instituições estão passando ou 
virão a passar considerando que ali se encontram pessoas que 
trazem uma história pessoal e profissional, cuja consideração em 
muito poderá contribuir para avançar na construção de uma 
Educação Infantil de qualidade para crianças das camadas 
populares. (SILVA, I., 2003, p. 107). 
 

 Diante dessa especificidade, Bodnar (2011, p. 198), esclarece que “com base 

na concepção de que o conhecimento é uma construção coletiva e de que o espaço 

da formação é o lugar das trocas de saberes, daqueles acumulados pelos 

pesquisadores e daqueles acumulados pelas professoras”, é necessário que se 

compreenda em vistas da sua construção sócio histórica da profissão, que esta se 

insere num contexto de mudanças e definição de identidade, consequentemente, 

reflete na constituição de conceitos que dimensionem a Educação Infantil no espaço 

da relevância para educação que lhe é devida. 

De acordo com Oliveira-Formosinho (2002, p. 48), “a profissionalidade da 

educadora de infância se situa no mundo da interação e que aí desenvolve papéis e 
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funções”. Ademais a autora diz ainda que, “o desenvolvimento profissional é uma 

caminhada que envolve crescer, ser, sentir, agir” (2002, p. 49). 

Neste sentido, e para a compreensão sobre a formação da professora de 

Educação Infantil, se faz pertinente que algumas considerações acerca do âmbito 

legal sejam elencadas a fim de que o tecido histórico que envolve a problemática da 

formação inicial docente seja exposto. É válido ressaltar que para esta dissertação, 

tomo como referência a perspectiva dos processos iniciais formativos no âmbito do 

município de Parnamirim, analisando um contexto específico, um CMEI, pois, 

conforme Kramer e Nunes (2013), 

 
Levando-se em consideração a multiplicidade de níveis de formação 
dos profissionais de Educação Infantil e a diversidade dos contextos 
municipais, percebe-se a coexistência de posições e noções 
contraditórias sobre os caminhos da Educação Infantil nos diferentes 
espaços. (KRAMER e NUNES, 2013, p. 39). 

 
Conforme a legislação vigente, particularmente tendo como referência as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), o 

conceito que se remete a educação voltada para as crianças pequenas se apresenta 

como, 

 
Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e pré-
escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não 
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos 

ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de 
idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 
supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e 
submetidos a controle social. (BRASIL, 2010, p. 12, grifos meus). 

 
Embora a supracitada definição enfatize a Educação Infantil num âmbito não 

doméstico, um ponto que precisa ser considerado é que o perfil do profissional das 

educadoras de infância, historicamente esteve ligado às funções de trabalho 

doméstico e maternagem. “O status adquirido pela Educação Infantil ainda não 

garante que todas as necessidades da área sejam atendidas” (BARROS et al, 2013, 

p. 64). Desse modo, considera-se fundamental o entendimento de como a educação 

voltada para a infância foi sendo constituída ao decorrer das permanências e 

descontinuidades históricas no contexto da educação brasileira, sobretudo, no 

tocante a sua função, as políticas públicas que lhe regulamenta, bem como ao que 

se refere ao perfil dos profissionais que atuam nesta etapa da educação básica. 
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Dentre as múltiplas nuances da formação inicial docente destaco ainda, nesta 

seção, o que na perspectiva das estagiárias envolve o ser professora da Educação 

Infantil. Anuncio que alguns pontos concernentes às relações se fazem presentes, 

muito embora estes se encontrem numa discussão diferente das relações de poder, 

a qual foi empreendida no capítulo 5 desta dissertação. 

A princípio, apresento o que Bia coloca quando questionada em quais as 

implicações que o estágio trouxe para sua formação. Para a estagiária, a 

experiência do estágio trouxe “bastante conhecimento, como o de lidar com 

as crianças e com as pessoas em si”. É interessante que a interlocutora atrela a 

questão das relações sociais com a sua formação. Essa relação que Bia possui 

apresenta quão complexa é a prática docente e que atuar nesta comporta 

experienciar o saber ao se relacionar com os outros.  

A esse respeito me reporto a Maturana e Verda-Zöller (2004), autores que 

iluminam o estudo com sua concepção sobre relações sociais. 

 
(...) nós, humanos, existimos na linguagem, e que todo o ser e todos 
os afazeres humanos ocorrem, portanto, no conversar – que é 
resultado do entrelaçamento do emocionar com o linguajear. Do 
mesmo modo, afirmamos que a existência na linguagem faz com que 
qualquer ocupação humana aconteça como uma rede específica de 
conversações. (MATURANA e VERDEN-ZÖLLER, 2004, p. 10-11).  

 
Pelo que foi exposto, observo a essencialidade da fala de Bia ao expressar 

que a prática docente lhe possibilita não apenas o contato com a profissão de 

professora (o que já é um ponto fundamental). Mas, lhe insere também, na vivência 

da docência, talvez em um dos aspectos mais significativo e ao mesmo tempo mais 

despercebido: o lidar com o outro.  

Imbernón (2009) acrescenta esta colocação ao pontuar que, 

 
Como a prática educativa é pessoal e contextual, precisa de uma 
formação que parta de suas situações problemáticas. Na formação 
não há problemas genéricos para todos nem, portanto, soluções para 
todos; há situações problemáticas em um determinado contexto 
prático. Assim, o currículo de formação deve consistir no estudo de 
situações práticas reais que sejam problemáticas. (IMBERNÓN, 
2009, p. 17). 
 

Em face das afirmações do autor, atenta-se que as relações sociais, as quais 

se estabelecem no âmbito da docência são próprias de cada contexto, sobretudo, ao 

lançar o olhar sobre a docência na Educação Infantil e as especificidades intrínsecas 
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a esta. Ainda sobre o currículo de formação conter a pesquisa de situações práticas 

reais, ressalto o quanto a análise de cenários a exemplo do estágio não obrigatório 

se inscreve nesta orientação.   

Das reflexões desenvolvidas até o presente sobre o tema, reafirma-se que a 

reflexão, a pesquisa e a crítica constituem-se como aparatos essenciais, os quais 

“articulados como um sistema contribui para uma visão mais ampla da atividade 

profissional do professor”. (RAMALHO, NÚÑEZ e GAUTHIER, 2004, p. 25). Por 

conseguinte, a concepção acerca da reflexão defendida por estes autores se detém 

não restrita a um ato sobre a prática do professor de maneira isolada, ao contrário, 

implica, sobretudo, em um compromisso que se inscreve nas relações institucionais 

e sociais, orientada por pressupostos explícitos. Ademais, a reflexão da prática é 

precária quando desconsidera sua relação dialética com a teoria, a qual se 

caracteriza enquanto fonte essencial na orientação de outras (e novas) formas de 

saberes, de investigação, levando a uma posição crítica da prática em questão. 

Para Freire (1996), na formação permanente dos professores, o momento 

fundamental é da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática 

de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. Em face do que 

apontam os estudos de Paulo Freire, busca-se tomar como ponto de partida para 

exposição do conceito sobre formação docente, a ideia basilar do que é necessário 

para o exercício da docência. Conforme Pimenta e Severino (2010) ser professor 

demanda saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, 

sensibilidade, indagação teórica e criatividade para encarar as situações ambíguas, 

incertas, conflituosas e, por vezes, violentas, presentes nos contextos escolares e 

não escolares.  

Neste sentido, entende-se que o espaço em que se localiza o ofício de ser 

professora, particularmente da Educação Infantil, demanda a utilização de uma 

diversidade de elementos, os quais se localizam no domínio das experiências, como 

também no campo de determinadas aprendizagens específicas, tais como: as 

teorias da educação, os saberes acerca da didática, os conteúdos inseridos nas 

diversas áreas do conhecimento (linguagens, ciências), sobretudo o emprego destas 

aprendizagens no trabalho coletivo em torno da resolução de problemas (CUNHA, 

2010). 

Abordar a temática da profissão de professora se apresenta como uma pauta 

obrigatória ao compreender que a maneira como a formação é entendida se conecta 



136 
 

profundamente com a concepção que envolve ser professora da Educação Infantil. 

As marcas que constituem as mudanças pelas quais esta profissão perpassou no 

decorrer das últimas décadas demonstram que o ofício da docência está, 

atualmente, imerso em uma série de responsabilidades, as quais superam a tríade 

planejamento-ação-avaliação. O profissional que tem na docência sua arte sobre o 

mundo requer de si primeira e essencialmente, a busca pela formação como ato 

contínuo; indissociável de seu fazer, tendo contido neste ato a reflexão crítica e a 

abertura para o novo, os componentes primordiais.  

Outra observação acerca da problemática da formação, particularmente 

dentro do contexto do estágio não obrigatório, é a de Liz. Ressalto que a perspectiva 

da estagiária se faz pertinente tendo em vista que, ao examinar questões relativas à 

constituição do ser professora, dentro desta pesquisa, observo o estágio não 

obrigatório, por este se configurar como uma possibilidade de percurso formativo e 

mesmo assim se constituir ainda circunscrito em uma exígua discussão.  

 
Para repensarmos a educação, buscando superar a crise existente, é 
preciso considerar não só o debate sobre os conteúdos e temas 
selecionados, as metodologias e organização institucional, mas 
também, sobretudo, considerar o modo como o conhecimento tem 
sido elaborado por seus atores – professores e alunos ou crianças no 
caso da Educação Infantil. (AQUINO, 2005, p. 8). 

 

O discurso de Aquino (2005) é extremamente pertinente ao pontuar acerca da 

construção do conhecimento por parte daqueles que atuam na Educação Infantil. 

Nesta dissertação, ao escolher observar a formação inicial docente de estagiárias na 

modalidade do estágio não obrigatório e que atuam justamente na Educação Infantil, 

considero importante lançar o olhar sobre a elaboração de alguns conhecimentos 

que estas interlocutoras da pesquisa desenvolvem durante e acerca do estágio, seja 

este curricular ou não obrigatório.   

Liz ao ser questionada sobre que relações ela observa entre o estágio 

curricular e o estágio não obrigatório, expressa que “na teoria tudo é muito 

bonito, na prática é totalmente diferente. A prática é realmente o que eu 

tenho!” O que compreendo mediante a fala da interlocutora é sua percepção de que 

o estágio curricular está relacionado, estritamente a teoria e que o estágio não 

obrigatório caracteriza-se como a prática. Refiro-me a esta relação pelo fato de que 

no percurso formativo das estagiárias desta pesquisa, as vivências em ambos os 
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estágios são partes que integrarão de algum modo o ser professora dessas 

mulheres.  

Ainda, segundo a estagiária, no estágio curricular o estabelecimento de 

prazos, de datas para entrega de relatórios resulta em uma pressão. Porém, 

esclarece que sem essa teoria oriunda da academia não é possível ter um bom 

desempenho na prática. Desse modo, o que a visão de Liz mostra é que ela 

entende, neste momento, o estágio curricular como uma disciplina que subsidia a 

realização do estágio não obrigatório, ou seja, como se os dois tipos fossem 

interligados e não que são duas modalidades de estágio.  

Percebe-se assim, a relevância em trazer nesta seção alguns aspectos 

concernentes à visão do ser professora na perspectiva da estagiária, olhando para 

esta perspectiva no interior de como o estágio não obrigatório contribui para reflexão 

de tais questões. Pois, como afirma Zeichner (2003, p. 43) “o que falta, nessa 

concepção de ensino reflexivo, é uma noção de como as teorias práticas que 

residem nas práticas do educador (conhecimento na ação) hão de contribuir com o 

processo de desenvolvimento do professor.” 

 O objetivo desta pesquisa se localiza na revelação de uma realidade ainda 

pouco analisada nos estudos na área da educação, na vivência do estágio em um 

âmbito que se encontra na não obrigatoriedade, mas que nem por esse motivo pode 

ser desmerecido ou até ocultado, pois na experiência da prática por meio do estágio 

não obrigatório estão pessoas, sujeitos que em determinado momento de seu 

percurso formativo necessitam de auxilio financeiro, bem como precisam estar 

imersos no espaço das realidades. 

Como mensurar essas aprendizagens enquanto sua relevância? Apenas 

situando as questões dos relatórios de retorno das estagiárias sobre os dias que 

estes vivenciaram na prática? Sim. Este é um modo. Contudo, quando busco olhar 

para os movimentos que acontecem diariamente por meio das experiências do 

estágio não obrigatório, estou emanada da compreensão de quê ali, aquelas 

estagiárias estavam construindo aprendizagens, as quais estas, por vezes, sequer 

percebiam.  

