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RESUMO 

 

Este relatório tem como objetivo apresentar os resultados da pesquisa sobre as 

possibilidades e os limites de o Estágio Supervisionado em um curso de Formação 

de Professores em Serviço dos anos iniciais do ensino fundamental realizado por 

meio de convênio entre a Universidade Federal do Piauí e a Prefeitura Municipal de 

Teresina (Pi) UFPI/PMT, oferecer subsídios a práticas pedagógicas que contemplem 

a realidade dos alunos que vivem, trabalham e/ou estudam em escolas localizadas 

no meio rural. A investigação fundamenta-se em uma abordagem teórico-

metodológica que situa o objeto de estudo na perspectiva crítica e utilizando como 

procedimentos: pesquisa bibliográfica, análise documental, entrevista 

semiestruturada e registro fotográfico. Constituíram sujeitos da pesquisa 10 (dez) 

professores egressos do curso promovido pela UFPI – concluintes em 2006 – e que 

desenvolvem atividades docentes em escolas situadas no meio rural no município 

de Teresina-PI, 2 (duas) professoras supervisoras de estágio da UFPI e a 

coordenadora do curso. A análise do objeto evidenciou que, historicamente, as 

políticas educacionais modificaram-se, mas não aconteceram rupturas nos padrões 

tradicionais de formação de professores, o suficiente, principalmente nas propostas 

curriculares, em face das mudanças requeridas pela sociedade informacional e 

global. Constatamos, ainda, que, no Estágio Supervisionado, o processo de reflexão 

crítica sobre a prática pedagógica foi viabilizado, parcialmente, e suscitou a 

reconstrução de saberes específicos ao fazer pedagógico de modo a conduzir o 

processo ensino-aprendizagem articulando diferentes realidades do ensino 

fundamental e enfrentando situações decorrentes de práticas conservadoras em 

relação ao ensino no meio rural. Contribuiu, portanto, esse componente curricular 

para redimensionar, em parte, a ação pedagógica dos(as) professores(as) 

egressos(as).  Acena, também, a pesquisa para estudos similares na perspectiva de 

superar o “modelo” atual de formação de professores que não corresponde aos 

reclamos da sociedade em mudanças e à crise do capital, com repercussões 

imensuráveis no mundo do trabalho. A contemporaneidade reclama por uma 

Universidade que forme profissionais capazes de conduzir os destinos da sociedade, 

sendo que a formação de professores é uma demanda política e social sobre a qual 

é corresponsável.   
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ABSTRACT 

 

This report aims to present the results of research on the possibilities and limits of 

Supervised Traineeship in a the course of Training of Teachers in Service of the 

early years of primary education conducted through an agreement between the 

Federal University of Piauí and the Teresina city council (PI) UFPI/PMT, offers 

subsidies to teaching practices that address the reality of students who live, work 

and/or studying in school located in rural areas. The research is based on a 

theoretical and methodological approach that places the object of study in the critical 

perspective and using procedures such as: literature (bibliographical research), 

documentary analysis, semi-structured interview and photographic record. We 

researched 10 (ten) teachers of the course promoted by UFPI – graduating in 2006 – 

and who develop teaching activities in schools located in rural areas in the city of 

Teresina-PI, 02 (two) teachers who are trainee supervisor of UFPI and the 

coordinator of the course. The analysis evidenced that the object, historically, 

educational policies have changed, but did not break the traditional patterns of 

teacher education, enough, especially in the curricular proposals in light of the 

changes required by the information and global society. We also note that in the 

supervised training, the process of critical reflection on teaching practice was made 

possible, in part, and raised the reconstruction of specific knowledge to make 

teaching in order to conduct the teaching-learning process articulating different 

realities of primary teaching and facing situations due to conservative practices in 

relation to education in rural areas. It contributed, therefore, this curricular component 

to resize, in part, the pedagogical action of the teachers graduated. The study also 

drives the research toward to similar studies in the perspective of overcoming the 

current “model” of teacher training that does not correspond to the demands of 

society in change and to the crisis of capital, with immeasurable consequences in the 

workplace. The contemporary claims for a University to form professionals capable of 

directing the destiny of society, where teacher training is a social and political 

demands on which is co-responsible.  

 

Key-words: Education policy. Teacher training. Supervised training. Theory/practice 

relationship. Education in rural areas.  

  



RESUMEN 

 

Este informe tiene como objetivo presentar los resultados de la investigación sobre 

las posibilidades y los límites del Entrenamiento Supervisado en un curso de 

Formación de Profesores en Servicio de los Primeros Años de Educación Básica, y 

ofrecer prácticas pedagógicas con estudiantes que viven, trabajan y/o estudian en 

escuelas ubicadas en zonas rurales. Dicho entrenamiento fue llevado a cabo a 

través de un convenio entre la Universidad Federal de Piauí y el Ayuntamiento 

Municipal de Teresina (Pi) UFPI/PMT. La investigación se basa en un enfoque 

teórico y metodológico que somete el objeto de estudio a una perspectiva crítica y 

utiliza los siguientes procedimentos: la investigación bibliográfica, el análisis 

documental, la entrevista semi-estructurada y el registro fotográfico. Los sujetos 

objetos de investigación fueron 10 (diez) profesores del curso de graduación de la 

UFPI –graduados en 2006− que desarrollan actividades docentes en escuelas 

ubicadas en zonas rurales del municipio de Teresina-PI, 2 (dos) profesoras 

supervisoras del entrenamiento de la UFPI y la coordinadora del curso. El análisis 

mostró que a pesar de que las políticas educativas hayan cambiado a lo largo de la 

historia, no se han dado las suficientes mudanzas en los tradicionales patrones de 

formación docente, sobre todo en las propuestas curriculares, que acompañen los 

cambios exigidos por la sociedad de información globalizada. Observamos, también, 

que en el Entrenamiento Supervisado, el proceso de reflexión crítica sobre la 

práctica docente ha sido parcialmente posible, planteándose la reconstrucción de 

conocimientos específicos a la práctica pedagógica con el fin de llevar a cabo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desarrollando las diferentes realidades de la 

educación básica y enfrentando las consecuencias de prácticas conservadoras en 

relación a la educación en las zonas rurales. Contribuyó, por lo tanto, ese 

componente curricular para redimensionar, en cierta medida, la acción pedagógica 

de los(as) profesores(as) graduados(as). Promueve, también, investigaciones 

similares que intenten superar el actual "modelo" de formación de profesores; un 

modelo que no corresponde con las demandas de mudanzas sociales y crisis 

económica, de consecuencias imprevisibles en el mundo laboral. El mundo 

contemporáneo, exige una Universidad que forme profesionales capaces de dirigir 

los destinos de la sociedad, teniendo en cuenta que la formación de profesores es 

una demanda social y política de la que la Universidad también es responsable.  



 

Palabras clave: Política educativa.  Formación de profesores. Entrenamiento 

supervisado. Relación teoría/práctica. Educación en zonas rurales.  
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1 DELINEAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO:  OBJETO DE ESTUDO E  

CAMINHOS PERCORRIDOS  

 

1.1 CONTEXTUALIZANDO E DELIMITANDO O OBJETO DE ESTUDO 

 

As inquietações que motivam o presente estudo estão relacionadas à 

nossa trajetória pessoal e profissional. Pessoal, pois como filha de professora que 

atuava em escolas em contextos rurais sempre a admirei pelo enfrentamento diante 

das adversidades impostas ao magistério. Cresci ouvindo minha mãe falar do seu 

trabalho com muito orgulho, morava na zona urbana e trabalhava em escolas do 

meio rural, voltava ao convívio familiar todos os finais de semana. Professora 

dedicada e respeitada em toda a comunidade, sempre ressaltou as possibilidades, 

encarrava as dificuldades do trabalho docente como desafios. Isso certamente tem 

influenciado minhas concepções de educação, ensino, aprendizagem e avaliação.  

Assim, influenciada pela sua dedicação ao trabalho docente, desde o curso de 

Pedagogia tinha o desejo de investigar acerca da prática dos professores que atuam 

em escolas em contextos rurais. Profissional, ao ingressar como docente na 

Universidade Federal do Piauí, em cursos de formação de professores, cujas 

práticas de formação não contemplam ainda a abordagem diversificada da 

realidade, resultando na dicotômica entre teoria e prática. Dicotomia percebida, 

também, nas vozes angustiadas dos alunos e de outros professores. 

Nesta perspectiva, referindo-nos aos processos formativos de professores, 

destacamos, na dinâmica do Curso de Pedagogia para professores em serviço1, a 

discussão entre a relação teoria e prática no Estágio Supervisionado componente 

curricular desse curso cuja dinâmica tomamos como objeto desse estudo. Esse 

curso tinha como objetivo formar professores em serviço com atuação nos anos 

iniciais do ensino fundamental da rede de ensino da administração municipal, 

conforme estabelecia a Lei nº 9.394/1996.  

Em torno dele, geram-se muitas expectativas em relação ao Estágio 

Supervisionado considerado pelos seus formuladores como oportunidade de 

sistematização das experiências formativas, de produção de saberes e de 

                                                           
1
 Trata do Programa de Formação de Professores em Serviço- Curso de Licenciatura Plena em 

Pedagogia – Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental, realizado pela UFPI em convênio 
com a Prefeitura Municipal de Teresina-PI. 
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conhecimentos profissionais. Entre os alunos, no entanto, não existe um consenso 

sobre a importância do estágio na sua formação; alguns inclusive consideravam, 

como “perda de tempo” tanto a obrigatoriedade desse componente curricular quanto 

o exercício da prática em sala de aula sob a orientação de um professor. 

Diante dessa postura dos professores-discentes, o Estágio Supervisionado 

tornou-se, para nós, um problema que deve ser investigado e mais bem 

compreendido. Questionamo-nos se esse componente curricular propicia subsídios 

ao desenvolvimento de práticas pedagógicas que considerem aspectos da realidade 

em que os alunos vivem, trabalham e/ou estudam em escolas localizadas no meio 

rural, visto que, em seu desenvolvimento, deveriam ser apresentados subsídios para 

os professores repensar sua prática pedagógica. Assim, sendo o Estágio 

Supervisionado o aspecto particular desta pesquisa para sua compreensão, vamos 

situá-lo, historicamente, com uma postura crítico-reflexiva, na perspectiva da 

transformação das práticas pedagógicas.  

Consideramos o Estágio Supervisionado um componente curricular que 

possibilita ao licenciando a compreensão da relevância do seu trabalho como agente 

social corresponsável pela qualidade da educação e pelo processo de ensino e 

aprendizagem nas escolas onde atua. Por conseguinte, o entendemos como uma 

etapa importante na formação profissional do docente independente de onde atua. 

Focalizamos, no entanto, como especificidade desse objeto de estudo 

aspectos da prática docente na realidade das escolas do meio rural, onde atuavam 

alguns dos(as) professores(as)-discentes do curso. A proposta curricular não traduz 

especificidades desse meio; é semelhante à do curso de pedagogia oferecido para 

os demais estudantes da Instituição de Ensino Superior, embora parte da clientela 

desse curso exercesse atividades didático-pedagógicas em escolas situadas no 

meio rural. Ademais, quando o curso foi oferecido havia um movimento da 

sociedade voltado para o direito a uma educação direcionada à diversidade dos 

povos do campo. 

Ignorando essa perspectiva de mudança paradigmática e a própria Lei nº 

9.394/1996, art. 23 que destaca a diversidade na organização da educação escolar, 

a proposta do curso foi orientada por princípios gerais das Diretrizes Curriculares 

para a Formação de Professores da Educação Básica e pelo art. 62 da Lei nº. 

9.394/1996. Em nível local, segue como princípio que a formação esteja 

comprometida com as questões culturais e educacionais locais, regionais e 
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nacionais (UFPI, 2003). Ou seja, o currículo do curso parte da ideia de que, por sua 

organização, o professor seja capacitado para lecionar em qualquer escola, esteja 

ela localizada na cidade ou no campo. Em contraposição, o ementário do curso e as 

referências das disciplinas não contemplam a temática da diversidade significando 

que a ideia predominante do curso é formar professores para lecionar em quaisquer 

escolas nos centros ou periferias urbanas. 

Diante desse entendimento geral acerca do currículo de um curso de 

formação de professores em serviço, portanto, destinado a uma clientela 

diversificada, torna-se premente superar o silêncio da academia em relação a esse 

tipo de formação oferecida pela Universidade brasileira na década de 1990/2000. 

Entendemos, pois, que um projeto de curso decorrente de convênio interinstitucional 

deveria contemplar a diversidade no universo de relações socioeconômicas, 

políticas e culturais que permeiam a educação, o ensino e a aprendizagem.  

Situando essa problemática no contexto institucional, tomamos como 

referência fundamental a Constituição Federal promulgada em 1988, art. 208, VII, 

parágrafo primeiro que proclama “O acesso ao ensino obrigatório e gratuito [um] 

direito público subjetivo” (BRASIL, 1988). Como direito que se estende a todos os 

cidadãos, independe, pois, de onde residem áreas urbanas ou rurais prevalecendo, 

o direito à equidade e o respeito às diferenças. Outra referência ao atendimento à 

diversidade é a Lei nº 9.394/1996 art. 3º que contempla os princípios orientadores do 

ensino a ser ministrado nas escolas brasileiras. O art. 23 destaca a diversidade na 

organização da educação escolar para atender ao processo de aprendizagem, e no 

parágrafo 2º, ocupa-se da adequação do calendário escolar “[...] às peculiaridades 

locais, inclusive climáticas e econômicas, [...]” (BRASIL, 1996, p. 24). O art. 27 

retoma o princípio da diversidade em relação aos conteúdos curriculares 

destacando: “I – a difusão de valores fundamentais ao interesse social, aos direitos e 

deveres dos cidadãos, [...] (BRASIL, 1996, p 26). Entretanto, os arts. 61 e 62 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), relativos à formação docente, 

não tratam da diversidade sociocultural, tampouco do direito à igualdade e à 

diferença. O art. 61 específico sobre a formação dos profissionais de educação faz 

referência à relação entre teorias e práticas, mediante a capacitação em serviço; já o 

art. 62 estabelece que a formação dos docentes para atuar na educação básica será 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena (BRASIL, 1996).  O 

Plano Nacional de Educação (2001-2010) recomenda incluir, nos currículos e 
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programas dos cursos de formação de profissionais da educação, “temas 

específicos da história, da cultura, dos acontecimentos, das manifestações artísticas 

e religiosas [...] dos trabalhadores rurais e sua contribuição na sociedade brasileira” 

(BRASIL, 2001c).                                                                         

Diante desse aporte legal formulado em uma conjuntura marcada por 

incertezas no campo socioeconômico, político e cultural, setores organizados da 

sociedade brasileira – sindicatos, Movimentos Sociais em geral e em particular do 

Campo –, Igreja Católica dentre outros, promovem intenso debate em torno de um 

novo paradigma sobre a educação nesse meio. A perspectiva teórica de educação 

do campo2 que considera os sujeitos, em sua individualidade e coletivamente, 

contrapõe-se à educação para o meio rural. 

Esse novo paradigma consolida-se em decorrência das Diretrizes 

Operacionais para a Educação do Campo – Resolução do CNE/CEB nº 1/2002, 

principalmente, nas práticas dos assentamentos de Reforma Agrária em vários 

Estados brasileiros. O movimento político-pedagógico que nelas se traduz, no 

entanto, não representa uma ruptura com o velho paradigma de educação rural. 

Prevalece, no entanto, em um universo significativo de escolas, referendado pelo 

Ministério da Educação, que desenvolve, inclusive, projetos pedagógicos 

legitimadores da organização escolar na forma de turmas multisseriadas, a despeito 

de o projeto global, orientador das políticas educacionais brasileiras, incentivar 

inúmeras inovações. As escolas localizadas no meio rural, em sua maioria, 

permanecem imunes à perspectiva da diversidade proclamada pelo aparato legal e 

normativo.  

Torna-se, assim, evidente o descompasso que existe entre o proclamado 

oficialmente e o real concreto. A postura de responsabilizar a escola e, portanto, os 

seus profissionais pelo insucesso escolar do estudante, não foge ao pressuposto da 

teoria do capital humano segundo a qual o indivíduo é responsável por seus 

sucessos e /ou fracassos3.      

                                                           
2
 Na luta por uma Educação do Campo, algumas conquistas têm sido alcançadas, dentre elas estão a 

realização de duas Conferências Nacionais por uma Educação do Campo – em 1998 e 2004, a 
instituição pelo Conselho Nacional de Educação das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica 
nas  Escolas  do Campo, em 2002; e  instituição do Grupo Permanente de Trabalho  de Educação do 
Campo, em 2003 e, em 2004, a criação do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade.   
3
 Ao fazer isto, mascara as desigualdades e deposita no indivíduo as consequências  de suas ações. 

Assim,  “uma das funções da teoria do capital humano reside não enquanto revela, mas enquanto 
esconde a verdadeira natureza dos fenômenos” (FRIGOTTO, 1993, p.53). 
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Ao que parece é sob esse prisma político-ideológico e sob a orientação do 

ideário neoliberal que considera o indivíduo como o responsável pelos processos 

sociais, que a Lei nº 9.394, no art. 87, institui a década da educação, cujas diretrizes 

e metas seriam traçadas no PNE (2001-2010) “[...] em sintonia com a Declaração 

Mundial sobre Educação para todos” referendada na Conferência Mundial de 

Jomtien (1990). A lei prescreve no parágrafo 3º,  

 

Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá:  
III – realizar programas de capacitação para todos os professores em 
exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação a 
distância; 
§4º Até o fim da Década da Educação somente serão admitidos professores 
habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço 
(BRASIL, 2001, p. 18).  

 

É assim que a formação de professores é considerada prioridade na política 

educacional, e sua admissão no serviço público fica condicionada à habilitação em 

nível superior. Dado o fato de que a partir da Emenda Constitucional nº 14/96 "Art. 

211, § 2o Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil” e com a Lei nº 9.424 se institui o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), 

estes se tornam responsáveis pela promoção desse nível de ensino mediante 

formas de colaboração com Estados e União. 

Com esse aporte legal, as políticas educacionais pautaram-se por 

programas e projetos direcionados à formação inicial e continuada e de 

acompanhamento pedagógico sob o argumento de que a formação seria 

imprescindível para que os professores leigos pudessem atuar no ensino 

fundamental em todo o país. Para atender a essa demanda, as universidades ou 

faculdades, assumindo o seu papel de instituições formadoras, firmaram convênios 

com Estados e municípios, promovendo, assim, cursos de Licenciatura Plena em 

Pedagogia, com vestibular específico, financiados com recursos provenientes dos 

60% do Fundef, conforme o art. 7º Parágrafo único da Lei nº 9.424/1996  

 

Nos primeiros cinco anos, a contar da publicação desta lei, será permitida a 
aplicação de parte dos recursos da parcela de 60% (sessenta por cento), 
prevista neste artigo, na capacitação de professores leigos, na forma 
prevista no art. 9º, § 1º (BRASIL, 1996, p, 10).  
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Os cursos apresentavam um formato diferenciado das licenciaturas plenas 

vigentes nas instituições formadoras, cujo vestibular é único e direcionado a uma 

clientela predominantemente jovem, não inserida no mercado de trabalho e que 

estuda em regime de frequência diária à sala de aula. Os cursos para professores 

no exercício de suas funções tinham um vestibular específico e contemplavam 2.910 

horas-aula. Nas férias escolares das redes de ensino fundamental, funcionavam em 

todos os dias úteis e no período letivo, somente aos finais de semana.  

Como já dissemos, o currículo era semelhante ao Curso de Pedagogia 

regular da UFPI4. Entretanto o Estágio Supervisionado tinha característica 

específica, tanto em relação à carga horária com aproveitamento das experiências 

dos professores(as)-discentes, quanto a sua realização que ocorreu na própria sala 

de aula do professor-discente, superando os tradicionais modelos de formação.  

Salientamos que essa dinâmica dos cursos em convênio implicava algumas 

dificuldades, dentre as quais o deslocamento dos estudantes dos locais onde 

residiam e/ou trabalhavam para os Centros Universitários. Com essa formação 

tardia, decorrente, principalmente, das condições socioeconômicas e culturais a que 

são submetidos os segmentos pobres da população ao qual pertencem os 

professores, a estrutura seletiva e excludente da sociedade capitalista limita o seu 

acesso à universidade. Na configuração desse curso para os professores em 

serviço, estes teriam que, inevitavelmente, conciliar o estudo e o trabalho.  

Caberia assim ao Estado brasileiro responder à demanda específica da 

educação pública e gratuita – formação de professores – atribuindo, principalmente, 

às Instituições de Ensino Superior essa responsabilidade social e política.  A UFPI, 

como parte desse universo institucional, constituiu parceria com os sistemas de 

ensino público municipal, do Estado do Piauí e do Maranhão oferecendo cursos 

específicos de formação de professores em convênios com algumas secretarias 

municipais desses estados. 

Inaugurava-se um novo momento histórico (1996) em que a universidade 

ampliava o número de vagas oferecendo além dos regulares, cursos específicos de 

formação de professores em serviço - Licenciatura Plena em Pedagogia. Estudos de 

Brzezinski (1996) indicam que a formação obtida pelas tradicionais licenciaturas é 

passível de reformulação e que a exigência de qualidade na formação de 

                                                           
4
 Em anexo, matriz curricular do curso de Formação de Professores em Serviço. 
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professores transformou-se em desafio, para os gestores da educação com postura 

crítica. Assim como para outras profissões, assegurar oportunidades constantes de 

formação, geral e ou específica, é, indiscutivelmente, importante para o exercício do 

magistério. 

Sendo a escola e os professores responsáveis pela qualidade da educação 

e do ensino das crianças e jovens, as políticas educacionais passaram a priorizar 

sua formação como alternativa às fragilidades dos sistemas de ensino. Como 

analisa Queiroz (1998), nesse âmbito, estariam as causas e as soluções para o 

sucesso ou fracasso escolar.  