As ideias de Paquay e Wagner (2001) expressam que,  

 
Assim, a formação inicial deveria, sem duvida, preparar para todas 
as tarefas exercidas por um professor, compreendendo, por exemplo, 
preencher documentos administrativos, animar uma reunião de pais, 
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receber os pais, resolver conflitos de equipe, organizar uma viagem 
escolar, etc. (PAQUAY e WAGNER, 2001, p. 138). 
 

Os autores com base nos estudos de Tardif (1992) acrescentam ainda que, “é 

preciso inscrever claramente o desenvolvimento pessoal na formação profissional. 

Nesse sentido, os estágios são uma oportunidade insubstituível para a construção 

da identidade profissional”.  

Convém registrar que, no tocante aos relatórios de retorno produzidos pelas 

estagiárias acerca da experiência do estágio, os mesmos se localizam enquanto 

uma realidade restrita ao estágio curricular supervisionado. Estes documentos de 

registro sobre a vivência do estágio estão associados, na perspectiva das 

estagiárias, ao cumprimento de normas estabelecidas pelas instituições de ensino 

como forma de avaliar o processo.  

Ante ao exposto, trago outra fala de Liz sobre o seu entendimento em face do 

que seja o estágio não obrigatório e o estágio curricular supervisionado ou estágio 

curricular obrigatório. De acordo com a estagiária, “a palavra já diz: obrigatório. 

Você fica apreensiva porque tem que cumprir determinações da grade 

curricular”. Ainda, entende que as diferenças entre o estágio curricular e o estágio 

não obrigatório dizem respeito à relação de, no primeiro caso, o cumprimento de 

uma demanda do curso. Já com relação ao estágio não obrigatório compreende 

como o exercício de uma função.  

Ramalho e Nuñez (2014, p. 25) afirmam que “aprender é um conceito 

intimamente associado a ensinar e que a aprendizagem é favorecida pelos 

processos que facilitam a reconstrução crítica sobre a prática”. E estes processos, 

estes movimentos de constituição do ser docente por meio do contato com campo 

concreto, com o chão da escola precisam ser enunciados, afim de que fomentem a 

problematização de como eles se inserem no trajeto formativo para além do “estar 

na prática.” 

 
6.2 O espaço da infância na constituição do ser professora da Educação 

Infantil 

 
“Eu vejo meu trabalho assim: gratificante. Pra mim foi muito bom porque eu 

não tive infância e eu voltei a ter na Educação Infantil. Muitas coisas que eu 

não realizei quando era criança vim realizar aqui, na escola!” (Fala de Zoé 

acerca da sua atuação enquanto estagiária após quase dois anos de 

prática). 
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Iniciar esta seção do capítulo com parte do discurso de Zoé se constituiu 

como indispensável, sobretudo, diante da surpresa que me causara suas colocações 

e que foi desta fala que emergiu a análise que empreendo sobre o espaço da 

infância na constituição do ser professora da Educação Infantil.  

Oliveira (2010) pontua que a infância não pode ser considerada um campo de 

lacunas, silêncios e passividade, tampouco é corretoà afirmação da imagem social, 

a qual ainda é predominante na Pedagogia, da criança como a de alguém muito 

frágil. Pois, frente a estudos na área da psicologia e da psicolinguística as falas 

infantis comportam uma riqueza e são possuidoras de instrumento de constituição e 

veiculação de significações, muito embora sejam “falas diferentes de formas adultas 

de linguagem, mas testemunhas de um processo muito significativo de 

desenvolvimento da relação entre pensamento e linguagem”. (OLIVEIRA, 2010, p. 

45). 

Momo e Costa (2010) consideram que, 

 
Se pensarmos em relação à infância, observamos que há mais 
crianças que não se enquadram nos sistemas classificatórios 
modernos, que não “cabem” em lugar algum na ordem estabelecida, 
ou “cabem” em vários lugares ao mesmo tempo, do que crianças que 
se encaixam perfeitamente nas ordens vigentes, nas cartografias 
conhecidas. Consideramos que a infância pós-moderna se instala na 
ambivalência − na medida em que é polivalente, plurifacetada −, 
minando o pensamento binário do “isto ou aquilo” e podendo ser isto, 
aquilo e mais aquele outro…(MOMO e COSTA, 2010, p. 983). 
 

Desse modo, a formação voltada para a educadora de infância se faz 

essencial, principalmente, no contexto de que esta formação traga elementos 

característicos ao trabalho com as crianças pequenas. Também, é importante que o 

processo formativo considere, antes de tudo, profissão de professora de Educação 

Infantil no âmbito de uma profissão e, não restrita a uma ocupação. Além disso, que 

esta formação esteja pautada em um entendimento de que o ser professora na 

Educação Infantil abarca um universo complexo, o qual depreende da pluralidade do 

que é infância.  

Atentando para o que Zoé manifesta no início desta seção, é perceptível a 

existência de relaçõesentre a docência na Educação Infantil e a infância,as quais 

sobrepõem dimensões técnicas, artesanais, políticas; se encontram 
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significativamente no campo do emocional. Percebe-se assim o que Josso (2004) 

assinala sobre o vínculo entre as experiências de vida e os processos formativos. 

Para a autora,  

 
As experiências de transformação das nossas identidades e da 
nossa subjetividade são tão variadas que a maneira mais geral de 
descrevê-las consiste em falar de acontecimentos, de atividades, 
situações ou de encontros que servem de contextos para 
determinadas aprendizagens. (JOSSO, 2004, p. 44). 
 

Ao fazer estas considerações, Josso (2004) aborda o conceito de identidade e 

o correlaciona a importância das narrativas de formação, ao trazera fala desta 

estudiosa a direciono para outro campo: o de perceber por meio dos ditos sobre o 

estágio e acerca do processo de formação inicial docente o que as interlocutoras 

atribuíam como sendo aprendizado. Desse modo, as falas das interlocutoras da 

pesquisa, a exemplo a de Zoé, ao interligarem fatos da vida pessoal com a 

experiência do estágio dizem muito sobre como estas estagiárias se constituem 

neste período de contato com a docência na Educação Infantil. 

Dentro do universo de múltiplos entendimentos possíveis sobre o discurso de 

Zoé, no tocante a vivenciar uma infância por meio da sua atuação enquanto 

professora auxiliar na Educação Infantilacentuoum ponto importante. Nas 

observações realizadas durante a etapa de coleta dos dados, pude notar a busca 

constante da estagiária em participar dos momentos que tinham a psicomotricidade 

e o lúdico como elementos principais. Nas atividades que envolviam danças e 

dramatizações, por exemplo, era comum encontrar Zoé atuando com alegria, bem 

como, verifiquei o seu encantamento diante dos momentos de contação de histórias 

realizados pelas professoras titulares; momentos estes que aconteciam 

semanalmente para todo o grupo, no pátio interno do CMEI.  

Voltando a comentar, de maneira geral sobre a infância, apresento algumas 

ideias.Para Oliveira-Formosinho (2002) no tocante as características da criança 

pequena são destacadas a globalidade, vulnerabilidade e a dependência da família. 

Sendo a globalidade a forma holística pela qual a criança aprende e se desenvolve; 

tendo a vulnerabilidade relação com a capacidade de dar ao adulto o direito de 

regular o ambiente físico.  

Essas características atribuem à ação profissional das educadoras de infância 

o papel alargado e uma indefinição de fronteiras sobre sua atuação. Ressalta-se que 
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a creche ou pré-escola se configuram, enquanto primeiro espaço fora do nicho 

familiar, no qual são desenvolvidas em tempo e espaços previamente organizados 

uma diversidade de situações que fazem emergir saberes, a formação ética, o 

desenvolvimento psicomotor e as relações socioafetivas. 

Refletindo sobre a questão da infância e em face das características da 

criança pequena, sobretudo, como estas parecem ser o elo que conecta a atuação 

prevalecente de mulheres como professoras da Educação Infantil, senti-me 

dominada por uma indagação: que saberes são necessários para atuar como 

professora na Educação Infantil? 

Reconheço ser uma pergunta complexa de ser respondida tendo em vista que 

o questionamento foi feito para mulheres que estavam vivenciando seu primeiro 

contato com a docência. As interlocutoras da pesquisa experimentavam a prática 

inserida numa etapa da educação básica circunscrita num contexto histórico onde o 

entendimento que parece ser consenso é de que gostar de criança se configura 

como justificativa principal para o trabalho docente na Educação Infantil.   

Destarte, lanço o olhar sobre a fala de Liz. Sua perspectiva acerca do que é 

necessário para ser uma professora de Educação Infantil é extremamente 

pertinente, ao expressar que “primeiramente a competência porque não é só 

cuidar de criança”. Atento para o que Liz relata durante a entrevista justamente 

por seu discurso comportar alguns pontos que requisitam o exame pormenorizado. 

Observa-se que a estagiária coloca a “competência”como primeira condição para 

a docência na Educação Infantil, mais, atribui ao fazer docente um patamar para 

além do somente “cuidar”. No que este excerto chama a atenção? Angotti (2006) 

assinala uma resposta quando diz que,  

 
Explicando melhor, a profissionalidade dos educadores infantis 
deverá estar fundamentada na efetivação de um cuidar que promova 
educação, e de uma educação que não deixe de cuidar da criança, 
de atendê-la em suas necessidades e exigências essenciais desde a 
mais tenra idade em atividades, espaços e tempos de ludicidade. 
(ANGOTTI, 2006, p. 19). 

 
Tomando o conceito de profissionalidade como aporte para o entendimento 

sobre a formação da professora de Educação Infantil, pontuo uma cena do Diário de 

campo que sobrevém à memória e se apresenta de maneira significativa no 

tratamento da questão da docência na Educação Infantil. 
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A docência na educação infantil para além do feminino35 

Parnamirim, RN, segunda-feira - 23.09.2015 

Quando todas as crianças receberam seus cadernos a estagiária se encaminhou 
para um grupo e ficou sentada a mesa auxiliando na escrita do nome da atividade, bem 
como dizendo o que era para ser desenhado. A professora titular se direcionou para outro 
grupo e realizou a mesma ação da estagiária. Enquanto davam as orientações aos seus 
respectivos grupos, professora e estagiária conversavam sobre algumas crianças. 
 Professora: Maria tem faltado muito, praticamente não veio esse mês. É por isso que 
não avança! 
 Estagiária: Verdade. Silvia também vem pouco e quando vem parece perdida. 
 Professora: Eu conversei com mãe de Lucas porque ela queria pular etapas já que 
ele tem conseguido compreender os sons de algumas sílabas, ela tem me questionado 
sobre como avançar mais. Disse que ficasse calma, porque ele ainda está identificando 
foneticamente as sílabas, não pode atropelar o processo! 
 Estagiária: Ela é muito ansiosa! 
 Nesse momento a estagiária encerra a ajuda com uma criança e vem em minha 
direção com o caderno da mesma para mostrar onde a criança desenhou a linha que 
representa o chão, neste caso, ao lado do corpo que estava em pé no desenho, também 
mostrou que os braços saíam da cabeça da garatuja desenhada, a qual representava o 
corpo humano. A estagiária me mostra esse registro e relembra que a criança teve alguns 
avanços, apontando para a escrita do nome da mesma que já é perceptível a utilização de 
letras.  
Quadro 12: Elaboração própria 
 

O que pretendo discorrer mediante a exposição desta cena do Diário de 

campo, parte, substancialmente do que Mesquita-Pires (2007, p. 83) considera, de 

que, “as competências que um educador/professor deve desenvolver não se 

confinam só às competências científicas e pedagógicas, mas também de 

relacionamento interpessoal, organizacional e ético-deontológica”. Assim, destaco 

que a cena capta o olhar por contemplar tanto a questão da relação interpessoal que 

se constitui entre a estagiária e a professora em face destas debaterem sobre a 

turma, pontuando ambas, as questões quotidianas. Neste contexto, observo que a 

visão da professora perante a estagiária é de partilha no que se refere aos aspectos 

pedagógicos, situação esta que também propicia a estagiária entrar em contato com 

pontos que envolvem a ética.  

Ao dar ênfase a este ponto, faço por ser esta uma das poucas situações que 

presenciei durante o período de observação que não se restringia a ação da 

estagiária centrada, estritamente aos fazeres ligados a higiene ou alimentação das 

crianças. Também, por se configurar num dos poucos momentos no qual as 

estagiárias entraram em contato com a pesquisadora a fim de colocar questões de 

sua ação, sem ao menos se darem conta da relevância desta atitude. 