Essa política, no entanto, tem provocado inúmeras indagações, seja em 

suas formulações, na implementação das iniciativas devido ao caráter dos novos 

formatos que induzem ao aligeiramento seja na superficialidade dos conteúdos de 

ensino e das aprendizagens. Com base nesse pressuposto, torna-se oportuno 

identificar problemas e alternativas encontradas pelos profissionais que atuam em 

situações específicas de implementação de cursos de formação de professores.   

Diante desse problema, consideramos importante compreender 

determinados aspectos da formação desses profissionais, pois as mudanças no 

ensino requerem outras condições além da formação. O exercício da profissão de 

professor envolve formação, plano de cargos, carreiras e salários, salário digno, 

condições físicas dos prédios escolares e materiais de apoio adequados ao trabalho 

docente, planejamento pedagógico e administrativo, gestão democrática, conselhos 

escolares, dentre outras compatíveis com o trabalho docente. De modo particular, a 

formação dos profissionais da educação deve contemplar conteúdos curriculares 

que abordem especificidades locais articuladas ao global considerando-se as 

dimensões socioeconômicas, políticas e culturais, superando, assim, as concepções 

dominantes. Ou seja, o foco do currículo estaria, conforme prescreve o art. 28, inciso 

I “conteúdos curriculares e metodologias apropriadas as reais necessidades e 

interesses dos alunos da zona rural” (BRASIL, 1996) na perspectiva da vida e de 

trabalho, nos valores, e nas crenças, permeando o processo ensino-aprendizagem; 

esse conhecimento é uma ferramenta importante para desenvolver o potencial das 

crianças e dos jovens sem perder de vista a relação da teoria com suas práticas 

sociais e políticas.  
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Compreendendo a formação de professores sob esse prisma, passamos a 

situá-la do ponto de vista das políticas públicas5 de educação destacando o aporte 

teórico sobre educação e o ensino em escolas situadas no meio rural. Ressaltamos 

que, na trajetória recente dessas políticas, evidenciam-se mudanças 

paradigmáticas6 que resultam em uma nova concepção de educação para o meio 

rural traduzida em educação do campo.  

Apesar de compreendermos a pertinência desse paradigma da Educação do 

Campo, nesse estudo utilizamos o conceito de educação rural, construído pela 

sociologia ao longo da história.  Ademais, o próprio projeto do curso, os dados 

oficiais por nós coletados, assim como a empiria – (respostas dos sujeitos da 

pesquisa) – referem-se à educação rural e não à educação do campo. Não 

podemos, entretanto, ignorar o novo paradigma uma vez que já se apresenta de 

forma significativa nas propostas oficiais.   

A educação para o meio rural, em sua trajetória, não integrou-se, 

organicamente, às políticas educacionais brasileiras, senão foi marcada por  

programas ou projetos formulados sem a participação dos sujeitos, ou sequer dos 

planejadores dos sistemas de ensino, permanecendo, assim, em maior abandono 

em áreas urbanas (CALAZANS,1993;  QUEIROZ, 1997; AZEVEDO, 2010). 

As políticas nacionais historicamente negaram, de forma sistemática, 

determinados direitos às populações rurais: previdência social, assistência à saúde, 

estradas, redes de transporte, comunicação, saneamento básico, moradia digna. 

Essas condições privam, também, as populações do acesso à educação, devido ao 

fato, dentre outros de as localidades rurais, geralmente, serem desprovidas dos 

serviços básicos, e as escolas de estrutura interna para o funcionamento compatível 

com os princípios pedagógicos. 

O calendário escolar, junto a outras condições que vimos apresentando, 

contradiz o artigo 28, inciso II, da Lei nº 9.394/1996 haja vista não se ajustar ao ciclo 

agrícola tampouco às condições climáticas. A proposta pedagógica da escola 

também é incompatível com a vida da família das crianças e jovens que é 

condicionada ao mundo do trabalho. Ficam assim comprometidas as chances de 

                                                           
5
 A esse respeito ver Duarte (2000). 

6
 Dentre os estudos realizados atualmente, Queiroz (2009) apresenta uma  contribuição sobre o 

processo educacional em escolas situadas no meio rural, entendidas como espaço onde as 
particularidades da vida dos sujeitos devem ser respeitadas. E especificamente sobre a mudança de 
paradigma da educação rural para educação do campo.  
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frequência à escola, e sucesso escolar, sobretudo porque, diante das condições 

socioeconômicas das crianças e jovens, estes se constituem em força de trabalho 

contribuindo com a renda familiar. 

 Somente na última década do século XX, a exploração do menor 

trabalhador foi reconhecida pelo Estado que, parcialmente, amparou-o afastando-o 

dessa condição de modo significativo, por meio de programas sociais como o PETI. 

Ademais, o acesso à escola é dificultado pelas distâncias para deslocamento das 

crianças e jovens de suas moradias. Todos esses impedimentos ferem os direitos 

humanos, as individualidades e a diversidade entre os povos do campo em relação 

aos povos urbanos que, também, não são plenamente respeitados nesses direitos. 

Essa problemática socioeconômica e política que não se limita aos povos do 

campo, ainda que, entre esses tenha maior visibilidade, está na pauta dos 

movimentos sociais e de outros setores organizados da sociedade brasileira desde 

os anos de 1970-1980. As reivindicações foram objeto de manifestações de rua e 

transformaram-se em propostas políticas de setores críticos ao regime civil-militar 

(1964-1985), posteriormente são incorporadas ao discurso de alguns dirigentes 

conservadores. Na década de 1990, associam-se à pauta outros aspectos da luta 

dos movimentos sociais do campo.  

São essas condições que, associadas a questões estruturais como a 

propriedade da terra, movem organizações da sociedade brasileira – Movimento dos 

Sem Terra (MST) –, sindicatos, Igreja, Instituições de Ensino Superior dentre outras, 

em discussões conduzidas por pressupostos que diferem da histórica educação 

rural. Esse projeto de educação está voltado para as particularidades da vida das 

pessoas nesse meio, começando, assim, a mudar a relação entre o Estado e os 

movimentos populares do campo7, os quais têm, na educação, o foco da luta por 

políticas públicas.  

                                                           
7
 No contexto das reivindicações de uma educação de qualidade é que os movimentos sociais do 

campo, em especial, o Movimentos dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), lideram uma ação 
nacional de luta “Por uma Educação do Campo”, cujo marco principal foi o I Encontro Nacional de 
Educadores e Educadoras da Reforma Agrária (I ENERA), realizado em 1997, na Universidade de 
Brasília (UnB) e as 1ª e 2ª Conferências Por uma Educação Básica do Campo (1998 e 2004). Em 
decorrência dessas ações é que ocorreram conquistas como a criação em 2004 da Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), aprovação das “Diretrizes Operacionais 
para a Educação Básica nas Escolas do Campo”, a criação do Programa Nacional de Educação na 
Reforma Agrária (PRONERA), e outras políticas que vem sendo desenvolvidas no âmbito das 
políticas para a educação do campo. 
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Como expressão de um movimento amplo da sociedade, a Lei nº 9.394, em 

seu art. 28, propõe medidas de adequação da escola à vida do campo. E em 

atendimento às especificidades que a educação do campo requer, em 2002, o 

Conselho Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Operacionais para a 

Educação Básica nas escolas do campo (Resolução CNE/CEB nº 01, de 03 de abril 

de 2002). A reivindicação histórica desses povos inaugura, assim, junto ao seu novo 

significado, um passo importante na consolidação das políticas públicas de 

educação. Esse é um direito que acena com as demandas em nível local e com as 

exigências do mundo globalizado e informatizado. 

A partir desse momento, a educação rural passou a ser discutida com 

ênfase na metodologia e na organização escolar, pois estava associada às 

identidades culturais, aos tempos e aos espaços e modos de vida do campo. A 

discussão política sobre o lugar considerado campo e não mais (rural) associou-se à 

construção de um projeto de nação e de poder, às políticas públicas sobre educação 

e a outros aspectos do desenvolvimento social. A pauta inclui ainda infraestrutura: 

estradas, transporte coletivo, energia elétrica ou eólica, água potável, condições 

sanitárias e de higiene; e serviços de saúde, assistência técnica, cultura, esporte e 

lazer. Ressaltamos, oportunamente, que à medida que avançam as conquistas por 

políticas públicas de educação específicas para os povos do campo (nos 

assentamentos de reforma agrária, de modo particular), torna-se premente conhecer 

esse novo projeto político-pedagógico e incorporá-lo às escolas situadas no meio 

rural, porém, ainda está distante dele. A formação dos professores, como parte 

desse projeto, assumiria, indubitavelmente, essa perspectiva.  

Entendemos, por essas razões, que a educação compreendida como prática 

social, no meio rural pode contribuir para recriar formas de entendê-lo, com a 

ampliação do debate sobre o novo paradigma da educação do campo que deve 

orientar as propostas de formação docente promovida pelas Instituições formadoras, 

em nível superior. Esse enfoque, no entanto, é pouco conhecido pela maioria dos 

professores nas universidades, exceto naquelas onde alguns pesquisadores 

associaram-se aos movimentos sociais do campo, insistindo na necessidade de se 

construir um novo paradigma orientador das práticas educativas.  

Ressaltamos que a operacionalização de políticas públicas que seguem o 

novo paradigma de educação do campo, a despeito de algumas evidências de 

projetos que o incorporaram em suas práticas, as iniciativas ainda são tímidas, se 
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comparadas ao universo das escolas que permanecem trabalhando com os 

conteúdos e desenvolvendo práticas apoiadas, predominantemente no paradigma 

da educação rural.  

Ao falarmos de políticas públicas, referimo-nos às ações governamentais 

articuladas pelo poder público por meio de inúmeras instituições, cujo conteúdo está 

relacionado às posições e aos interesses das classes em disputa e conflito pela 

divisão da riqueza e do poder, considerando a totalidade social e, no seu interior, a 

complexidade das relações sociais, econômicas, políticas e culturais. A partir dessa 

concepção de políticas públicas entendidas como medidas voltadas para a 

reprodução econômica e social das classes sociais, Duarte (2000) relaciona-as a 

projetos de governo voltados aos governados e que resultam de determinações 

estruturais reguladoras do processo social em âmbito internacional. Concretizam-se, 

dentre outras formas, em ações políticas no campo da educação, da saúde, da 

previdência e da assistência social assim como do emprego. Destaca, ainda, o autor 

que essas políticas podem assumir um caráter provisório e/ou emergencial, visando 

atender a situações conjunturais ou de risco social nas quais os cidadãos se 

envolvem em determinados momentos. Classifica-as em sua abrangência, conforme 

o público-alvo em universais ou seletivas. Universais são aquelas que estão ao 

alcance dos cidadãos, indistintamente, e seletivas (segmentadas/contingenciais), 

destinam-se a classes ou grupos sociais, segmentos específicos, ou que são 

oferecidas sob determinadas contingências. 