                                                             
35

 Os nomes das crianças citados na referida cena são fictícios.  
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É como declara Mesquita-Pires (2007) em seu estudo acerca da profissão de 

educadora de infância, 

 
Educar crianças para o século XXI, num mundo globalizado, 
caracterizado pelas mudanças repentinas e pela diversidade, implica 
que o educador de infância saiba reflectir quotidianamente sobre a 
intencionalidade educativa. Sempre será esta intencionalidade que 
deverá estar por detrás da tomada de decisões profissionais. Esse 
processo exige, do educador de infância, um conhecimento 
multidimensional; uma congruência entre as opções curriculares, o 
grupo de crianças e a cultura envolvente; uma elevada capacidade 
de responder às situações imprevistas; e a consciência da acção 
realizada e dos efeitos que ela provoca. (MESQUITA-PIRES, 2007, 
p. 218). 

 
Isso significa, que o contato da estagiária (a exemplo do descrito no excerto 

do Diário de campo) através do debate e da reflexão junto com a professora acerca 

de determinadas situações presentes na rotina, contribui para que durante seu 

processo inicial formativo, algumas concepções sejam desenvolvidas. Em defesa 

dessa ideia e com base na fala de Mesquita-Pires (2007) compreendo que um 

dessas concepções se refere ao conceito de infância, ou seja, sobre a construção de 

um entendimento de que o período da infância não se configura enquanto uma 

preparação para um vir a ser; a criança já é um sujeito que possui preferências, 

necessidades e conhecimentos.   

Ainda sobre a questão da competência, Alarcão (2003, p. 31) ao abordar a 

problemática da importância de professores reflexivos frente à sociedade da 

informação, expõe que “os professores têm que repensar o seu papel”. Ao trazer 

esta afirmação compreendo a essencialidade dessa reflexão no âmbito da formação 

inicial. Pois, a professora que atua na Educação Infantil necessita compreender que 

se papel foi sendo ressignificado no decorrer da história, ao passo que o próprio 

entendimento do conceito sobre a infância também.  

Como mencionei, anteriormente, a criança que hoje está na Educação Infantil 

não é tida mais como um ser que está se formando sujeito, ela já é um indivíduo, 

consequentemente, o trabalho com este sujeito não se situa apenas como bem 

coloca Liz “no gostar de criança, a gente tem que se identificar com o 

trabalho”. Rosemberg (1994, p. 52),no documento por uma política de formação do 

profissional de Educação Infantil (BRASIL, 1994), desenvolvido pelo Ministério da 
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Educação, já postulava que “inúmeros países vêm criticando a ideia de que basta 

ser mulher e gostar de criança para ser educador infantil”.  

Essa identificação com o trabalho da qual a interlocutora considera ponto 

essencial para a docência na Educação Infantil levanta o tema do contato com a 

profissão antes mesmo da inserção ao curso de Pedagogia, por exemplo. No que 

tange este assunto, Pimenta (2007, p. 20) expressa que, “quando os alunos chegam 

ao curso de formação inicial, já têm saberes sobre o que é ser professor. Os saberes 

de sua experiência de alunos que foram de diferentes professores em toda a sua 

vida escolar”.  

Portanto, ao analisar algumas das dimensões que circundam o entendimento 

de infância na constituição do ser professora da Educação Infantil enfatizo que o 

referido conceito abarca uma pluralidade de compreensões. Dentre as quais, aponto 

para a questão da relação da professora em formação com a sua própria infância; 

para os aspectos referentes à criança pequena e, consequentemente, para os 

elementos necessários no tocante ao fazer docente diante das percepções sobre 

esta fase da vida. 

 
6.3 O espaço da Educação Infantil 

 
Olhar para a Educação Infantil, enxergá-la em sua complexidade e 
sua singularidade significa buscar entendê-la em suas características 
de formação de crianças entre o 0 e os 6 anos de idade, constituindo 
espaços e tempos, procedimentos e instrumentos, atividades e jogos, 
experiências, vivências...em que o cuidar possa oferecer condições 
para que o educar possa acontecer e o educar possa prover 
condições de cuidado, respeitando a criança em suas inúmeras 
linguagens e no seu vínculo estreito com a ludicidade.  (ANGOTTI, 
2006, p. 25). 
 

O que a autora declara sobre a maneira como a Educação Infantil precisa ser 

observada (e vivenciada) implica na constituição de saberes, os quais, 

especialmente, durante a formação inicial devem abarcar espaço significativo. Tenho 

a compreensão ante ao que Angotti (2006) expressa, de que analisar os 

entendimentos que as estagiárias produziramsobre a docência na Educação 

Infantilno decorrer do estágio, não compõe ser uma tarefa simples; tampouco, 

enveredarei de forma pormenorizada no tema. No entanto, com base nos dados 

coletados durante a pesquisa, acredito ser pertinente elencar as perspectivas das 
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interlocutoras da pesquisa em face do que consideram acerca da docência voltada 

para as crianças pequenas. 

Nessa direção, apresento no excerto abaixo, as ideias de Ana e sua relação 

com a docência, a qual se remetia aos saberes necessários para atuar como 

professora na Educação Infantil. Segundo a interlocutora, 

 
“Primeiro, pra ser uma professora de Educação Infantil tem que ter alegria. 

Deixar seus problemas de lado e não trazer para sala de aula. Depois, tem que 

ter carinho e dedicação pelo trabalho. Você precisa transmitir para os seus 

alunos confiança senão eles não vão querer aprender. Digo isso porque na 

minha infância eu tive uma professora assim e eu nunca me esqueci dela! Ela 

era uma professora muito boa!” (02/12/2015). 
 
As declarações de Ana ressaltam as experiências anteriores à formação 

inicial como marcas importantes na construção do que a estagiária entende ser 

saberes essenciais ao trabalho docente da professora de Educação Infantil. É uma 

relação pontuada por estudiosos e que estes a consideram intrínseca à profissão de 

professora.  

Na medida em que as estagiárias expõem as suas percepções sobre o fazer 

docente na Educação Infantil, igualmente, apresentam algumas das maneiras como 

o estágio não obrigatório contribui nos seus respectivos percursos formativos. Como 

adverte Pimenta e Lima (2012), 

 
No que se refere especialmente aos estagiários, importa verificar até 
que ponto o estágio possibilitou avanço no sentido da construção de 
sua identidade e profissionalização docente, para colaborar no 
processo de melhoria das condições de escolarização de seus 
futuros alunos. (PIMENTA e LIMA, 2012, p. 230). 

 
Ao reconhecer esta afirmação das autoras, sigo o estudo mostrando as 

colocações de Zoé e Bia acerca do que consideram saberes necessários a profissão 

de professora da Educação Infantil.  

De acordo com Zoé a professora deve ter “muito interesse porque tem 

muitos professores que não se interessam e tem que se envolver muito no 

mundo deles (crianças), trabalhar de acordo com a realidade deles 

(crianças)”. Verifica-se que a perspectiva da estagiária está permeada pela 

compreensão de que a realidade que circunda o universo infantil é diferente da que 

cerca o mundo adulto. Essa perspectiva da estagiária se aproxima do que Oliveira 
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(2010) discorre no que tange a importância da relação entre a professora e a 

criança. A autora ressalta que, 

 
Os signos não são criados ou descobertos pelo sujeito, mas o sujeito 
deles se apropria desde o nascimento, na sua relação com parceiros 
mais experientes que emprestam significações a suas ações m 
tarefas realizadas em conjunto. As interações adulto-criança em 
tarefas culturalmente estruturadas, com seus complexos significados, 
criam “sistemas partilhados de consciência” culturalmente elaborados 
e em contínua transformação.(OLIVEIRA, 2010, p. 132). 

 
Levando em consideração a fala de Zoé e as ideias de Oliveira (2010) é 

possível constatar que um dos entendimentos que a estagiária constituiusobre a 

docência se refere à importância do contato entre professora e criança, tendo a 

professora o entendimento do contexto particular que possui a infância e atuando 

com base neste. 

Em contrapartida, na perspectiva de Bia a docência na Educação Infantil 

exige “ter bastante disciplina. Autoridade tem que ter também. Só isso!” A 

visão da interlocutora parece estar arraigada no controle das crianças: um dos 

vieses do cuidar. Esta colocação da estagiária chama a atenção tendo em vista que 

durante as observações, particularmente a que foi realizada na turma onde esta 

interlocutora atua, presenciei uma situação peculiar. 

 
Os elementos que compõem o ser professora na educação infantil, os quais ultrapassam os 
conhecimentos acadêmicos. 

 
Em determinado momento ao final da aula, a estagiária precisou se ausentar da sala 

para resolver uma questão de interesse particular e desse modo saiu cerca de 30 minutos 
antes do término do horário. A professora neste ínterim teve que buscar uma criança que 
“fugiu” da sala solicitando assim para que a pesquisadora “olhasse” a turma. Foi um 
momento breve, porém representativo em face do que posteriormente à estagiária 
apresenta como saberes requeridos à profissão, bem como frente às observações da 
atuação desta com a turma. Em diversos momentos observei as crianças buscando a 
estagiária como referencial, especialmente no tocante a realização das atividades da rotina. 
Em outras ocasiões, verifica-se que era a professora que buscava junto à estagiária a 
orientação para realização determinado momento na rotina, como se esta tivesse realizado 
o planejamento. 
 
Obs: Opto apenas neste excerto em não colocar data haja vista se tratar de uma cena a 
parte que aconteceu dentro um registro já apresentado na dissertação. 
Quadro 13: Elaboração própria 

 
Diante da referida cena atento para o que Mesquita-Pires (2007) aborda em 

face da formação inicial docente de educadoras de infância. Ressalto a importância 

de trazer as considerações desta estudiosa devido à observação da situação 
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supracitada no excerto Diário de campo envolver as representações sobre o modelo 

de formação.  

De acordo com a autora, 

 
(...) a formação inicial configura-se como um período socializador 
onde o formando estabelece contactosdirectos com as organizações, 
aacção educativa e o grupo profissional, ao qual se prevê que venha 
a aderir no futuro, apropriando-se de normas e valores que lhe são 
inerentes. É natural que o contacto com a prática profissional 
clarifique as virtualidades e as fragilidades do modelo de formação a 
que estão sujeitos. (MESQUITA-PIRES, 2007, p. 129). 

 
É necessário pensar como situações semelhantes a que estão descritas na 

cena se inserem na configuração da profissional da Educação Infantil no decorrer do 

seu percurso formativo inicial, sobretudo, no que se refere aos saberes e posturas 

que esta irá integrar.  

Os relatos das estagiárias pontuam a importância de uma relação, na qual o 

contato com a prática é essencial em face de compreender que saberes se 

estabelecem para elas como constituintes da sua atuação enquanto professora na 

Educação Infantil. Outro aspecto a considerar diz respeito ao que Sampaio (2015) 

discute em seu estudo acerca da relação entre a teoria e a prática. Desse modo, me 

reporto à autora quando estadeclara que,  

 
(...) entendo as educadoras como sujeitos que traçam seu caminho 
de relação com as teorias e orientações de maneira própria e muito 
diversa, não como fruto de uma vontade absoluta do sujeito, já que 
somos sujeitos imersos na nossa cultura, mas a partir do seu vivido 
entrelaçado com o que recebem de diversas fontes, através de 
variados canais, em um processo no qual a atuação do/no coletivo e 
o diálogo são fundamentais.  (SAMPAIO, 2015, p. 114). 
 

Ante ao exposto, observo o que as interlocutoras da pesquisa expressaram 

uma relação com a docência, apresentando, particularmente, como estas percebem 

a constituição dos saberes que entendem ser necessários para a docência na 

Educação Infantil. Enquanto, Liz expressava que era preciso “ter muito 

conteúdo”,enfatizando os conhecimentos acadêmicos como indispensáveis; Ana 

manifestava o quanto as marcas da experiência como discente acompanham, 

sobretudo, àqueles que elegem a docência sua profissão.  

Pude perceber que Zoé e Bia ao colocarem sobre suas perspectivas com 

relação aos saberes o fizeram imersas no que vivenciavam durante a prática no 
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estágio não obrigatório. Saliento que essa constatação se deu como resultado do 

que estas estagiárias relataram, somada à minha observação realizada nas turmas 

em que referidas interlocutoras atuavam. 

Dando continuidade, e atentando para o que foi até o momento abordado na 

dissertação, destaco a fala de Formosinho (2009), no tocante ao que as instituições 

de ensino, sobretudo, voltada para formação de professores devem conter em si. 

Para este autor, 

 
A assunção de uma cultura profissional de formação pressupõe 
considerar os estudantes, para além de alunos das disciplinas 
curriculares, como futuros ou potenciais professores, o que implica 
propor-lhes diferentes estratégias de aprendizagem. 
(FORMOSINHO, 2009, p. 107). 

 

O pensamento de Formosinho (2009) é extremamente pertinente, 

principalmente, por contemplar a proposição de diferentes estratégias de 

aprendizagem na formação de professores. Esta premissa acentua o quanto a 

conexão entre a teoria e a prática se faz basilar, em especial, no contexto 

demarcado como é a docência na Educação Infantil. 

Ainda, com base no que foi afirmado por Formosinho (2009) a respeitodas 

estratégias de aprendizagem, apresento o que Liz manifesta relativo à experiência 

do estágio não obrigatório. Em seu discurso a interlocutora relata que o estágio 

“não é bem remunerado. Mas, a pessoa está aqui e se ela tá aqui ela está 

querendo aprender!” Levando em consideração o que a interlocutora da pesquisa 

expõe observo que, embora seja primordial que se tenham estratégias de 

aprendizagem, para as estagiárias é imperativo a percepção de que estão imersas, 

antes de tudo, num contexto de aprendizagem. Nessa perspectiva, atento ao que 

afirma Mitjáns Martínez (2008b) fundamentada nas concepções de Carl Rogers 

(1986) sobre aprendizagem significativa. 

 
Rogers (1986) considera que a aprendizagem pode se dividir em dois 
tipos ao largo do continuum que expressa sua significação. Um tipo 
de aprendizagem em que apenas participa a mente, que se efetua do 
“pescoço para cima” sem participação de emoções e das 
significações pessoais e sem importância para a pessoa como um 
todo, e um outro tipo de aprendizagem que é sugestiva, significativa, 
experimental e na qual participa a pessoa total. (Mitjáns Martínez, 
2008b, p. 88). 
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É preciso deixar claro que os escritos de Mitjáns Martínez (2008b) estão 

direcionados para o exame da problemática da criatividade no trabalho pedagógico e 

da criatividade na aprendizagem. Todavia, ao constatar que na docência na 

Educação Infantil a inteireza da educadora é uma realidade tendo em vista que a 

mesma atua em um contexto complexo e dinâmico, julgo significativo pontuar a 

problemática da aprendizagem. Pois, as estagiárias estão imersas no tipo de 

aprendizagem que Rogers (1986) entende como experimental, estão ali na sua 

completude ao passo que são mulheres, graduandas, esposas; que foram crianças, 

alunas, dentre outras várias conjunturas.  

Também, como já fora enfatizado na fala de Liz, essas mulheres escolheram 

o estágio não obrigatório como um campo importante de aprendizagem para o que 

entendem ser necessário na atuação como professoras na Educação Infantil. Para 

completar essa abordagem, pontuo ainda que o próprio caráter indissociável que 

caracteriza a Educação Infantil quanto ao educar e cuidar denota o sentido de 

aprendizagem significativa. 

Em busca de uma compreensão acerca da formação inicial docente de 

graduandas dos cursos de Pedagogia enquanto estagiárias no contexto do estágio 

não obrigatório em um CMEI, que este capítulo foi tecido. Assim, procurei elencar 

algumas ideias no que concerne a docência na Educação Infantil, dando atenção ao 

contexto histórico de cada um desses temas, e, sobretudo, examinando os mesmos 

sob a perspectiva do que as estagiárias pronunciavam.  

Vale salientar que a dissertação não toma as relações sociais como o objeto 

central de investigação. No entanto, como bem explana Dubar (1997), sobre a 

construção de identidades sociais e profissionais, “o indivíduo nunca a constrói 

sozinho: ela depende tanto dos julgamentos dos outros como das suas próprias 

orientações e autodefinições. A identidade é um produto de sucessivas 

socializações.” (DUBAR, 1997, p. 05). 

Pelo que foi exposto, este capítulo buscou fomentar importantes reflexões 

concernentes à docência na Educação Infantil. Reconheço que uma variedade de 

aspectos ainda poderiam ser contemplados na tecitura desta dissertação. Mas, 

diante das proposições centrais desta pesquisa, me detive em focar nas questões 

direcionadas para a marca do feminino e do contexto histórico, a infância e os 

entendimentos construídos acerca do fazer docente na educação voltada para as 

crianças pequenas. 
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Isto posto, me encaminho para as considerações finais desta pesquisa, onde 

recapitulo de uma maneira geral, cada parte do caminho trilhado na construção da 

dissertação. Nessa direção, convido ao leitor para um encontro com algumas das 

imagens em claro/escuro que foram constituídas no decorrer do percurso, dando 

ênfase para dois pontos: a questão de partida e os objetivos propostos no início da 

empreitada. 
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Figura 7 – Dançarinas em azul, Edgar Degas (1895) 

 
Fonte: Pinterest
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7. Das imagens reveladas e das que ainda ficaram ocultas (Considerações 

finais) 

 
Aprendi que a vida e o cotidiano devem ser tomados como o 
programa da formação, pois não existe um como fazer a priori, 

existem as situações com a nossa disponibilidade de enfrentá-las. 
Existe a aprendizagem diária e permanente de ver e ouvir o outro, de 
ler o cotidiano como um processo cheio de contradições e 
imprevistos, que se produz a cada instante, no qual estamos 
inseridos e somos produtores. A todo momento, na prática 
pedagógica, é preciso fazer escolhas em face das situações que se 
nos apresentam. (SAMPAIO, 2015, p. 181). 

 
A partir das palavras de Sampaio (2015) inicio o processo de despedida desta 

jornada. É preciso considerar que o entendimento da autora se deu no contexto da 

formação continuada, o lugar que ocupara era de coordenadora e foi através dos 

registros das professoras que atuavam na modalidade do EJA, que emergiram as 

análises de seu trabalho. Nesta minha empreitada lanço o olhar para a formação 

inicial, o lugar que ocupara era de professora da Educação Infantil e foi através da 

perspectiva (observação da prática e dos discursos) das estagiárias que atuavam na 

Educação Infantil, que a minha investigação se constituiu. 

Em contrapartida, esta dissertação se aproxima dos estudos de Sampaio 

(2015) na medida em que também aborda processos de aprendizagem; discute 

sobre a vida e o cotidiano enquanto princípios que fazem parte da formação; revela 

como ver e ouvir o outro resulta em descobertas e evidencia o quanto algumas 

escolhas são significativas na prática pedagógica. Ainda, ressalto que esta 

dissertação representa uma caminhada na qual o processo de aprendizagem sobre 

formação inicial docente, acerca do estágio não obrigatório, em face da docência na 

Educação Infantil se assemelha a constituição de imagens, as quais preenchendo a 

tela buscam expor o objeto em sua complexidade.  

Nesse contexto, a utilização de um artefato metafórico, neste caso a pintura, 

conduziu todo a tecitura da dissertação. E o porquê da escolha pela metáfora, 

particularmente, pela pintura?  

Respondo a esta indagação trazendo a fala de Almeida (2006, p. 21) 

afirmando que “sou naturalmente cúmplice de atitudes pouco disciplinares, pois sei o 

quanto é desafiante e gratificante dialogar com outras áreas do conhecimento”. 

Tenho para mim que a arte é uma maneira de conhecer o mundo.  
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Neste trabalho a criatividade emergiu da minha implicação enquanto 

pesquisadora ao compreender a investigação como uma esfera na qual a cognição e 

a afetividade se encontram atreladas, esta compreensão se fundamenta nos estudos 

de Mitjáns Martínez (2008a, 2008b). Ao pensar sobre uma experiência pessoal, 

analisá-la através da perspectiva de outros tendo como baliza a teoria e 

desenvolvendo o estudo em um determinado contexto. Também, por conduzir 

através de um artefato metafórico, neste caso a pintura, a constituição desta 

dissertação, desde a maneira como compreendi a pesquisa chegando à forma que 

esta foi redigida. 

Assim sendo, julguei adequada a escolha por uma obra de Edgar Degas 

(1834 – 1917) para ilustrar esta última parte do trabalho, tendo em vista que suas 

criações expressam tal qual esta dissertação, imagens reveladas bem como figuras 

ocultas, que retratam mulheres e, além disso, evidenciam outra manifestação 

artística importante: a dança.  

Frente às ideias de vários teóricos, somada a análise do que para as 

estagiárias se constituam em uma perspectiva e em face das observações 

empreendidas durante a pesquisa, concebi os entendimentos a fim de responder a 

questão de partida desta dissertação. Retomo que a mencionada questão dizia 

respeito a buscar compreender de que maneira o estágio não obrigatório contribui 

na formação inicial graduandas dos cursos de Pedagogia. 

Desse modo, a referida pesquisa possibilitou apreenderque a questão da 

formação docente, atualmente, no contexto da realidade da educação no Brasil, está 

atrelada à própria qualidade da educação.  

O que percebi mediante esta investigação é que a formação se inscreve, 

hodiernamente, em um processo complexo, dinâmico, onde a escolha em se formar 

possui papel fundamental. Ao lado dessas características, constatei a existência de 

uma preocupação para que sejam aplicados modelos formativos docentes que 

busquem atender as demandas educacionais da contemporaneidade. Todavia, 

foram observadas algumas lacunas, especialmente, relacionadas auma reflexão 

crítica sobre ao próprio processo formativo inicial. 

A esse respeito atento que a visão da crítica como uma atitude é para 

Ramalho, Nuñez e Gauthier (2004), numa perspectiva mais ampla, uma forma de 

aproximação, reformulação e recriação da realidade. Para esses autores, em 

consonância com outros que me apoio para tecitura desta pesquisa, é de que essa 
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transformação da realidade educativa perpassa pela melhoria do exercício da 

docência e traz em seu bojo uma relação dialética entre a sala de aula, a escola e a 

sociedade, pois, “o professor não é mais um técnico que executa os procedimentos 

vindos de uma racionalidade técnica, e sim sujeito construtor da sua profissão”. 

(RAMALHO, NÚÑEZ e GAUTHIER, 2004, p. 37).  

Tais considerações justificam o que constatei mediante a construção dos 

dados,é que para as estagiárias a prática aparece como uma espécie de 

confirmação de que estão inseridas em um processo formativo. Nesse contexto, 

observei ainda a falta de uma discussão em algumas instituições de Ensino 

Superior, a exemplo da UFRN, ante a problemática do estágio não obrigatório e de 

que maneira este constitui, contribui ou interfere na formação de professores, 

especificamente, a formação que é oferecida nos cursos de Pedagogia. 

Também, verifiquei que, embora haja o estabelecimento de um termo de 

compromisso firmado entre as instituições de ensino, as partes concedentes 

(exemplo: Secretarias de Educação) e as estagiárias, é notório a ausência da 

coordenação e orientação por parte das instituições de ensino no estágio não 

obrigatório. Vale salientar que esta coordenação e orientação é representada por 

professores das instituições de Ensino Superior, os quais assinam os termos de 

compromisso. É importante reiterar que, durante o período o qual estive de forma 

recorrente no lócus da pesquisa (entre agosto a dezembro de 2015) não presenciei 

uma visita ou qualquer contato entre as estagiárias e a coordenação ou orientação 

das instituições de ensino, bem como não constatei qualquer atividade promovida 

pela Secretaria de Educação do município junto às estagiárias.   

A relação complexa entre o agir e o observar na prática das estagiárias foi 

outro resultado da pesquisa e revelou que ainda é confuso tanto para as graduandas 

como para os demais atores da escola (professoras, alunos, coordenação, gestão, 

dentre outros) o papel social ocupado pelas estagiárias que optam em durante a sua 

formação inicial docente pela modalidade do estágio não obrigatório. 

Diante do exposto, relembro o que Paquay e Wagner (2001, p. 139) alertam 

com relação ao estágio, ao colocarem que, “os estágios também são, com 

frequência, a oportunidade para o futuro professor se moldar às práticas tradicionais, 

descobrir e reforçar as receitas (...) os estágios formam práticos, não 

necessariamente profissionais”. 



155 
 

O que pretendo ao expor tais considerações? Tenho a pretensão de mostrar o 

quanto teoria e prática precisam ser compreendidas numa dimensão de 

indissociabilidade, quando se refere formação de professores. Pode-se dizer que tal 

questão é um ponto já conhecido e que, portanto, seria repetitiva e irrelevante esta 

afirmação. Contudo, um dos resultados desta pesquisa se assenta na percepção de 

que embora exista um amplo debate sobre a importância da teoria e prática na 

formação, o que se observa na realidade é uma falta de clareza no tocante a 

correlação entre conhecimento e ação. 