A formação em nível superior de professores em serviço que atuam nos 

anos iniciais do ensino fundamental na rede municipal de ensino do Município de 

Teresina-PI, é contingenciada pela conjuntura mundial e nacional situando-se, 

portanto, na categoria de políticas públicas seletivas. Ou seja, os sujeitos da ação 

foram selecionados, por sua condição de professor leigo, efetivo e que desenvolvem 

atividades docentes em escolas nesse município para participar de um curso de 

pedagogia em nível superior. Essa política baseia-se tanto na Constituição Federal 

de 1988, na Lei nº 9.394/1996 assim como em várias definições em âmbito 

internacional, dentre as quais o Projeto Principal de Educação para América Latina e 

Caribe (1981) e do Relatório Dellors (1996). Essas referências ressaltam a 

importância do papel dos professores como um dos principais responsáveis pela 

demanda nas “novas” funções da educação.  
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Diante desse apelo oficial, o despreparo dos professores brasileiros é 

apontado como uma das principais causas do insucesso escolar dos alunos e da 

desqualificação da educação. Parece-nos que, com a afirmação desse papel social 

e político atribuído à escola e ao professor, o poder público se exime de suas 

responsabilidades com as demais condições que se apresentam de forma precária, 

e que resultam, de fato, nos baixos índices de rendimento escolar e, 

consequentemente, dos sistemas de ensino.     

Nesse cômputo, a formação dos professores assim como dos demais 

trabalhadores que frequentam ou que têm filhos na escola pública, em especial, é 

pensada e concretiza-se conforme os interesses de parte da sociedade que domina 

as relações de produção e de trabalho. Destacando-se a qualidade da formação dos 

trabalhadores em educação, entendemos que, em certa medida, é orientada por 

esse pressuposto. Por isso, os conteúdos da formação dos trabalhadores 

sistematizam o conhecimento que veicula na escola (SAVIANI, 1994). Disso decorre 

a importância de os professores elevarem, ao máximo, o seu nível cultural, 

expressando, assim, a possibilidade de, na escola, os filhos dos trabalhadores 

ultrapassarem os limites do conhecimento apresentado pelos propositores das 

políticas de educação, como o mínimo suficiente para estes enfrentarem os 

problemas socioeconômicos e superá-los na perspectiva de transformação da 

sociedade, e de transformação de suas condições de vida.  

Ao contrário dessa perspectiva, à medida que a formação profissional e 

cultural é fragilizada, precarizada e aligeirada, os processos de formação dos 

professores, sobretudo daqueles que atuam ou irão atuar em escolas públicas, gera, 

consequentemente, uma crescente desqualificação do trabalho desses profissionais. 

Por sua vez, é enfraquecida a possibilidade de a escola contribuir para o 

fortalecimento de um projeto alternativo para a educação, o ensino e a sociedade 

que integra. É possível dizer que, ao se fragilizar a formação dos professores que 

trabalham em escolas públicas, fica enfraquecida, em última instância, a 

formação/educação dos trabalhadores em geral, passando-se a colaborar para a 

manutenção da ordem estabelecida, parcerizando, cada vez mais, o trabalho. Não 

obstante o entendimento de que a educação, isoladamente, não pode resolver os 

problemas da sociedade em geral nem do meio rural em particular, constitui-se, sem 

dúvida, em um caminho imprescindivel para a promoção social e para o 

desenvolvimento de uma nação e de seus povos. 
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Centrando nossa atenção na situação das escolas localizadas no meio rural, 

dados disponibilizados no documento Panorama da Educação do Campo (BRASIL, 

2007) demonstram que, nesse universo, a educação ainda é bastante marcada pela 

presença de escolas do tipo isoladas e/ou multisseriadas ou unidocentes. Em torno 

de 59% das escolas da educação básica, em especial aquelas que oferecem o 

ensino fundamental, ainda são organizadas, exclusivamente sob a forma de turmas 

multisseriadas. Dispõem de um(a) único(a) professor(a) para trabalhar com duas, 

três e até quatro anos de escolaridade, no mesmo local e horário, além de realizar 

atividades não inerentes à função docente, como o feitio da merenda escolar, a 

limpeza e a zeladoria. No ensino fundamental de 1º ao 4º ano de escolaridade, 

apenas 21,6% dos professores dessas escolas têm formação superior, sendo que a 

maioria encontra-se em escolas da Região Norte e Nordeste brasileiro. 

As demais condições de funcionamento dessas escolas também são 

precárias e o ensino tem sido objeto de análises críticas, em virtude, principalmente, 

do caráter instrumental (ou ideológico) de que se reveste como reprodutora das 

crenças e dos valores hegemônicos da sociedade em detrimento do caráter 

questionador ou crítico que considera as diversidades, as especificidades da vida e 

do trabalho e dos trabalhadores do/no campo. Ademais, problemas estruturais como 

a estrutura agrária fazem com que os trabalhadores nascidos e/ou que vivem parte 

de suas histórias no campo, permaneçam ali de forma digna. Apesar dos problemas 

estruturais que enfrentam, as formas tradicionais das relações, nesses territórios, 

tendem a modificar-se e a recriar-se, requerendo conhecimentos gerais e 

específicos para enfrentá-los e superá-los.  

Considerando essa realidade e suas premências, a escola exerce um papel 

fundamental, portanto, a formação dos profissionais de educação, dentre outras 

condições adequadas ao trabalho pedagógico, é necessária à sua qualidade social 

referenciada. Urge, pois, o desenvolvimento, por parte do Estado brasileiro, no 

sentido de promover políticas que contemplem a reflexão pedagógica, 

impulsionando, assim, a discussão sobre e no exercício da docência e dos 

processos específicos de formação humana, que considerem o ser humano de 

forma concreta e historicamente situado. Com esse entendimento, neste trabalho de 

pesquisa, temos como questão central: O Estágio Supervisionado - componente 

curricular no curso de formação de professores em serviço da UFPI propicia 

subsídios ao desenvolvimento de práticas pedagógicas que contemplem aspectos 
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da realidade em que os alunos vivem, trabalham e/ou estudam em escolas 

localizadas no meio rural? 

Tal questionamento nos conduz ao pressuposto de que sendo o Estágio 

Supervisionado em serviço estruturado e orientado de forma a possibilitar a reflexão 

crítica e criativa, oferece subsídios na (re)construção de saberes docentes para 

quem é professor, contribuindo assim, para redimensionar a prática docente dos 

professores que atuam em escolas do meio rural. Essa se expressa no compromisso 

com a melhoria do processo ensino-aprendizagem, marcado pela abordagem da 

diversidade cultural e, em consequência, da melhoria da educação e da 

transformação social. Diante disso, temos como objetivo geral: Investigar as 

possibilidades e os limites de o Estágio Supervisionado em serviço propiciar 

subsídios aos professores(as)-discentes para o desenvolvimento de práticas 

pedagógicas que contemplem aspectos da realidade em que os alunos vivem, 

trabalham e/ou estudam em escolas localizadas no meio rural. 

E como objetivos específicos: 

1 Analisar o contexto, os fundamentos legais, normativos das políticas 

referentes ao Estágio Supervisionado, identificando princípios, objetivos, 

conteúdos e a proposta de avaliação tendo como base o referencial 

teórico-metodológico e a experiência profissional compatível com a 

abordagem do problema; 

2 Identificar e analisar os saberes docentes apreendidos e (re)construídos 

pelos professores-discentes durante o Estágio Supervisionado em serviço, 

se contribuem para o desenvolvimento de práticas pedagógicas que 

considerem a realidade dos alunos que estudam em escolas localizadas no 

meio rural.  

3  Compreender aspectos da dinâmica da implementação do estágio 

Supervisionado em serviço correspondente à articulação entre teoria e 

prática, considerando os pontos de vista dos egressos do curso lotados em 

escolas do meio rural e dos professores supervisores de estágio. 

Na sessão seguinte, apresentamos a metodologia que orientou o processo 

de investigação, destacando nas especificidades do objeto, os procedimentos de 

pesquisa e a metodologia de análise dos dados. Nesse particular nossa opção recai 

sobre a revisão da literatura, desenvolvida ao longo da tese, a análise documental, o 

registro fotográfico e a entrevista semiestruturada. Desenvolvemos uma metodologia 
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específica de organização e análise dos dados oferecidos pelas entrevistas que 

resultou no agrupamento do conteúdo das falas em três eixos temáticos com seus 

respectivos indicadores, apresentados em forma de um quadro. 

 

1.2 CAMINHOS PERCORRIDOS NA INVESTIGAÇÃO  

 

A investigação aqui delineada fundamenta-se em uma abordagem teórico-

metodológica que situa a formação de professores como política de educação em 

serviço realizada por meio de convênio entre a UFPI/PMT, particularizando o 

componente curricular Estágio Supervisionado. Na abordagem dessa problemática 

de pesquisa, partimos das ideias de Alves-Mazzoti e Gewandsznajder (2004), 

segundo as quais todo processo social está vinculado às desigualdades culturais, 

econômicas e políticas que dominam a sociedade. Assim, nenhum fato social pode 

ser entendido de forma isolado, senão articulado, compreendido e desvelado de 

forma objetiva. Essa abordagem não dicotomiza a objetividade da subjetividade, 

porém considera a subjetividade como algo que necessita ser compreendido como 

“[...] parte da construção de significados inerentes às relações sociais que se 

estabelecem no campo pesquisado” (ALVES-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 

2004, p. 140).    

Nessa perspectiva teórico-metodológica, todo processo de investigação 

requer do pesquisador uma atitude permanente de indagação, na qual “[...] o 

exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as emoções, a 

capacidade de conjeturar, de comparar, na busca da perfilização do objeto ou do 

achado de sua razão de ser [...]” (FREIRE, 1996, p. 98). Essa postura não 

corresponde a uma curiosidade qualquer, ingênua, porém de caráter epistemológico 

que busca o rigor e não a rigidez nas análises; não se contenta com o aparente, com 

o superficial, mas busca, por meio da consciência crítica, os indícios e os vestígios 

do objeto até obter respostas às indagações.  

Seguindo essa orientação metodológica, nos apropriamos de uma literatura 

específica sobre as políticas educacionais brasileiras recentes, situando-as no 

contexto da globalização. A literatura explicita os determinantes históricos e políticos 

da formação de professores, especificamente, o Estágio Supervisionado, na 

perspectiva crítica transformadora. Esse aporte teórico e metodológico orientou, 

conforme Minayo (1999), a definição de concepções teóricas e a seleção das 
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técnicas de coleta de dados possibilitando uma melhor compreensão da realidade, 

associada à capacidade criativa da pesquisadora. 

Conforme a perspectiva crítica de investigação na coleta de dados, o 

investigador não os recolhe com o objetivo de confirmar hipóteses construídas 

previamente, mas, ao contrário, as abstrações são construídas à medida que os 

dados são coletados, organizados e categorizados. Por isso, ao realizar uma 

discussão teórica em torno de um objeto de estudo, o investigador não o faz de 

antemão, senão, recolhe antes parte dos dados, conhece alguns pontos de vista dos 

sujeitos, analisa-os, produzindo, assim seus argumentos e conclusões.  

Isso demonstra que é, no curso da investigação, que se delineia e se 

compreende o objeto de estudo o que requer do pesquisador a capacidade de rever, 

constantemente,  os caminhos a seguir e questionar os instrumentos de coleta de 

dados. Por isso, previamente, não se pode nem se deve diferenciar o essencial do 

secundário, o que é feito somente, no processo de investigação e de análise dos 

dados empíricos à luz de um referencial teórico-metodológico. Ademais, a 

investigação requer diálogo entre investigadores e interlocutores da pesquisa, e, 

nessa abordagem, não há espaço para a neutralidade político-ideológica. As 

análises trazem consigo intencionalidades, subjetividade dos sujeitos da pesquisa, 

seja o pesquisador, seja os interlocutores. A perspicácia é, pois, um atributo do 

pesquisador para compreender o objeto de pesquisa, sem se deixar influenciar por 

prejulgamentos ou evidências aparentes.  

Após a aprovação do projeto de pesquisa pelo comitê de ética da UFPI, 

identificamos os prováveis sujeitos da pesquisa, mantendo contatos com a 

Secretaria Municipal de Educação de Teresina (SEMEC) e com a UFPI, 

selecionando, em seguida aqueles que seriam os sujeitos da pesquisa. Tomando, 

como referência, a escola pública situada no meio rural como espaço no qual os 

professores atuam, a pesquisa empírica identificou, principalmente com base nas 

entrevistas semiestruturadas, alguns traços dos professores egressos do curso de 

Pedagogia-Magistério convênio UFPI/PMT. O grupo de concluintes em 2006 

(quarenta e nove professores-discentes) é constituído, predominantemente, por 

mulheres e por, apenas, um homem, sendo que esse e mais nove mulheres 

atuavam em escolas do meio rural. No conjunto do corpo dos professores, elegemos 

a coordenadora e duas professoras de Estágio Supervisionado.  
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Nos primeiros contatos com os sujeitos selecionados, apresentamos os 

objetivos e os procedimentos de pesquisa dos quais participariam, destacando a 

entrevista semiestruturada e os registros fotográficos produzidos em momentos 

significativos por ocasião do estágio. Além da abordagem em torno dos 

procedimentos e das fontes de informação, a pesquisadora assumiu, formalmente, 

na ocasião, o compromisso de manter o anonimato dos sujeitos no relatório de 

pesquisa. Diante dos esclarecimentos, todos se disponibilizaram a participar e o 

aceite formalizou-se no termo de Consentimento Livre e Esclarecido proposto pela 

pesquisadora e assinado pelos participantes seguindo as normas do Comité de Ética 

da UFPI. A seguir, apresentamos os procedimentos de coleta de dados da pesquisa. 

 

1.2.1 Procedimentos da pesquisa 

 

Como suporte ao processo de análise dos dados, procedemos, inicialmente 

a uma pesquisa bibliográfica na busca da compreensão da questão da pesquisa que 

norteia este estudo. A opção por esse procedimento possibilitou o diálogo com 

diferentes estudos que foi elucidativo para atingir os objetivos almejados. Assim, 

buscamos as contribuições de Freitas (2002), Freire (1999), Pimenta (1999, 1997), 

Pimenta e Lima (2004), Tardif (2002), Novoa (1995), Ghedin (2008), Queiroz (1984, 

1997), Therrien (2003), Arroyo (2007), Freire (1996) dentre outros. Esses 

pesquisadores discutem o processo formativo atribuindo destaque aos embates 

políticos, pedagógicos e ideológicos que respaldam a definição e implantação de 

políticas de formação de professores e o Estágio Supervisionado em âmbito local, 

regional e nacional.  

 

a) Análise documental 

 

A análise documental constitui-se em uma técnica valiosa de abordagem de 

dados. Para Ludke e André (1996, p.36), constitui-se em “[...] fonte poderosa de 

onde podem ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e declaração do 

pesquisador”. Neste estudo, o objetivo consistiu em analisar leis, decretos, 

pareceres, normas e diretrizes que orientam as políticas de formação de professores 
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e o Estágio Supervisionado8. Os documentos, objeto de análise, foram selecionados 

conforme a sua pertinência com os objetivos e questões de pesquisa e analisados 

na perspectiva de compreender as múltiplas relações do objeto de estudo com o 

contexto específico e geral. 

A análise documental ensejou a identificação de informações sobre a 

formação de professores de forma contextualizada, especificamente sobre o Estágio 

Supervisionado. A partir das informações coletadas e organizadas conforme a 

pertinência com o objeto de estudo, foi possível compatibilizar os dados com a 

realidade objetiva. Essa realidade, também, foi indagada nos registros fotográficos, 

nas entrevistas semiestruturadas, em articulação com o referencial teórico 

procurando estabelecer uma relação dialética entre o objeto investigado e o contexto 

no qual ele se desenvolve, considerando o entendimento de que a realidade não é 

estática, mas sua dinâmica consiste de um processo constante de mudanças 

impulsionado pelas contradições e tensões existentes na sociedade. 

 

b) Registro fotográfico 

 

O registro fotográfico é entendido como documento  importante na pesquisa 

em educação, pois, articulado a outras informações, tem o seu uso consagrado, por 

possibilitar “[...] compreender e interpretar, à luz das evidências históricas, da qual a 

imagem fotográfica é uma das manifestações, os sentidos que os indivíduos, 

isoladamente ou em grupo, quiserem atribuir às suas práticas sociais” (BORGES, 

2003, p. 112). Utilizamos esse instrumento de pesquisa porque acreditamos que sua 

articulação com outras informações, constitui-se em importante meio de descrição e 

de compreensão dos acontecimentos e da realidade investigada. Por meio da 

                                                           
8
 Do acervo documental analisado, destacamos: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº. 

9.394/1996), Plano Nacional de Educação do Governo Federal (2001-2010), Referenciais para a 
Formação de professores (1999), Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da 
educação Básica. Analisamos também Resoluções e Pareceres do Conselho Nacional que tratam da 
formação de professores da Educação Básica, especificamente o Parecer CNE/CP nº 09/2001 que 
dispõe sobre as Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores para a Educação Básica, em 
nível superior, a Resolução CNE/CP nº 01/2002, que instituiu as Diretrizes Curriculares para a 
Formação de Professores para a Educação Básica e a Resolução CNE/CP nº 02/2002, que instituiu a 
duração e carga horária dos cursos de Formação de Professores para a Educação Básica, Diretrizes 
Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do campo (Parecer nº 36/2001 e Resolução 
1/2002 do Conselho Nacional de Educação). Assim como o projeto pedagógico do curso de 
Licenciatura Plena em Pedagogia- Magistério das séries iniciais- convênio UFPI/PMT, Plano de Curso 
do Estágio Supervisionado, Convênio entre UFPI/PMT, Plano Decenal de Educação do município de 
Teresina (2003-2013), Convênio UFPI/PMT e Termos aditivos.  
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fotografia, foram documentados: parte de um encontro pedagógico na UFPI, 

atividades realizadas em sala de aula e atividade extraclasse durante o Estágio 

Supervisionado. 

Segundo Bogdan e Biklen (1994, p. 184), “[...] as fotografias que podem ser 

utilizadas em investigação educacional qualitativa podem ser separadas em duas 

categorias: as que foram feitas por outras pessoas e aquelas que o investigador 

produziu”. As fotos usadas no corpo deste trabalho foram produzidas pelos 

interlocutores da pesquisa, por ocasião do estágio e disponibilizadas para uso 

mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  

 

 

c) Entrevista semiestruturada 

 

A opção pela entrevista semiestruturada deve-se às vantagens que 

apresenta em relação às demais técnicas de levantamento de dados, e porque 

esclarece aspectos que as outras não informam o suficiente (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, 

p. 34). Ademais “[...] ganha vida ao [suscitar] se iniciar o diálogo entre o 

entrevistador e o entrevistado”. Esse procedimento, essencial na investigação 

científica, realizou-se junto a 10 (dez) professores(as) egressos do curso de 

formação de professores em serviço, os quais atuam em escolas do meio rural, no 

município de Teresina/PI. Inclui, ainda a coordenadora do curso e 2 (duas) 

professoras  da disciplina  Estágio Supervisionado (Departamento de Métodos e 

Técnicas de Ensino (DMTE), do Centro de Ciências da Educação (CCE) da UFPI), 

seguindo um roteiro prévio de questões. 

Para os egressos, a entrevista foi estruturada, previamente, em duas partes: 

na primeira, solicitamos dados correspondentes às características pessoais e 

funcionais; na segunda, destacamos, assim, alguns aspectos relacionados à 

importância do estágio, às aprendizagens resultantes de vivências e experiências de 

trabalho e estudo, contribuições do estágio para o redimensionamento da ação 

docente. As entrevistas realizadas com as professoras da Universidade seguiram o 

mesmo roteiro da segunda parte da entrevista dos egressos.  

 Compatível com a ética da pesquisa, e conforme o combinado  atribuímos a 

cada um dos sujeitos um código identificador (pseudônimo), ficando, assim, 

identificados no relatório de pesquisa: Raquel, Margareth, Isaura, Olga, Mariana, 
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Fernanda, Alexandre, Dalila, Elza e Ruth. As professoras da UFPI como: Judith, 

Bernadete e Solange, seguidos do ano em que os dados foram coletados. Alguns 

dados das entrevistas foram acompanhados por registros fotográficos pertinentes à 

abordagem do conteúdo em discussão.  

Considerando as dificuldades de deslocamento das pessoas, agendamos as 

entrevistas para o seu próprio local de trabalho, à exceção de duas delas que 

ocorreram em sua residência. As falas foram gravadas em meio eletrônico MP4 e 

transcritas pela própria pesquisadora no formato de um texto escrito. Após a 

transcrição, retornamos com o material para que estes lendo-o, comprovassem a 

fidedignidade de suas informações, e esclarecessem dúvidas e acrescentassem 

aspectos que considerassem importante autorizar para divulgação dos dados no 

relatório de pesquisa. 

Ao receber as entrevistas de volta, procedemos à análise dos dados, 

fizemos várias leituras, para rever os “textos” de modo a torná-los o mais “limpos” 

possível de expressões ou frases repetitivas, desconexas ou redundantes. 

Mantivemos, no entanto, o cuidado para não alterar o conteúdo das falas, 

organizando-as de modo a facilitar a elaboração de quadros-síntese, constituindo, 

assim, alguns eixos temáticos. Em seguida, destacamos as informações que 

aparecem com mais frequência nos depoimentos dos interlocutores e definimos os 

subtemas. Com essa organização, passamos a produzir “textos preliminares” 

decorrentes desse material empírico coletados nos depoimentos dos sujeitos da 

pesquisa.  

Esse procedimento teve, como referência, a análise de conteúdo entendida 

por Bardin (1977, p. 42) como:  

 

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

 

Corroborando essa ideia, Franco (2008, p. 13) aponta essa técnica como 

salutar para a efetivação da análise de dados em uma pesquisa que extrapole as 

mensagens expressas apenas por palavras. E ressalta que toda mensagem, seja 

verbal (oral ou escrita), gestual, figurativa ou documental, expressa um significado e 

um sentido vinculado às condições do contexto de seus produtores. Explica, ainda, 
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que as condições do contexto implicam a evolução histórica da humanidade, nas 

condições econômicas e socioculturais de seus emissores. 