Faz-se necessário explicar que esta falta de clareza, a qual me refiro, decorre 

tanto da perspectiva das estagiárias, bem como das instituições de ensino e da parte 

concedente do estágio.  

De modo geral, para as estagiárias, a prática testifica o período de formação 

ao passo que propicia estar em contato com os contextos reais e, desse modo, 

valida os conhecimentos oriundos da teoria, como se cada uma dessas duas faces 

do processo de aprendizagem detivesse um peso diferente. Por sua vez, as 

instituições de ensino e a parte concedente do estágio compreendem que teoria e 

prática são ambas, essenciais. Porém, ainda não possuem dispositivos concretos 

que fomentem uma reflexão mais aprofundada sobre esta relação. 

No tocante, a alguns dos múltiplos itinerários que compõem estes referidos 

processos destaco que, especificamente, ao deter o olhar sobre o estágio não 

obrigatório constatei que este se localiza em um campo onde a contradição é a 

expressão que melhor o representa. 

Frente ao exposto, elenco alguns pontos que descrevem o cenário que 

encontrei acerca do estágio não obrigatório: um significativo número de contratos 

firmados em um período de tempo consideravelmente curto (2013 a 2015); o 

entendimento presente na legislação vigente da necessidade de atividades práticas 

no processo de formação docente, dentre as quais o estágio não obrigatório se 

configura como uma ação considerável; o interesse por parte das estagiárias em 

estarem inseridas na prática via o estágio não obrigatório atentando para este como 

um caminho na busca por formação; o conjunto de aprendizagens observadas 

mediante a atuação das estagiárias com a docência na Educação Infantil através do 

estágio não obrigatório. 

Contrapondo-se as estas cenas, pude apurar determinadas conjunturas, tais 

como: o exíguo debate no âmbito das pesquisas na área da educação sobre o 



156 
 

estágio não obrigatório inserido na formação inicial docente ;a ausência por parte 

das instituições de ensino na proposição de momentos direcionados para estudos 

entre as estagiárias e seus demais pares na escola; o não acompanhamento in loco 

da coordenação ou supervisão dos cursos de Pedagogia nos quais essas 

interlocutoras fazem parte; a desatenção da Secretaria de Educação na condução 

do estágio concernente ao fomento de atividades, dispositivos e orientações. 

Ademais, no âmbito da própria escola (CMEI), a inexistência de ações que 

envolvessem estagiárias, professoras, coordenação e gestão da escola em 

situações, tais como os planejamentos e as reuniões pedagógicas.  

Convém destacar alguns dos achados em face da análise com relação à 

docência na Educação Infantil. Neste trabalho pude observar que algumas marcas 

relativas à atuação da professora da Educação Infantil ainda se fazem presentes, 

sendo a presença massiva do feminino (e as questões que essa participação 

abarca), bem como aspectos que envolvem o próprio fazer docente, a exemplo do 

educar e cuidar. 

Ainda, acredito ser importante reiterar quais são os objetivos que foram 

propostos para esta pesquisa.  

Dos três intentos que esta investigação se remetia, cito, neste momento, 

dois:identificar como se caracteriza a prática do estágio não obrigatório na formação 

inicial docente na Educação Infantil em um determinado contexto e observar a 

prática das estagiárias e analisar seus discursos acerca do estágio não obrigatório 

na formação inicial docente. Ao pensar sobre tais propósitos reitero a relevância do 

objeto construído no decorrer da pesquisa haja vista o mesmo contemplar uma 

realidade que além de ser pouco discutida se configura em um espaço profícuo de 

análise.  

Kaufmann (2013, p. 183) na conclusão de sua obra A entrevista 

compreensiva: um guia para pesquisa de campo, declara que “nada substitui a 

experiência”. Levando em consideração a orientação deste estudioso reafirmo a 

necessidade de trabalhos que versem sobre a realidade da educação brasileira por 

meio das vivências que acontecem em determinados contextos, as quais acabam 

revelando, na maioria das vezes, demandas e problemáticas de ordem mais ampla.  

Partindo dessa premissa, acentuo que o terceiro objetivo desta pesquisa, o 

qual dá conta em contribuir para a discussão e reflexão a respeito do estágio não 

obrigatório no contexto da formação inicial docente de professoras da Educação 
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Infantil. Refletindo sobre o debate produzido em cada parte desta dissertação 

enfatizo a minha expectativa, a qual repousa de que este propósito tenha se 

consolidado. Assim, embora compreenda ser pouco usual a citação direta de 

autores nas considerações finais de uma dissertação, opto em me despedir envolta 

nos escritos de Sampaio (2015) entendendo que,  

 
O nosso próprio cotidiano proporcionou a experiência para traçar 
novos caminhos a partir dos já aceitos. Para isso, é preciso estarmos 
atentas aos dois, ao nosso cotidiano e à nossa experiência (saberes 
e práticas), estudá-los, explorá-los, e com eles fazer nosso caminho 
ao caminhar.(SAMPAIO, 2015, p. 189). 
 

Para finalizar, é oportuno reafirmar que apesar da significativa discussão 

realizada nesta dissertação, é vasto o espaço para uma diversidade de constituições 

de imagens; de pesquisas que explorem o estágio não obrigatório no contexto da 

formação de professores. Por tudo isso, concluoindicando algumas direções 

possíveis: 

 A experiência de quem já vivenciou o estágio não obrigatório e, 

atualmente, exerce a docência; 

 O exame de como o estágio não obrigatório é contemplado no âmbito 

das Secretarias de Educação; 

 A visão das instituições de ensino acerca dessa modalidade de estágio; 

 A relação entre a teoria e a prática dentro da experiência do estágio 

não obrigatório; 

 O próprio lugar do estágio não obrigatório na formação de professores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



158 
 

 

Referências 

AGUIAR, Márcia Angela da S. A formação dos profissionais da educação no 
contexto atual e o PNE 2011-2020: avaliação perspectivas. In: DOURADO, Luiz 
Fernandes (Org.). Plano Nacional de Educação (2011-2020): avaliação e 
perspectivas.2 ed. – Editora UFG – autêntica,2012. p. 263-284. 
 
ALARCÃO, Isabel. Professores reflexivos em uma escola reflexiva. São Paulo, 
Cortez, 2003. – (Coleção Questões da Nossa Época; 104). 

ALMEIDA, Maria da Conceição Xavier de. Complexidade, do casulo à borboleta. In: 
CASTRO, Gustavo de. et al. (Org.) Ensaios de Complexidade. 4 ed. Porto Alegre: 

Sulina, 2006.p.21-41. 

ALTET, Marguerite. As competências do professor profissional: entre 
conhecimentos, esquemas de ação e adaptação, saber analisar. In: PERRENOUD, 
Philippe, PAQUAY, Léopold, ALTET, Marguerite, CHARLIER, Évelyne. 
(Orgs.).Formando Professores Profissionais: Quais estratégias? Quais 
competências? – 2ed. – Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. p.23-35. 

ALVES, Liliane Gabriela Pereira; PAIVA, Maria Cristina Leandro de. Professora da 
educação infantil?  In: XV Encontro Nacional de Educação Infantil. NATAL/RN. 
EDUCAÇÃO INFANTIL EM PERSPECTIVAS: DIÁLOGOS POSSIVEIS, 2012. 

ANDRADE, Rosana Cássia R.; RESENDE, Marilene Ribeiro. Aspectos legais do 
estágio na formação de professores: uma retrospectiva histórica.Educação em 
Perspectiva, Viçosa, MG,v. 1, n. 2, jul./dez. 2010.p. 230-252. 

ANDRÉ, Marli E.D.A de. Pesquisa em Educação: buscando rigor e qualidade. In: 
Caderno de Pesquisa. n. 113, jul., 2004.p. 51-64. 

ANGOTTI, Maristela. (Org.) Educação Infantil: para quê, para quem e por quê? 
Campinas, SP: Editora Alínea, 2006. 

AQUINO, Ligia Maria M.L.L de. PROFESSORAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E 
SABER DOCENTE. TEIAS: Rio de Janeiro, ano 6, nº 11-12, jan/dez 2005. p. 1-12. 

AUGÉ, Marc. O sentido dos outros.– Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 1994. 

AZEVEDO, Nyrma Souza Nunes de. A parceria entre pesquisadores: contribuição ao 
enfoque qualitativo. In: ANDRADE, Márcia S. de; BARONE, Leda Maria C. (Org.) 
Aprendizagem contextualizada. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2012.p. 13-24. 

BARBOSA, Sílvia Maria Costa; BARBOSA, Joaquim Gonçalves. 
Etnometodologiamultirreferencial: contribuições teórico-epistemológicas para 
a formação do professor-pesquisador. Educação &Linguagem.Ano 11. n. 18., jul.-
dez, 2008.p. 238-256. 

BARREIRO, Iraíde Marques de Freitas; GEBRAN, Raimunda Abou. Prática de 
ensino e estágio supervisionado na formação de professores. – São Paulo: 

Avercamp, 2006.  



159 
 

BARROS, Camila et al. Algumas faces da formação: entre as políticas municipais e o 
cotidiano da educação infantil. In: KRAMER, Sonia; NUNES, Maria Fernanda; 
CARVALHO, Maria Cristina (Org.). Educação Infantil: Formação e 
responsabilidade. 1ª ed. – Campinas, SP, Papirus, 2013.  

BAUMAN, Zygmunt. Entrevista sobre a educação. Desafios pedagógicos e 
modernidade líquida. Por Alba Porcheddu. Segunda parte da entrevista: Os 
desafios da educação: aprender a caminhar sobre areias movediças Tradução: 
Neide Luzia de Rezende e Marcello Bulgarelli. Cadernos de Pesquisa, v. 39, n. 137, 
mai/ago. 2009.p. 661-684. 

BELCHIOR. Fotografia 3X4. Belchior [Compositor]. In:________. Alucinação. Rio 

de Janeiro: Phonogram, 1976. (37:25 min.) Faixa 9.1 CD. 

BERGER, Peter L; e LUCKMANN, Thomas. A ConstruçãoSocial da Realidade – 
24 ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 

BODNAR, Rejane Teresa Marcus. Relação teoria-prática na formação m serviço de 
profissionais da educação infantil: ressignificando a prática pedagógica. In: ROCHA, 
Eloísa A.C.; KRAMER, Sonia (Org.). Educação Infantil:Enfoques em diálogo. – 
Campinas, SP: Papirus, 2011. – (Série Prática Pedagógica). p. 195-210. 

BOGDAN, Roberto C.; BIKLEN, Sari Knopp. Investigação qualitativa em 
educação.Porto Editora, Porto – Portugal, 1994. Coleção Ciências da Educação.   

BONETTI, Nilva. O professor de educação infantil um profissional da Educação 
básica: e sua especificidade? 29ª Reunião da ANPED. 2006. 

BRANCO, Sérgio. O domínio público no direito autoral brasileiro – Uma Obra em 

Domínio Público. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2011. 

BRASIL.Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm>Acesso 
em 02 de março de 2015 às 08:16hs. 

_________. Por uma política de formação do profissional de Educação Infantil. 

MEC/SEF/COEDI, 1994.  

_________. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LDB L9394/96. 

Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm> Acesso em 02 
de março de 2015 às 07:23hs. 

_________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros 
nacionais de qualidade para a educação infantil/Ministério da Educação. 
Secretaria de Educação Básica .v.1; il– Brasília. DF, 2006. 

_________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Parâmetros 
nacionais de qualidade para a educação infantil/Ministério da Educação. 

Secretaria de Educação Básica .v.2; il– Brasília. DF, 2006. 

_________.  Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Curso de Pedagogia. 2006. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp05_05.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2015. 



160 
 

 
_________. Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008. Brasília, 2008. Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm. Acesso 
em: 13 de mai.2015. 

_________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Política de 
educação infantil no Brasil: Relatório de avaliação / Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Básica. – Brasília: MEC, SEB; Unesco, 2009. 

_________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Diretrizes 
curriculares nacionais para a educação infantil /Secretaria de Educação Básica. 
– Brasília : MEC, SEB, 2010. 

_________. Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Base 
Conceitual do Artesanato Brasileiro. Brasília: PAB, 2012. 

_________. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Básica. Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica. Conselho Nacional da Educação. Câmara 
Nacional de Educação Básica.Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 
Educação Básica. Brasília : MEC, SEB, DICEI, 2013. 

_________. Parecer CNE/CP 2/2015, de 9 de junho de 2015. Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos de 
licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e cursos de 
segunda licenciatura) e para a formação continuada. 