Nessa pesquisa, as mensagens comunicadas pelos professores(as)-

discentes e professoras da UFPI constituem-se em dados significativos para a 

análise dos eixos temáticos orientando por pressupostos teórico-metodológicos 

acerca do Estágio Supervisionado em serviço. Na organização dos dados para 

produzir a mensagem-texto, o nosso esforço consistiu em superar os conteúdos 

explícitos, buscando, assim, o conteúdo implícito nas ideias das pessoas, nas 

entrelinhas das mensagens que as falas traduzem. A mensagem-texto passou por 

um processo de preparação que constou da leitura flutuante e da codificação. A 

leitura flutuante teve como finalidade propiciar um contato geral com os dados das 

entrevistas (mensagem-texto), preparando-os para a análise que seria feita a seguir. 

Enquanto fazíamos essa leitura, iniciamos, também, o processo de codificação dos 

dados. Esse procedimento é recomendado por Moraes (1999, p.15), ao afirmar que, 

nessa etapa de preparação dos dados, é necessário, “[...] iniciar o processo de 

codificação dos materiais, estabelecendo um código que possibilite identificar cada 

elemento da amostra dos depoimentos ou dos documentos a serem analisados”. 

Seguindo essa orientação, procedemos à codificação dos dados das 

entrevistas usando pseudônimos, conforme já foi explicitado. Concluída a 

codificação, o material passou por uma re-leitura, com o objetivo de definir as 

unidades de registro. Os dados foram agregados em unidade de registro. Segundo 

Franco (2008, p. 35), a unidade de registro “[...] é a menor parte do conteúdo, cuja 

ocorrência é registrada de acordo com as categorias”. 

Para proceder à criação dos eixos temáticos, tomamos como unidade de 

análise os temas presentes em sentenças extraídas das falas dos interlocutores e 

que explicitam concepções significativas para a elucidação do problema em estudo.  

Seguindo a metodologia de análise de dados e a lógica que a orienta, 

agrupamo-os em três eixos temáticos com seus respectivos indicadores: 
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Quadro 1: Eixos e indicadores de análise 

1. Estágio Supervisionado no exercício do 

magistério 

1.1 Estágio Supervisionado: tempo e espaço na 

escola e na academia 

1.2 Estágio Supervisionado para professores 

experientes: vivência e importância 

2. Estágio Supervisionado com lócus de 

ensinar e aprender 

2.1 Estágio Supervisionado e as contribuições na 

construção de saberes para ensinar 

2.2 A dimensão formadora do Estágio 

Supervisionado: limites e possibilidades 

3. Estágio Supervisionado com lócus de 

reflexão crítica 

3.1 Os encontros pedagógicos como 

possibilidade de pensar o saber e o fazer 

docente 

3.2 Estágio Supervisionado: redimensionando a 

prática docente 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

Na apresentação dos resultados, tivemos o cuidado de afastar o quanto 

possível os juízos de valor pessoais e conclusões apressadas, de modo que 

prevalecessem os argumentos baseados na literatura e nos dados empíricos. A 

metodologia escolhida possibilitou, assim, que os resultados da investigação fossem 

apresentados em dois momentos fundamentais: descritivo-analítico, retratando a 

situação encontrada, com base nos depoimentos dos sujeitos da pesquisa; o 

segundo momento consistiu na apreciação e interpretação crítica dos dados 

correspondentes ao objeto de estudo.  

A seguir, apresentamos alguns traços dos professores-discentes do curso 

para conhecê-los como membros de uma realidade específica e, assim, 

compreender melhor seus posicionamentos relativos ao Estágio Supervisionado. 

 

1.3 ALGUNS TRAÇOS SOBRE OS PROFESSORES EGRESSOS DO CURSO DE 

PEDAGOGIA- CONVÊNIO UFPI/PMT 

 

Na leitura dos textos, decorrentes das falas dos egressos colhidas por meio 

de entrevistas semiestruturadas, constatamos que os egressos do curso têm larga 

experiência como docente nos anos iniciais do ensino fundamental, na educação 

infantil, alfabetização de crianças e de jovens e adultos, além de outras em 

educação não vinculadas diretamente à sala de aula. Todos cumprem a exigência 
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legal mínima, que prevalecia antes da homologação da LDB para atuação no 

magistério nas séries iniciais do ensino fundamental, ou seja, possuir o curso normal 

em nível médio (BRASIL, 1996). Somente um professor tem seis anos de 

experiência docente e os demais contam entre 20 (vinte) e 28 (vinte e oito) anos no 

exercício do magistério, o que nos permite denominá-los de professores experientes. 

Uma professora-discente está cursando pós-graduação lato sensu (especialização) 

e os demais professores declararam interesse também em dar continuidade a sua 

formação por meio de cursos de especialização.  

Os professores(as) mantêm vínculo profissional efetivo como membro do 

quadro do magistério municipal e não com outras instâncias ou estabelecimentos de 

ensino. Moram na zona urbana e vão a cada dia trabalhar em escolas do meio rural9. 

Consideram que, nessas, o trabalho do magistério é mais valorizado tanto pelos 

alunos, quanto pelas famílias desses. As turmas são menores e os alunos são mais 

atenciosos e guardam respeito ao professor, além de receber um incentivo 

financeiro, correspondente a 20% do salário. Ademais, a mudança de regime de 

trabalho (de 20h para 40h) sem submeter-se a concurso público e aprender a lidar 

com as turmas de alfabetização, é tida como motivação para que os professores 

possam ingressar e concluir um curso em nível superior. 

Movidos por essas e outras motivações, os(as)  professores(as)-discentes 

passaram a investir em sua formação, sendo o curso de Pedagogia-convênio 

UFPI/PMT uma oportunidade que, para eles, teria como objetivos: obter mais 

conhecimentos teóricos e metodológicos para aprimorar a prática pedagógica; 

melhoria salarial; desejo de ter uma formação em nível superior, superando, assim, 

o sentimento de inferioridade perante os demais colegas. O crescimento pessoal e 

profissional bem como a melhoria da autoestima ajuda a compreender e melhor 

conduzir o processo de ensino-aprendizagem assim como a relacionar-se com os 

alunos e com as demais pessoas, no dia-a-dia.  

Além das motivações, os professores(as)-discentes apontam como 

principais dificuldades para desenvolver o trabalho didático-pedagógico em escolas 

do meio rural, a organização das turmas na forma multisseriada. Nessa realidade, os 

alunos não realizam as tarefas em casa e são infrequentes às aula, não têm 

                                                           
9
 De acordo com Arroyo (2007, p.169), a inexistência de um corpo de profissionais que vivam junto às 

comunidades rurais é um dos determinantes da precariedade da educação do campo. A maioria 
reside na cidade e vai a cada dia a escola do meio rural. Assim, “nem tem suas raízes na cultura do 
campo, nem cria raízes”. 
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oportunidade de ler sequer um jornal, uma revista e, fora da escola não têm acesso 

a outras leituras tampouco à escrita. Os conteúdos dos livros didáticos são 

inadequados à diversidade socioeconômica e cultural dos alunos e não atendem às 

exigências de avaliação da rede de ensino, da Fundação Airton Sena e do Circuito 

Campeão10. Como podemos perceber, os professores idealizam um tipo de aluno 

que não corresponde àqueles com os quais trabalham. Reconhecem, no entanto, a 

necessidade de terem formação continuada específica para atuarem nessas escolas 

desenvolvendo atividades didático-pedagógicas que contemplem as especificidades 

das pessoas que vivem, trabalham e estudam nesse meio. 

Diante dessas características dos professores identificadas no processo de 

pesquisa, por ocasião das entrevistas, entendemos que o diálogo tornou-se 

fundamental para identificação, compreensão e respeito aos seus conhecimentos 

prévios. As contribuições do Estágio Supervisionado, durante a sua formação 

docente, implicou, também, reconhecerem que, no âmbito das vivências e da 

experiência acumulada no transcurso da vida, são produzidos determinados saberes 

relativos ao trabalho pedagógico e que podem se aprimorar no decorrer da 

profissão. Igualmente, o diálogo, pode redimensionar saberes relativos aos 

conhecimentos gerais e específicos dos conteúdos de ensino, ao saber fazer e ao 

saber ser da prática docente. 

Ressaltamos, ainda, que, a partir dos relatos dos professores(as)-discentes, 

ficou explicitado que o curso de formação em serviço contribuiu para elevar a 

autoestima tornando-os mais bem preparados para enfrentar os desafios da 

profissão. Considerando os novos aprendizados, as suas identidades foram 

reconstruídas assumindo nova dimensão, haja vista a oportunidade de adquirir, em 

outro nível conhecimentos constitutivos de uma identidade que se renova. Por isso, 

a experiência deveria continuar indefinidamente na vida desses professores(as) pois 

a fase de graduação tem começo e fim, mas a reconstrução da identidade é 

permanente. Ressaltamos, por fim, que as características identificadas entre os 

professores(as)-discentes, constituem, apenas, um recorte das múltiplas marcas que 

dão vida a esses sujeitos.   

 

 

                                                           
10

 Avaliações realizadas pela Secretaria Municipal de Educação com os alunos para avaliar a 
qualidade do ensino nas escolas mantidas pelo poder municipal. 
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1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese está organizado e estruturado em cinco capítulos, além das 

considerações finais, referências, apêndice e anexos. No primeiro capítulo, 

Delineamento teórico-metodológico: objeto de estudo e caminhos percorridos, 

apresentamos a justificativa de escolha da temática que decorre de nossas vivências 

e experiências como professora e como pesquisadora no ensino superior. Em nossa 

trajetória profissional, participamos, em ocasiões diversas, de discussões em torno 

das políticas educacionais brasileiras recentes, em especial, a formação de 

professores, e, nela, o Estágio Supervisionado e identificamos embates e 

controvérsias.  Explicitamos os objetivos e as questões de pesquisa; anunciamos o 

referencial teórico-metodológico assim como as categorias empíricas de análise.  

O segundo capítulo Política de formação de professor em meio ao 

processo de globalização da economia e da cultura, traz uma reflexão acerca 

das mudanças suscitadas pelo contexto social impactando as políticas educacionais 

com foco na formação de professores. Discute, pois, a formação de professores em 

meio à reforma educativa desencadeada nos anos de 1990, destacando, 

principalmente, a influência de organismos multilaterais na definição político-

ideológica e técnica dessas políticas. Apresenta e analisa aspectos da formação de 

professores destacando o Estágio Supervisionado em meio às diretrizes curriculares 

nacionais. Referencia esses aspectos tomando a literatura pertinente à temática, à 

legislação e normas que instituem diretrizes, princípios e procedimentos a serem 

observados nos cursos de formação de professores.  

O terceiro capítulo O Estágio Supervisionado e a formação de 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental tem como objetivo 

contribuir com o debate acerca da importância do Estágio Supervisionado nos 

cursos de formação  de professores em especial dos anos iniciais do ensino 

fundamental. Remete, inicialmente, a aspectos relevantes de sua política de 

formação na realidade educacional brasileira e apresenta algumas reflexões acerca 

da formação desses profissionais que atuam em escolas localizadas no meio rural.  

A seguir, evidenciamos a importância do estágio como componente articulador dos 

saberes docentes, e discutimos a relação teoria e prática no processo de formação 

docente.  
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A discussão sobre o Projeto de formação de professores dos anos 

iniciais convênio UFPI/PMT está contemplada no quarto capítulo, na 

particularidade do projeto de formação docente para professores das séries iniciais 

em serviço, convênio com a Prefeitura Municipal de Teresina-PI iniciado, iniciado em  

2004, e concluído em 2006.Contextualiza sua formulação, seguindo-se a 

implementação como parte das políticas educacionais financiadas pelo Fundef e, 

conforme a orientação dos organismos técnicos e financeiros multilaterais. 

Apresentamos uma discussão acerca do projeto pedagógico do curso, dando 

destaque ao Estágio Supervisionado como momento privilegiado para reflexão e 

articulação entre teoria e prática. 

Os Limites e possibilidades do estágio na formação de professores em 

serviço em escolas do meio rural são discutidos no quinto capítulo, no qual  

analisamos os dados colhidos no campo empírico e sistematizamos em 3 (três) 

eixos temáticos e à luz dos pressupostos teórico-metodológicos. Aqui 

desenvolvemos um diálogo especialmente com os sujeitos da pesquisa, 

considerando seus pontos de vista sobre o processo vivenciado no curso, em 

particular, durante o Estágio Supervisionado, tendo em vista as mediações e 

controvérsias que permeiam o objeto estudado.  

Nas reflexões finais, evidenciamos aspectos relacionados à problemática 

das políticas educacionais de formação de professores abordadas no texto, 

particularizando o Estágio Supervisionado para os professores em serviço em 

escolas situadas no meio rural. Ressaltamos algumas contribuições do Estágio 

Supervisionado na construção de saberes docentes, inclusive, com possibilidades 

de (re)dimensionar a prática  pedagógica, na particularidade das escolas situadas no 

meio rural. 

Por fim, acreditamos que a relevância deste estudo – além de se constituir 

produção científica, no campo da formação de professores – reside na possibilidade 

de compreensão crítica das políticas de formação de professores, que têm se 

efetivado no Brasil nas últimas décadas, assim como para ampliar o debate 

acadêmico dentre outros que manifestam interesse pela problemática da educação, 

da formação de professores em especial pelo Estágio Supervisionado. Outro 

aspecto que denota a importância deste estudo é a possibilidade de levantar 

questões que contribuam com uma formação de qualidade, ou seja, que atenda às 

especificidades dos diferentes contextos de educação escolar, buscando resgatar as 
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peculiaridades e a importância do papel social desempenhado pelo professor na 

construção de uma sociedade, que seja cada vez mais humana, justa e menos 

desigual. 
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2 POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSOR EM MEIO AO PROCESSO DE 

GLOBALIZAÇÃO DA ECONOMIA  

 

Nas três últimas décadas do século XX, desencadeia-se um processo de 

globalização da economia delineado no final da Segunda Grande Guerra Mundial e 

marcado pela “[...] emergência de estruturas mundiais de poder, decisão e influência 

[anunciando] a redefinição e o declínio do Estado-Nação” (IANNI, 1993, p. 23). 

Analisando esse processo, Fiori (2007, p. 52) considera que a globalização não é 

uma simples “[...] imposição tecnológica nem um fenômeno puramente econômico, 

envolvendo novas formas de dominação social e política que resultaram de conflitos, 

estratégias e imposição vitoriosa de determinados interesses [...]” em escala 

internacional e nacional. Associa-se, pois, às transformações econômicas, políticas, 

sociais e culturais, aos avanços no desenvolvimento da eletrônica, da informática e 

das tecnologias de informação e da comunicação. Nesse sentido, a globalização 

configura-se pela interpenetração dos mercados movida por redes de comunicação 

mobilizadas pelas novas tecnologias informacionais (ALMEIDA, 2008, p. 245).  

Segundo Ianni (1993), esse processo de globalização está imbricado na 

construção de um sistema econômico de caráter neoliberal que produz 

transformações estruturais com repercussão nos hábitos de consumo, nas formas 

de comunicação, no mundo do trabalho e requer, pois, um novo formato na 

qualificação dos trabalhadores com formação flexível, eficiente e polivalente. As 

transformações que ocorreram na estrutura da sociedade, principalmente na base 

tecnológica produtiva, em que estão presentes as novas tecnologias e as novas 

formas de organização da produção com o esgotamento do fordismo e que dominou 

o mundo por um século a emergência do toyotismo, não há mais praticamente lugar 

para o trabalhador desqualificado.  

Em consequência, a escola que preparava o trabalhador para um trabalho 

baseado no paradigma industrial do fordismo/taylorismo, separava, com rigidez, a 

concepção do trabalho da execução de tarefas padronizadas. Esse paradigma 

passou a ser criticado e responsabilizado pelo insucesso escolar, pois desvinculava 

os conteúdos ensinados das novas demandas oriundas do mundo assentadas no 

paradigma global e informacional (CASTELLS, 2000). Os professores, por 

conseguinte, foram criticados, chegando a ser responsabilizados pelo “fracasso” 
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escolar, e a formação desses profissionais desvinculou-se da prática, afastando-se 

das demandas da escola e da sociedade. 

Nesse patamar do desenvolvimento do capitalismo, foi redefinido o papel do 

estado-nação como regulador que visava conter as crises do capital mantendo “[...] o 

pleno emprego e taxas de crescimento contínuas” (ALMEIDA, 2008, p. 249). Para a 

ideologia neoliberal - expressão maior do capitalismo na atualidade - esse papel 

mudaria, reduzindo-se, ao máximo, sua intervenção na economia. Dentre outros 

aspectos, Almeida (2008, p. 250) destaca que 

 

[...] propõem-se um total desmantelamento dos sistemas públicos voltados 
para atender os setores sociais como subsídios, investimentos diretos e 
regulações das atividades econômicas típicas das políticas do estado de 
Bem estar Social [...] a desmontagem do sistema publico de previdência 
social e a privatização das empresas estatais.  

 

Cria-se, dessa forma, um quadro propício a uma agenda de reformas nos 

diferentes contextos internacionais e nacionais que passaram a dar ênfase à 

formação de professores como foco prioritário das políticas educacionais. 

Esse contexto favorece uma intervenção direta dos organismos 

internacionais nos Estados-Nação dentre outras formas mediante a educação, com 

o propósito de alinhá-la à nova ordem econômica, política e social. Segundo Carnoy 

(2002), existe uma relação direta entre a mundialização e as reformas na educação, 

especificando-a da seguinte forma: a) o impacto sobre a organização do trabalhador; 

b) os governos aumentam as despesas com a educação, a fim de ter um sistema 

educacional bem estruturado; c) a comparação entre os diferentes países sobre a 

qualidade dos sistemas educacionais força os sistemas a buscarem os mesmos 

padrões; d) a utilização da informática, da educação a distância como forma de 

reduzir os custos e atingir maior número de pessoas; e) a Internet como forma de 

globalizar as informações e a educação. Essa relação visa contribuir para a 

construção da “sociedade do saber”, baseada em recursos não materiais, como os 

saberes, a informação, a comunicação e a lógica. 

Com base nessa realidade, os organismos multilaterais: Organização dos 

Estados Americanos, Banco Interamericano de Desenvolvimento, Banco Mundial 

(BM), Comunidade Econômica Europeia, Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, Programa de Reformas Educacionais da América 

Latina e Caribe, passaram a definir as políticas educacionais em escala mundial. 
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Esses organismos atuaram por meio de diversas conferências e reuniões na área da 

educação a exemplo de Jomtien/Tailândia 1990 e Dacar, em 2000, estabelecendo 

metas a serem alcançadas pelos países signatários das resoluções. Os eventos 

criam um ambiente propício a uma agenda de reformas em escala internacional e 

nacional, definindo, como prioridade, a educação básica, seguindo-se a reforma da 

formação de professores e reforçando o papel desse profissional na formação dos 

cidadãos responsáveis pelo desenvolvimento da sociedade contemporânea.  

Trazemos, a seguir, uma reflexão acerca do papel e da influência desses 

organismos na política de formação de professores no Brasil, assim como de 

aspectos da política de formação de professores, parte da reforma educativa nos 

anos de 1990, destacando três aspectos que consideramos importantes: a) breve 

histórico das reformas educativas recentes (anos de 1990); b) as políticas de 

formação de professores e o papel dos organismos multilaterais; c) a formação de 

professores com ênfase no Estágio Supervisionado, no debate sobre as diretrizes 

curriculares nacionais. 

 

2.1 POLÍTICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E O PAPEL DOS 

ORGANISMOS MULTILATERAIS   

 

No início do século XXI, o tema da formação de professores permanece 

exercendo um papel de destaque na agenda dos organismos multilaterais11, em 

particular na América Latina e em outras partes do mundo. O interesse sobre o 

assunto é notável entre os pesquisadores e acadêmicos, bem como entre aqueles 

que se responsabilizam direta ou indiretamente pela definição de políticas que 

afetam os seus sistemas de profissionalização. Segundo Mello e Rego (2002), um 

bom indicador da importância atribuída a essa temática é a crescente circulação de 

informações sobre o assunto e a intensa produção teórica sobre diversos aspectos 

envolvendo a formação docente. 

Entre os que trabalham na área de formação de professores parece ser 

consensual que as reformas visando à melhoria da educação básica só terão 

sustentação em médio e em longo prazo caso haja professores preparados e 

comprometidos com a aprendizagem dos alunos. Porém, não podemos esperar 

                                                           
11

 Uma discussão sobre a influência desses organismos na formação de professores pode ser 
encontrada em Cabral Neto e Rodriguez (2007), Cabral Neto e Castro (2000) e Garcia (2008). 
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mudanças na atuação desses profissionais junto aos seus alunos sem que a forma 

de atuar junto a eles também mude. Por isso, a formação profissional - inicial ou 

continuada – entendida como componente essencial de uma estratégia mais ampla 

de profissionalização do professor tem a função primordial de possibilitar o 

desenvolvimento de competências no processo de aprendizagem. 

Assim, em um cenário marcado pela modernização que se reflete na 

economia, na cultura dentre outras dimensões da vida social e política pela 

ampliação dos espaços de direitos dos cidadãos e pela disseminação das 

tecnologias da informação e da comunicação, a educação passa a ter um papel 

significativo. Os desafios da sociedade da Informática põem em xeque os modelos 

escolares tradicionais, assim como o desempenho docente e, consequentemente, a 

eficácia de suas instituições formadoras. 

Nas discussões sobre a questão da formação de professores, retomamos a 

década de 1980 quando essa temática ganhava contornos expressivos a partir do 

movimento dos educadores críticos12. Aquele movimento impulsionou o 

desenvolvimento das pesquisas e das práticas que acabaram guiando a atividade 

pedagógica, tanto na universidade quanto no interior das escolas. 

Assim, sob as influências dos compromissos selados por representantes do 

Brasil e de outros países pobres do mundo na Conferência Mundial de Educação - 

Jomtien, em 1990, foram negociados financiamentos em troca de redução dos 

índices elevados de reprovação e de permanência das crianças, dos jovens e dos 

adultos na escola, bem como da formação de professores. Esses compromissos 

vêm sendo discutidos por autores brasileiros como Gentilli (1996), Torres (1998), 

Tommasi (1998), Santos (1998), Cabral Neto e Rodriguez (2006), dentre outros. 