_________.  Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível 
superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para 
graduados e cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada. 
2015. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/par/323-secretarias-
112877938/orgaos-vinculados-82187207/21028-resolucoes-do-conselho-pleno. 
Acesso em: 17 fev. 2016. 

BRASÍLIA. Instituto EuvaldoLodi. Lei de Estágio: tudo o que você precisa saber / 

Instituto EuvaldoLodi. – 2010. 

CAMPOS, Maria Malta. A formação de professores para crianças de 0 a 10 anos: 
Modelos em debate. Trabalho apresentado no Seminário Temático “Formação no 

ensino médio de professores para o Ensino Fundamental: Educação infantil e séries 
iniciais”. V Congresso Estadual sobre Formação de Educadores. Águas de São 
Pedro, 16 a 20 de novembro de 1998. 

_________. Educação infantil: conquistas e desafios. In: CAMPOS, Maria M. et al. 
Reescrevendo a Educação: Propostas para um Brasil Melhor. São Paulo: 
Editora Ática e Editora Scipione, 2008. p. 91-102. 

CERISARA, Ana Beatriz. Professoras de Educação Infantil: entre o feminino e o 

profissional. São Paulo: Cortez Editora, 2002. 

COLASSANTI, Marina. Eu sei, mas não devia. Editora Rocco - Rio de Janeiro, 

1996.  



161 
 

COLOMBO, Irineu Mario; BALLÃO, Carmen Mazepa. Histórico e aplicação da 
legislação de estágio no Brasil.Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 53, Editora 
UFPR. jul./set. 2014. p. 171-186. 
 
CONAE (2013[2014]). Conferência Nacional de Educação: documento – referência/ 
[elaborado pelo] Fórum Nacional de Educação. Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria Executiva Adjunta. 

CORRÊA, Newton Sérgio P. O instituto do estágio de caráter não obrigatório 
sob a ótica da teoria de Pierre Bourdieu: um campo de luta para além do fazer 
e o saber. Dissertação de mestrado apresentada ao programa de Mestrado em 

Ciências Sociais Organização e Sociedade, da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2014.  

CRESWELL, John W. Investigação qualitativa e Projeto de pesquisa. 3 Edição. 

Editora Penso. Porto Alegre, 2014. 

CUNHA, Maria Isabel da. Lugares de formação: tensões entre a academia e o 
trabalho docente. In: DALBEN, Ângela Imaculada L. de F. [et. al.]. Convergências e 
tensões no campo da formação e do trabalho docente. – Belo Horizonte: 

Autêntica, 2010. (Didática e prática de ensino). 

DOURADO, Luiz Fernandes (Org.). Plano Nacional de Educação (2011-2020): 
avaliação e perspectivas. 2 Ed. – Editora UFG – autêntica, 2012.  

DUBAR, Claude. A socialização: construção das identidades sociais e 
profissionais. Porto: Porto Editora, 1997. 

_________.A crise das identidades: a interpretação de uma mutação. Edição: 

Edições Afrontamento/Porto, 2006. 

ELIAS, Norbert; SCOTSON, John L. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia 
das relações de poderá partir de uma pequena comunidade.Jorge Zahar Ed. Rio 
de Janeiro, 2000. 

ELIAS, Norbert. Escritos & ensaios; l: Estado, processo, opinião pública. 
Organização e apresentação, Federico Neiburg e Leopoldo Waizbort— Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2006. 

FERREIRA, Norma Sandra de Almeida. As pesquisas denominadas “estado da 
arte”. Educação & Sociedade, ano XXIII, no 79, Agosto/2002. p. 257-272. 

FREIRE, Paulo. Educação e mudança. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979. Coleção 

Educação e Comunicação vol.1. 

_________.Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 30 

ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 146p. (Coleção Leitura). 

_________. Professora, sim; tia, não: cartas a quem ousa ensinar. - 25. ed. rev. 

e atualizada. – Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015. 



162 
 

FORMOSINHO, João. Formação de professores – aprendizagem profissional e 
ação docente. Porto: Porto Editora, 2009. 

GALEANO, Eduardo. A descoberta da América (que ainda não houve). 2ed. Trad. 

Eric Nepomuceno. Porto Alegre: Editora da Universidade/UFRGS, 1990. p.7-45. 
Série Síntese Universitária. 

_________. As Palavras Andantes. Porto Alegre: L&PM, 1994. 

_________.. O livro dos abraços. Tradução de Eric Nepomuceno. – 11 ed – Porto 

Alegre: L&PM, 2003. p. 15-45. 

GEERTZ, Clifford. “Do ponto de vista dos nativos”: a natureza do entendimento 
antropológico. In: O saber local: novos ensaios em antropologia interpretativa. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1997. 

GHEDIN, Evandro; FRANCO, Maria Amélia Santoro. Questões de método na 
construção da pesquisa em educação. – 2 ed. – São Paulo: Cortez, 2011. – 

(Coleção docência em formação. Série saberes pedagógicos). 

GOMES, Marineide de Oliveira. Formação de professores na Educação Infantil. 

São Paulo: Cortez, 2009. – (Coleção docência em formação. Série educação 
infantil). 

IMBERNÓN, Francisco. Formação docente e profissional: formar-se para a 
mudança e incerteza – 7 ed – São Paulo, Cortez, 2009. – (Coleção Questões da 

Nossa Época; v. 77). 

INEP. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 
Censo da Educação Superior – Notas estatísticas/INEP. Brasília, DF, 2014. 

JOSSO, Marie-Christine. Experiências de vida e formação. – São Paulo: Cortez, 

2004. 

KAUFMANN, Jean-Claude. A entrevista compreensiva: um guia para pesquisa 
de campo. Petrópolis, RJ: Vozes; Maceió, AL: Edufal, 2013. 

KRAMER, Sonia; NUNES, Maria Fernanda; CARVALHO, Maria Cristina (Org.). 
Educação Infantil: Formação e responsabilidade. 1 ed. – Campinas, SP, Papirus, 
2013.  

LAVALL, Jaqueline; BARDEN, Júlia Elisabete. Estágio não obrigatório: 
contribuições para a formação acadêmica e profissional do estudante da 
Univates. Revista GUAL, Florianópolis, v. 7, n. 2, mai. 2014.p. 47-68. 

LIMA, Licínio. A “escola” como categoria na pesquisa em educação. Educação 
Unisinos, v.12, n.2, maio/ago. 2008. p. 82-88. 

LÜDKE, Menga; ANDRÉ, Marli E.D.A. Pesquisa em educação: abordagens 
qualitativas. – São Paulo: EPU, 1986.  

MARCELO Garcia, Carlos. Formação de professores: para uma mudança 
educativa. Porto: Porto Editora. 1999. 



163 
 

MARINHO, Joselidia de Oliveira. Iniciação docente na educação infantil: cenários 
de uma cultura profissional. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte - 
PPGED – UFRN. 2014. p. 43-65. 

MATURANA, Humberto R; VERDEN-ZOLLER, Gerda. Amar e Brincar: 
fundamentos esquecidos do humano do patriarcado à democracia. Tradução de 
Humberto Mariotti e Lia Diskin. - - São Paulo: Palas Athena. 2004. 

MEDEIROS, Patrícia Lins Gomes de. Aspectos do poder e do cotidiano em 
Norbert Elias.EmTese -  Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia 

Política da UFSC Vol. 3 n. 2 (2), janeiro-julho/2007. p. 168-181.  

MESQUITA-PIRES, Cristina. Educador de infância: teorias e práticas. Lisboa, 

Profedições, 2007. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. Textos escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1980. – 

Coleção Os Pensadores. 

MILLS, Wright. Do artesanatointelectual. In: A Imaginação Sociológica. 6 ed. – São 

Paulo:Zahar, 1986. p.  211-243. 

MITJÁNS MARTÍNEZ, Albertina. A criatividade como princípio funcional da aula: 
limites e possibilidades. In: VEIGA, Ilma Passos A. (org.). Aula: Gênese, 
dimensões, princípios e práticas. Campinas, SP: Papirus, 2008a. (Coleção 

Magistério: Formação e Trabalho Pedagógico). p. 115-143. 

_________. Criatividade no Trabalho Pedagógico e Criatividade na Aprendizagem: 
uma relação necessária? In: TACCA, Maria Carmen V. R. (org.). Aprendizagem e 
trabalho pedagógico. 2 ed.Campinas, SP: Editora Alínea, 2008b. p. 69-94. 

MORIN, Edgar. O Método 1: a natureza da natureza. 2 ed. Tradução:  M.  G.  de  
Bragança. Portugal, Europa – América, 1977. 

_________. A existencialidade do conhecimento. In:_____. O Método 3. O 
conhecimento do conhecimento. Porto Alegre: Sulina, 1999. p. 155-162. 

MOMO, Mariangela; COSTA, Marisa Vorraber. Crianças escolares do século XXI: 
para se pensar uma infância pós-moderna. Cadernos de Pesquisa, v.40, n.141, 

set./dez. 2010.p.965-991. 

NONO, MaéviAnabel; MIZUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Processos de 
Formação de Professoras Iniciantes. In: Reunião Anual da Associação Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), 29., 2006, Caxambu. 

NOVA CARTILHA ESCLARECEDORA SOBRE A LEI DO ESTÁGIO.Lei 11.788, de 
25 de Setembro de 2008. Ministério do Trabalho e Emprego. 

OLIVEIRA, Zilma de Moraes Ramos de. Educação Infantil: fundamentos e 
métodos. – 6 ed. – São Paulo: Cortez, 2010. – (Coleção Docência em Formação). 



164 
 

__________. Conversas sobre a criança e seu desenvolvimento. In: PEREIRA, 
Arlete de Costa et al. O educador no cotidiano das crianças: organizador e 
problematizador. Série editada por Suzi Mesquita Vargas. – Brasília : Gerdau, 

Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho, 2011.(Série mesa educadora para a primeira 
infância; 3). p. 68-78. 

OLIVEIRA-FORMOSINHO, Júlia; KISHIMOTO, TizukoMorchida (Orgs). Formação 
em Contexto: uma estratégia de integração. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2002, 231p. 

PAQUAY, Léopold, WAGNER, Marie-Cécile. Competências profissionais 
privilegiadas nos estágios e na videoformaçao. In: PERRENOUD, Philippe, 
PAQUAY, Léopold, ALTET, Marguerite, CHARLIER, Évelyne. (Org.). Formando 
Professores Profissionais: Quais estratégias? Quais competências? – 2 ed. – 
Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. p.135-159. 

PARNAMIRIM – Prefeitura municipal/Secretaria Municipal de Educação – Lei nº 
1.295/2006 – Lei do Sistema Municipal de Ensino. 

PARNAMIRIM – Prefeitura municipal/Secretaria Municipal de Educação - Lei 
Ordinária nº 1.721, de 24 de Junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de 

Educação de Parnamirim, para o decênio 2015/2025 e dá outras providências. Diário 
Oficial do Município de Parnamirim – RN. ANO VI– nº 1066. 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid). Ministério da 

Educação. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/pibid. Acesso em janeiro de 2017.  

PIMENTA, Selma G.; GHEDIN, Evandro (Org). Professor reflexivo no Brasil: 
gênese e crítica de um conceito. São Paulo: Cortez, 2002. 

PIMENTA, Selma Garrido. (Org.). Saberes pedagógicos e atividade docente – 5 

ed. – São Paulo: Cortez, 2007. 

PIMENTA, Selma Garrido; SEVERINO, Antônio Joaquim. Apresentação da coleção. 
(Coleção docência em formação. Série educação infantil). (pp. 11 – 19). In: GOMES, 
Marineide de Oliveira. Formação de professores na Educação Infantil. São Paulo: 
Cortez, 2009. – (Coleção docência em formação. Série educação infantil). 

PIMENTA, Selma Garrido; FRANCO, Maria Amélia S; LIBÂNEO, José Carlos. 
Pedagogia, formação de professores – e agora? Problemas decorrentes das 
diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Pedagogia. In: DALBEN, Ângela 
Imaculada L. de F. [et. al.]. Convergências e tensões no campo da formação e do 
trabalho docente. – Belo Horizonte: Autêntica, 2010. (Didática e prática de ensino). 

_________. O estágio na formação de professores: unidade teoria e prática? – 

10 ed. – São Paulo: Cortez, 2011. 

PIMENTA, Selma G. & LIMA, Maria Socorro L. Estágio e Docência.  – 7.ed. - São 

Paulo. Cortez, 2012. (Coleção Docência em Formação). 