Com base nesses autores, discutiremos a interferência dos organismos 

multilaterais como Unesco, BM, Projeto Principal da Educação, na definição de 

políticas educacionais voltadas para a formação do professor capaz de atender às 

exigências do mercado. 

 

 

 

                                                           
12

 Movimento caracterizado pelo surgimento da organização de educadores representada pela 
criação de diversas entidades e associações  que reuniram professores de diferentes níveis de 
ensino e especialistas num momento em que o regime militar  e suas práticas autoritárias 
apresentavam marcas de esgotamento e enfraquecimento.  
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2.1.1 Propostas do Banco Mundial para formação de professores 

 

O Banco Mundial foi fundado nos Estados Unidos na Conferência Monetária 

e Financeira das Nações Unidas13. Seu objetivo inicial limitava-se à concessão de 

empréstimos não comerciais em longo prazo, visando à reconstrução no pós-guerra 

das economias atrasadas. No entanto, a partir de 1950, com a mudança no cenário 

internacional e a iminência da Guerra Fria, o Banco passa a oferecer “[...] 

assistência econômica, política e militar para os países de terceiro mundo”, na 

expectativa de garantir empréstimos para setores de energia, telecomunicações e 

transporte (SOARES, 1998, p.18). 

No campo da educação, o discurso neoliberal resgata e reformula os 

enfoques economicistas da teoria do Capital Humano14, e aponta a relação de 

dependência entre educação e desenvolvimento econômico e social, excluindo os 

fatores estruturais que determinam as diferenças de classe e enfatiza o valor do 

desempenho individual no sucesso ou fracasso dos indivíduos na sociedade. 

Segundo Corraggio (2000) para os ideólogos do Banco Mundial, [...] a educação 

pode ajudar a reduzir a desigualdade social e proporcionar novas oportunidades aos 

pobres, aumentando consequentemente a mobilidade social. Analisando essa 

perspectiva, Gentili (1996) defende que o neoliberalismo induz a transferência da 

lógica do mercado para a educação, elegendo a concorrência como condição 

fundamental para assegurar a eficiência e a igualdade dos serviços educacionais 

prestados. Transfere, pois, a meritocracia que orienta no campo empresarial para o 

educacional, assegurando, dessa forma, que critérios competitivos orientem a 

promoção dos mais capazes e dos mais esforçados. Os demais nessa lógica 

ficariam para trás.  

Gentilli (1996) alerta também para o fato de o Banco Mundial produzir um 

pacote de medida estratégica para melhorar o acesso, a equidade e a qualidade dos 

sistemas escolares. Envolta por uma determinada ideologia e orientação reformista, 

                                                           
13

 Conhecida como conferência de Bretton Woods, realizada, em 1944 nos Estados Unidos, 44 
países se reuniram com o objetivo de traçar estratégias que pudessem colaborar para a reconstrução 
dos países europeus no pós Segunda Guerra Mundial, com vistas a garantir sua estabilidade e 
crescimento econômico. Segundo Silva (1999), essa conferencia atribui aos Estados Unidos a 
prerrogativa de coordenar política e economicamente o FMI e o BIRD, ordenando e organizando o 
bloco capitalista em nível internacional, além de conferir a este maior peso no voto tendo em vista a 
participação majoritária nas cotas que mantém essas instituições. 
14

 Para esta teoria, a educação emerge como fator responsável pelo desenvolvimento econômico do 
país (FRIGOTO,1993). 
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está implícito o descompromisso de elevar, de fato, a qualidade de ensino, tendo em 

vista que, em contrapartida, impõe ao Estado brasileiro a redução dos gastos 

públicos com a educação. Assim, a proposta dá ênfase à descentralização de 

determinadas ações, em particular aquelas que dizem respeito às responsabilidades 

financeiras com a manutenção das escolas e a gestão, tendo em vista a 

municipalização. A descentralização, no entanto, concretiza-se mais como uma 

desconcentração, pois as grandes diretrizes educacionais, a elaboração do 

currículo, as políticas de avaliação e de formação docente estão centralizadas junto 

ao Governo Federal. Às demais esferas do sistema cabe apenas, a execução das 

ações dentro de parâmetros previamente definidos. 

Outro aspecto ressaltado é que o Banco Mundial refere-se à necessidade de 

a escola envolver os pais e comunidade externa nos assuntos escolares, apontando, 

inclusive, com a possibilidade de contribuírem, economicamente, para a manutenção 

da infraestrutura. Além dessa possibilidade, acena com parcerias do setor privado e 

com Organizações Não-Governamentais (ONGs). Além disso, nas orientações 

relacionadas ao financiamento da educação, a instituição financeira sugere que 

estas sejam compartilhadas com as comunidades locais por meio da cobrança de 

taxas para o ensino superior e empréstimos educativos para alunos carentes, que 

deverão, posteriormente reembolsar os incentivos feitos com educação. 

Referindo-se à gestão da autonomia propagar-se para a educação escolar 

uma proposta progressiva, salientamos que tanto o Banco Mundial quanto os 

Ministérios de Educação de países comprometidos com a implementação das 

políticas de redução do papel e das funções Estado, concebem a autonomia como 

“[...] mais uma perspectiva de desresponsabilização do Estado com a escola 

envolvendo a comunidade na gestão educacional e na manutenção financeira das 

escolas” (CRUZ, 2005, p.44). Assim, o Banco Mundial tem exercido grande 

influência nos rumos da educação, tanto pelos empréstimos que concede (com 

custos altos para o tomador) com abrangência em determinada área (no caso a 

educação), quanto pelo caráter estratégico que desempenha nos processos de 

reestruturação da economia nos países em desenvolvimento. Diante do exposto, 

concordamos com Torres (1998, p.185), quando diz que, na política educacional, a 

intervenção do Banco Mundial, 
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[...] sem dúvida, é tudo menos um ator neutro, representante da 
racionalidade científica e da eficiência técnica. É, fundamentalmente, um 
Banco, um Banco mundial, e é a partir dessa identidade (para a qual é 
preciso olhar) que define seu papel técnico. 

 

Para entendermos a influência do Banco Mundial na política educacional e 

sua particularidade na formação de professores, destacamos os principais aspectos 

da proposta que se refere à capacitação docente, tomando, como referência os 

trabalhos de Torres (1998), Tommasi (1998) e Santos (1998). Segundo Torres, o 

Banco avança ao introduzir o tema da docência entre suas prioridades, a despeito 

de a formação e/ou a capacitação continuarem secundarizadas nos investimentos 

financeiros. Comparando-se com a ênfase que é dada à infraestrutura, à reforma 

institucional e à provisão de textos escolares, por ordem de relevância, a 

capacitação docente aparece depois de todos esses aspectos. Além disso, reforça a 

autora que a formação/capacitação docente continua a ser vista de forma isolada 

não atendendo, portanto, às mudanças que necessitam ser introduzidas em outras 

esferas de modo a tornar o investimento útil e efetivo em termos de custo.  

Sabemos que a melhoria da qualidade da educação e o desempenho do 

ensino tornam os processos de formação e capacitação indispensáveis e 

complementares. Segundo Torres (1998, p.162), “[...] a formação inicial e 

capacitação em serviço são diferentes etapas de um mesmo processo de 

aprendizagem, profissionalização e atualização permanentes do ofício docente”. Não 

é a formação inicial que deve ser desconsiderada, porém o modelo da formação 

inicial e em serviço é que tem se mostrado ineficiente e ineficaz.  

De acordo com Santos (1998), que apresenta postura semelhante, o Banco 

Mundial, ao privilegiar as relações custo-benefício, enfatiza a capacitação em 

serviço como uma forma menos onerosa para formar docentes, desconsiderando a 

relevância de os profissionais portarem uma sólida formação teórica que privilegie o 

domínio de esquemas de ensino. Assim, concordamos com o entendimento da 

autora apresentado nos seguintes termos:  

 

[...] o investimento no conhecimento prático em detrimento do conhecimento 
teórico, certamente levará à formação de um profissional capaz de seguir 
diretrizes curriculares, desenvolver propostas que lhe são apresentadas, 
mas com menor possibilidade de criar projetos, tomar decisões e criticar 
políticas educacionais. (SANTOS, 1998, p. 135).  
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Tommasi (1998), que também tem estudado sobre as políticas do Banco 

Mundial, em particular sobre o Brasil, mostra, como prioridade dessa instituição 

financeira, melhorar as habilidades dos professores em técnicas de sala de aula. 

Assim, os projetos fazem previsão de formas diferenciadas de capacitação (em sala 

de aula e a distância), para promover o estabelecimento de capacitação 

permanente, prevendo também avaliação dessas atividades e de sua eficácia 

visando mudar o comportamento dos professores em sala de aula. 

 

2.1.2 Projeto Principal de Educação - PPE: a formação do professor em 

destaque 

 

As Conferências Regionais de Ministros de Educação e do Planejamento 

Econômico, assim como as Reuniões do Comitê Intergovernamental do Projeto 

Principal de Educação para América Latina e Caribe, promovidas pela Unesco, nas 

décadas de 1980 e 1990, constituem-se em momentos nos quais são consolidados 

os eixos para a construção de políticas públicas no campo da educação e que 

repercutem nos dias atuais. No debate coordenado pela Unesco, envolvendo 

diferentes países, duas etapas podem ser apontadas: a primeira tem início com a 

aprovação do Projeto Principal de Educação para América Latina e Caribe, em 1981; 

a segunda inicia-se com a IV Reunião do Comitê Intergovernamental do Projeto 

Principal de Educação em abril de 1991 (CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 2006). 

Em dezembro de 1979, no México, durante a Conferência Regional de 

Ministros de Educação e de Ministros do Planejamento Econômico dos Países 

Latino-Americanos, foi proposto o Projeto Principal de Educação. Na Conferência 

que aprovou o Projeto Principal (1981), os participantes identificaram a persistência 

dos baixos indicadores de escolaridade em alguns países: grandes contingentes de 

analfabetos adultos; altas taxas de evasão nos anos iniciais da escolaridade; 

defasagem na relação entre educação e trabalho e pouca articulação da educação 

com o desenvolvimento econômico, social e cultural. Foram ainda destacadas a 

deficiente organização e administração dos sistemas educacionais, caracterizados 

por uma forte centralização (UNESCO, 1998). O Projeto Principal de Educação 

apresentou um planejamento para a educação na América Latina e Caribe a ser 

desenvolvido em 20 anos (1980 – 2000). Dentre outros objetivos, visava:  
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[...] garantir e oferecer, até o final de 1999, uma educação mínima de 8 a 10 
anos para todas as crianças em idade escolar; eliminar o analfabetismo até 
o fim do século, desenvolver e ampliar os serviços educacionais para 
adultos; melhorar a qualidade e a eficiência dos sistemas através das 
reformas necessárias. (UNESCO, 1998, p. 23). 

 

Como podemos perceber, o projeto prioriza as estratégias para a 

universalização da educação básica, enfrentamento do analfabetismo e a melhoria 

da qualidade do ensino, sendo que a formação de professores foi considerada como 

ponto central na sequência das prioridades de universalização da educação. O 

projeto foi coordenado pela Oficina Regional da UNESCO (OREALC) em Santiago, 

Chile, e avaliado em Reunião de Ministros da Educação da região, conhecida como 

Reunião do Comitê Regional