PIMENTA, Selma Garrido; ALMEIDA, Maria Isabel de. (Org.). Estágios 
supervisionados na formação docente – São Paulo: Cortez, 2014. 

http://portal.mec.gov.br/pibid


165 
 

PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE PEDAGOGIA - Resolução nº 103/2006-
CONSEPE, de 19 de setembro de 2006. 

QUEIROZ, Maria Aparecida de; PAIVA, Maria Cristina L. de. A valorização do 
trabalho docente e a formação profissional. In: FRANÇA, Magna; MOMO, 
Mariangela (Org.). Processo democrático participativo: a construção do PNE. 

Campinas, SP: Mercado de Letras, 2014. – Série Educação Geral, Educação 
Superior e Formação Continuada do Educador. p. 249-286. 

RAMALHO, Betania Leite; NUÑEZ, IsauroBeltrán; GAUTHIER, Clermont. Formar o 
professor, profissionalizar o ensino: perspectivas e desafios. Porto Alegre: 2 ed. 

Sulina, 2004. 

RAMALHO, Betânia L; NUÑEZ, Isauro B. (Org.). Formação, representações e 
saberes docente. Campinas, SP: Mercado de Letras; Natal, RN: UFRN – 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014. – Série Educação Geral, 
Educação Superior e Formação Continuada do Educador. 

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO – 2013 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 
GRANDE DO NORTE - CENTRO DE EDUCAÇÃO. Natal – RN. 2014. 

RESOLUÇÃO CNE/CP Nº 1, DE 15 DE MAIO DE 2006. Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para oCurso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. 

RESOLUÇÃO Nº 171/2013-CONSEPE, de 5 de novembro de 2013. Aprova o 
Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. 

RODRIGUES, Priscila A. M.Anatomia e fisiologia de um estágio. In: Reunião 

Anual da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(ANPEd), 35., 2012, Recife. 

SAMPAIO, Marisa Narcizo. Caminhos que se fazem ao caminhar: diálogos entre 
teoria e prática em registros de professoras. – Campinas, SP: Mercado de Letras; 
Natal, RN: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2015. – (Série Educação 
Geral, Educação Superior e Formação Continuada do Educador). 

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, Adolfo. Filosofia da práxis. – 1 ed. – Buenos Aires: 
ConsejoLatinoamericano de CienciasSociales – CLACSO; São Paulo: Expressão 
Popular, Brasil, 2007. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do Trabalho Científico. – 23. ed.rev. e 

atual. – São Paulo: Cortez, 2007.  

_________. Filosofia. 2 ed. – São Paulo: Cortez, 2007. 

SILVA, Isabel de Oliveira e. Profissionais da educação infantil: formação e 
construção de identidades/Isabel de Oliveira e Silva – 2. Ed. – São Paulo, Cortez, 
2003 – (Coleção Questões da Nossa Época; 85). 

SILVA, Rosália de Fátima. Compreender a “entrevista compreensiva”. Educação em 
Questão, Natal, v. 26, n. 12, maio/ago. 2006. p. 31-50. 



166 
 

SILVA, Tomaz Tadeu da., org. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos 
culturais. 14 ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

SOLIGO, Rosaura. Só para quem gosta de ensinar e aprender. Texto adaptado 

do original de José Contreras Domingo: El saber de La experiência enlaformación 
inicial del professorado. Disponível em: 
<file:///C:/Users/User/Downloads/DialnetElSaberDeLaExperienciaEnLaFormacionInic
ialDelProfe-4688508%20(1).pdf>– Curso de formação de formadores, 2015. Acesso 
em 20 jan.2016. 

ZABALZA, Miguel A. O estágio e as práticas em contextos profissionais na 
formação universitária. – 1 ed. – São Paulo: Cortez, 2014. (Coleção docência em 

formação: saberes pedagógicos). 

ZEICHNER, Kenneth M. Para além da divisão entre professor-pesquisador e 
pesquisador acadêmico. In: GERALDI, Corinta Maria G.; FIORENTINI, Dario; 
PEREIRA, Elisabete Monteiro de A. (Org.). Cartografias do trabalho docente: 
professor(a)-pesquisador(a). – Campinas, SP: Mercado das Letras: Associação de 
Leitura do Brasil – ALB, 1998. (Coleção Leituras no Brasil). p. 207-236. 

_________. Formando professores reflexivos para a educação centrada no aluno: 
possibilidades e contradições. In: BARBOSA, Raquel Lazzari Leite (Org.). Formação 
de educadores: desafios e perspectivas. – São Paulo: Editora UNESP, 2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



167 
 

APÊNDICES 
    APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

      PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

      LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  Convidamos a Sr (a) para participar da Pesquisa sobre a formação inicial de 

graduandas dos cursos de Pedagogia no contexto do estágio não obrigatório na 

docência na Educação Infantil no município de Parnamirim/RN, sob a responsabilidade 

da pesquisadora Leide Dayana Pereira de Freitas Costa, sob a orientação da Profa. Dra. 

Mariangela Momo, a qual pretende identificaracontribuiçãodo estágio não obrigatório 

na formação inicial através na Educação Infantil do município de Parnamirim/RN. 

 Sua participação é voluntária e se dará por meio de respostas em questionários, 

os quais caracterizarão o campo da pesquisa, e deentrevistas, nas quais serão 

coletados elementos importantes para a constituição desse estudo. Os riscos 

decorrentes de sua participação na pesquisa são de ordem invasiva mínima e se 

caracterizam em possíveis incômodos com relação à exposição de fatos e situações. 

Se você aceitar participar, estará contribuindo para a constituição de um trabalho 

investigativo, o qual se pauta em pesquisar um contexto pouco discutido que 

contraditoriamente abarca um expressivo campo: o estágio não obrigatório, bem 

como expor a conjuntura da educação infantil e a importância da formação docente 

para qualidade desta etapa da educação básica. Se depois de consentir em sua 

participação a Sr (a) desistir de continuar participando, tem o direito e a liberdade de retirar 

seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos 

dados, independente do motivo e sem nenhum prejuízo a sua pessoa.  

 A Sr (a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma remuneração. 

Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não será 

divulgada,sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr (a) poderá 

entrar em contato com a pesquisadora no endereço dayufrn2015@gmail.com ou pelo 

telefone (84) 3223-**63. 

Consentimento Pós–Informação  

Eu,___________________________________________________________, fui 

informada sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e 

entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou 

ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas vias que 

serão ambas assinadas por mim e pela pesquisadora, ficando uma via com cada um de nós.  

 
________________________________          Data: ___/ ____/ _____  

Assinatura da participante 
________________________________  

Assinatura da Pesquisadora Responsável 
 

 

mailto:dayufrn2015@gmail.com
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  APÊNDICE B - MODELO DE QUESTIONÁRIO  

QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DA PESQUISA 

Este questionário faz parte do conjunto de instrumentos de coleta de dados, os quais 

foram eleitos para construção da pesquisa sobre a formação inicial de graduandas dos 
cursos de Pedagogia no contexto do estágio não obrigatório na docência na 
Educação Infantil no município de Parnamirim/RN, sob a responsabilidade da 
pesquisadora Leide Dayana Pereira de Freitas Costa, sob a orientação da Profa. Dra. 
Mariangela Momo, a qual pretende identificar a contribuição do estágio não obrigatório 
na formação inicial através na Educação Infantil do município de Parnamirim/RN. 

 

NOME: 

END RESIDENCIAL: 

CIDADE: ESTADO: 

IDADE: ESTADO CIVIL: 

INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA GRADUAÇÃO: 

MODALIDADE DO CURSO: PRESENCIAL (    )    A DISTÂNCIA (    ) 

PERÍODO QUE ESTÁ CURSANDO: TEMPO DE ESTÁGIO: 

POSSUI OUTRA GRADUAÇÃO? SE SIM, QUAL? 

 

5. JÁ ATUOU DE MANEIRA FORMAL OU INFORMAL EM OUTRA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO VOLTADA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL? 
 
(     ) SIM           (     ) NÃO 

 

6. SE SIM, A INSTITUIÇÃO É: 
 
(     ) Pública  

(     ) Privada 

(     ) Filantrópica 

(     ) Outra. Especificar:  

7. QUAL FUNÇÃO EXERCIA? 
 
(     ) Auxiliar de creche 

(     ) Auxiliar de pré-escola 

(     ) Monitoria de turma 

(     ) Outra. Especificar:  
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8. QUAL FOI A MOTIVAÇÃO PARA ATUAR NO ESTÁGIO NÃO 
OBRIGATÓRIO? 
Marcar no máximo 2 (duas) opções: 
 
(     ) Financeira 

(     ) Busca por formação 

(     ) Necessidade de inserção na prática 

(     ) Indicação (de parente ou amigo) 

(     ) Outra. Especificar:  

9. REALIZOU ESTÁGIO SUPERVISIONADO (OBRIGATÓRIO)? 
 
(     ) SIM           (     ) NÃO 

  

10. SE SIM, O ESTÁGIO SUPERVISIONADO FOI REALIZADO EM QUAL ETAPA 
OU MODALIDADE DA EDUCAÇÃO?  
 
(     ) Educação Infantil  

(     ) Ensino Fundamental   

(     ) EJA 

(     ) Outra. Especificar:  
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                             APÊNDICE C - PLANOS EVOLUTIVOS 
 

Plano evolutivo 1 
 

 Início  
5.1 A escolha pelo estágio 

não obrigatório 
5.2 A chegada na secretaria 

de educação  

5.3 A chegada na escola 
5.4 A perspectiva sobre o 

percurso do estágio 

 Concepções sobre 
estágio não 
obrigatório e 

estágio curricular 
supervisionado 

 Compreensão 

acerca da 
formação 

3.1 O que é formação 
3.2 O olhar no tocante a 
relação entre formação e 

estágio 
4.  A docência na educação infantil 
 4.1 Os saberes necessário 

para atuação da professora na educação 
infantil 
 4.2 O estágio não obrigatório 

no contexto da docência da educação 
infantil 
        5. Relato sobre a experiência do 

estágio não obrigatório 
 5.1 Expectativas 
 5.2 Dificuldades 

 5.3 Apontamentos 
 5.4 Análise  
 

Plano evolutivo 2 
 

1. Início  
1.1 Minha experiência 

com o estágio não 

obrigatório e com o 
estágio curricular 
supervisionado 

1.2 A chegada até o 
objeto 

1.3 A escolha por uma 

metáfora - pintura 
1.4 O contexto da 

pesquisa 

1.5 A observação do 
contexto do estágio 
não obrigatório nas 

pesquisas na área da 
educação 

 

2. A definição do lócus da 
pesquisa e do caminho 
metodológico  

2.1 A eleição da 
metodologia 

2.2 O porquê do 

município de 
Parnamirim – RN 

2.3 O centro municipal de 

educação infantil 
2.4 As interlocutoras do 

estudo 

2.5 Os instrumentos 
metodológicos 

 

3. Sobre formação inicial 
docente, estágio e 
educação infantil 

 
4. Os discursos das 

estagiárias através de 
retratos acerca da 

vivência do estágio 

Plano evolutivo 3 
1. Introdução ao estudo 

1.1 Observando a paisagem 

1.2 Essa é a história... 

1.3 Formação docente 

1.4 Estágio  

1.5 Educação infantil 
 

2. Estado da arte 

2.1 A observação do contexto 

do estágio não obrigatório 
nas pesquisas na área da 
educação 

 

3. Separando os pincéis: o 
itinerário teórico-metodológico 

3.1 A eleição da metodologia 

3.2 O porquê do município de 
Parnamirim – RN 

3.3 O centro municipal de 

educação infantil 

3.4 As interlocutoras do estudo 

3.5 Os instrumentos 
metodológico 

 

4. A visibilidade dos discursos 
das estagiárias 
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Plano evolutivo 4 

 

1. Introdução ao estudo 

1.1 Observando a paisagem 

1.2 Essa é a história... 

1.3 Tela tracejada 
 

2. Sobre formação inicial 

docente, estágio e educação 
infantil 

 

3. Estado da arte 

3.1 A observação do 
contexto do estágio não 

obrigatório nas pesquisas 

na área da educação 
 

4. Separando os pincéis: o 

itinerário teórico-
metodológico 

4.1 A eleição da metodologia 

4.2 O porquê do município 
de Parnamirim – RN 

4.3 O centro municipal de 
educação infantil 

4.4 As interlocutoras do 
estudo 

4.5 Os instrumentos 

metodológico 
 

5.Retratos coloridos: a visibilidade 
dos discursos das estagiárias 

 

Plano evolutivo 5 

1. Observando o cenário; a 
paisagem 

1.1 Essa é a história... 

      1.2 Tela tracejada 
      1.3 Matizes na coloração do retrato: 
os conceitos estruturantes 

       1.3.1 Formação docente 
           1.3.1.1 Formação inicial  
           1.3.1.2 Formação do pedagogo 

           1.3.1.3 Formação da professora 
da educação infantil 
        1.3.2 Estágio 

           1.3.2.1 Estágio curricular  
           1.3.2.2 Estágio não obrigatório  
        1.3.3 Educação infantil 

2. Separando os pincéis: o 
itinerário teórico-metodológico 

        2.1 Pincel plano: as primeiras 

camadas do percurso 
        2.2 Pincel chato ou quadrado: os 
passos que conduziram o trajeto 

        2.3 Pincel tipo língua de gato: 
revelando o contexto da pesquisa 
        2.4 Pincel redondo: dos 

instrumentos metodológicos – a 
observação, o questionário e as 
entrevistas 

3. Retratos coloridos: a 
visibilidade dos discursos 

        3.1 Retratos psicológicos: das 

relações estabelecidas 
        3.2 Retrato documental: o contexto 
da prática 

        3.3 Retrato alegórico: os sentidos 
construídos  

        3.4 Retrato escultórico: ??? 

Plano evolutivo 6  

1. O cavalete: a composição 
inicial do estudo 

1.1 Observando o cenário; a 

paisagem 
1.1.1 Essa é a história... 
1.1.2 Tela tracejada 

1.1.3 O godê: o estado da arte 
1.1.4 Artífice em movimento: 
revelando o contexto da pesquisa 

 
2. Separando os pincéis: o itinerário 
teórico-metodológico 

2.1 Pincel plano: as  
primeiras camadas do 
percurso 

2.2 Pincel chato ou quadrado: 
dos instrumentos utilizados 

2.2.1 Diário de campo 

2.2.2 Observação 
2.2.3 Questionário 
2.2.4 Entrevistas 

 
3. Matizes, espátula e palheta: sobre 
os conceitos estruturantes do 

estudo 
3.1 Formação inicial docente 
3.2 Estágio na formação de 

professores 
3.3 Educação Infantil 

 

4.Retratos coloridos: a visibilidade 
dos discursos 
4.1 Retrato psicológico: das relações 

estabelecidas 
4.2 Retrato documental: o contexto da 
prática 

4.3 Retrato alegórico: os sentidos 
construídos  
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Plano evolutivo 7 

  
1.O cavalete: a composição 
inicial do estudo 

   1.1 Observando o cenário; 
a paisagem 
      1.1.1 Essa é a história... 

      1.1.2 Tela tracejada 
      1.1.3 Apreciação de alguns 

movimentos investigativos: o 

estado da arte 

      1.1.4 Artífice em 

movimento: revelando o 
contexto da pesquisa 
 

    2. Separando os pincéis: o 
itinerário teórico-
metodológico 

    2.1 Pincel plano: as 
primeiras camadas do 
percurso 

     2.2 Pincel chato ou 
quadrado: dos instrumentos 
utilizados 

     2.3 O godê e os diluentes 
essenciais: a análise 
compreensiva do discurso 

 
3.Matizes: sobre os 
conceitos estruturantes do 

estudo 
      3.1 Formação inicial 
docente 

      3.2 Estágio na formação 
de professores 
      3.3 A palheta onde as 

cores foram lançadas: a 
Educação Infantil 

 

4.Retratos coloridos: a 
visibilidade dos discursos 
       4.1 Retrato psicológico: 

das relações estabelecidas 
       4.2 Retrato documental: o 
contexto da prática 

       4.3 Retrato alegórico: os 
sentidos construídos  

Plano evolutivo 8 

 
1. O cavalete: a composição 

inicial do estudo 

1.1 Observando o cenário: a 
paisagem 

       1.1.1 Essa é a história...  

 
2.Apreciação de alguns 

movimentos investigativos: 

construindo o estado da arte 

 

2.1 A artífice em movimento: o 

itinerário teórico-metodológico 

2.2 Tela tracejada 
2.3 Pincel plano: as camadas 

alargadas do percurso 

2.4 Pincel chato ou quadrado: dos 
instrumentos utilizados  

 

3 Matizes, diluentes e o godê ou 
formação inicial docente, 
estágio não obrigatório e 

docência da educação infantil  
 

3.1 Formação inicial docente 

3.2 Estágio na formação de 
professores 

3.3 Docência na educação infantil 

 
4 Retratos coloridos: a 

visibilidade dos discursos das 

estagiárias  

 

Plano evolutivo 9 

 
1. O cavalete: a composição 

inicial do estudo 

1.1 Observando o cenário: a 
paisagem 

1.1.1 Essa é a 

história...  
 

2. Apreciação de alguns 

movimentos 

investigativos: 

construindo o estado da 

arte 

3. A artífice em movimento: o 

itinerário teórico-

metodológico 

3.1 Tela tracejada 
3.2 Pincel plano: as camadas 

alargadas do percurso 
3.3 Pincel chato ou quadrado: 

dos instrumentos utilizados  

 
4. Matizes, diluentes e o godê 

ou formação inicial 

docente, estágio não 
obrigatório e docência da 
educação infantil  

4.1 Sobre as múltiplas nuances 
do processo formativo inicial 
docente 

4.2Fluidificações: o estágio 
enquanto possibilidade de 
percurso formativo inicial docente 

5. Os tons dos retratos: a 
visibilidade das relações 
estabelecidas durante o 

estágio não obrigatório 
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Plano evolutivo 10 

 
 O cavalete: a 

composição inicial 

do estudo 
5.5 Observando o cenário: a 

paisagem 

5.5.1 Essa é a 
história...  
 

 Apreciação de 
alguns movimentos 

investigativos: 
construindo o 
estado da arte 

 

 A artífice em 
movimento: o 

itinerário teórico-
metodológico 

5.6 Tela tracejada 

5.7 Pincel plano: as camadas 
alargadas do percurso 

5.8 Pincel chato ou quadrado: 

dos instrumentos utilizados  
 

6. Matizes na composição 

da obra: sobre as 
múltiplas nuances da 
formação inicial docente 

4.1 O tom do contexto histórico 
4.2 A nuance que circunda a 
prática das estagiárias: entre o 

agir e o observar 
4.3 As cores presentes nas 
relações estabelecidas durante 

o percurso formativo inicial 

 

Plano evolutivo 11 

 
1. O cavalete: a composição inicial 
do estudo 

      1.1 Observando o cenário: a 
paisagem 
          1.1.1 Essa é a história...  

 
2.Apreciação de alguns 
movimentos investigativos: 

construindo o estado da arte 
 
3. A artífice em movimento: o 

itinerário teórico-metodológico 
3.1 Tela tracejada 
3.2 Pincel plano: as camadas 

alargadas do percurso 
3.3 Pincel chato ou quadrado: dos 
instrumentos utilizados  

 
4. Matizes na composição da obra: 
sobre as múltiplas nuances da 

formação inicial docente 
      4.1 O tom do contexto histórico 
      4.2 A nuance que circunda a 

prática das estagiárias: entre o 
agir e o observar 

4.3 As cores presentes nas relações 

estabelecidas durante o percurso 
formativo inicial 

4.4 O Matiz que envolve o ser 

professora 
 

5. Fluidificação: o estágio como 

possibilidade de percurso formativo 
inicial docente  
5.1 O estágio na formação de 

professores: o complexo percurso 
histórico 
5.2 A mistura de sentidos que 

abarcam o estágio  
5.3 A visibilidade das relações 
estabelecidas durante o estágio não 

obrigatório 
 

6.O godê: o que é necessário para 

ser uma professora da educação 
infantil? 

 

Plano evolutivo 12 

 
1. O cavalete: a composição 
inicial do estudo 

1.1 Observando o cenário: a 
paisagem 
5.8.1 Essa é a história...  

2. Apreciação de alguns 
movimentos investigativos: 
construindo o estado da arte 

3. A artífice em movimento: o 
itinerário teórico-
metodológico 

3.1 Tela tracejada 
3.2 Pincel plano: as camadas 
alargadas do percurso 

3.3 Pincel chato ou quadrado: 
dos instrumentos utilizados  
4. Matizes na composição da 

obra: sobre as múltiplas 
nuances da formação inicial 
docente 

4.1 O tom do contexto histórico 
4.4 A nuance que 
circunda a prática das 

estagiárias: entre o agir e o 
observar 
4.3 As cores presentes nas 

relações estabelecidas durante 
o percurso formativo inicial 
4.4 O Matiz que envolve o ser 

professora 
5. Fluidificação: o estágio 
como possibilidade de 

percurso formativo inicial 
docente  
5.1 O estágio na formação de 

professores: um complexo 
percurso histórico 
5.2 A mistura de sentidos que 

abarcam o estágio  
5.3 A visibilidade das relações 
estabelecidas durante o estágio 

não obrigatório 
6. O godê: o que é necessário 
para ser uma professora da 

educação infantil? 
6.1 O espaço da marca do 
feminino e o contexto histórico 

da profissão de professora da 
Educação Infantil 
6.2 O espaço da infância na 

constituição do ser professora 
da Educação Infantil 
6.3 O espaço das relações 

estabelecidas com a docência 
na Educação Infantil 
7. Das imagens reveladas e 

das que ainda ficaram ocultas  
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Plano evolutivo 13 
 

Alguns esclarecimentos para o leitor sobre 
a escrita 

1. O cavalete: a composição inicial do 

estudo 

1.1 Observando o cenário: a paisagem 

1.1.1 Essa é a história...  

2. Apreciação de alguns movimentos 
investigativos: construindo o estado da 

arte 

3. A artífice em movimento: o itinerário 
teórico-metodológico 

3.1 Tela tracejada 

3.2 Pincel plano: as camadas alargadas do 

percurso 

3.3 Pincel chato ou quadrado: dos 
instrumentos utilizados 

4. Matizes na composição da obra: 
sobre as múltiplas nuances da 

formação inicial docente 

4.1 O tom que diz respeito ao contexto 

histórico 

4.2 A nuance que circunda a prática das 
estagiárias: entre o agir e o observar 

4.3  As cores das relações de poder 

presentes durante o percurso formativo 
inicial 

4.4 O Matiz que envolve o ser professora 
da Educação Infantil 

 

5. Fluidificação: o estágio como 
possibilidade de percurso formativo 
inicial docente 

5.1 O estágio na formação de professores: 
um complexo percurso histórico... 

5.2 A mistura de sentidos que abarcam o 
estágio 

5.3 A visibilidade das relações de poder 
durante o estágio não obrigatório ..... 
6. O godê: O lugar do estágio não 

obrigatório na construção da identidade 
da professora em Educação Infantil? 
6.1 O espaço da marca do feminino e o 

contexto histórico da profissão de 
professora da Educação Infantil 
6.2 O espaço da infância na constituição 

do ser professora da Educação Infantil 
6.3 O espaço da docência na Educação 
Infantil. 

7. Das imagens reveladas e das que 
ainda ficaram ocultas (Considerações 
finais) 
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ANEXO 1 -TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: EDUCAÇÃO, CURRÍCULO E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA GRAVAÇÃO DE VOZ 

 
Eu, _________________________________________________, depois de 

entender os riscos e benefícios que a pesquisa sobre a formação inicial de graduandas 
dos cursos de Pedagogia no contexto do estágio não obrigatório na docência na 
Educação Infantil no município de Parnamirim/RN poderá trazer e, entender 

especialmente os métodos que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar 
ciente da necessidade da gravação de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, 
os pesquisadores Leide Dayana Pereira de Freitas Costa, sob a orientação da Profa. Dra. 
Mariangela Momo a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a 

nenhuma parte. 
 
Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 
1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 
2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas 
científicas, congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 
informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 
mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 
pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa(nome completo do pesquisador responsável), e 
após esse período, serão destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento 
e/ou solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 
 
Parnamirim, RN ______/______/________. 
 

 
 

Assinatura do participante da pesquisa 
 
 

Assinatura e carimbo do pesquisador responsável 
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ANEXO 2 – VERSÕES DA OBRA “As garotas na ponte”, Edvard Munch (1900) 
 

Figura 8 – “As garotas na ponte”, Edvard Munch (1903) 

 
Fonte: Pinterest 
 
Figura 9 – “As garotas na ponte”, Edvard Munch (1902) 

 
Fonte: Pinterest 

 



177 
 

  

Figura 10 – “As garotas na ponte”, Edvard Munch (1899) 

 
Fonte: Pinterest 

 

Figura 11 – “As garotas na ponte”, Edvard Munch (1905) 

 
Fonte: Pinterest 

 


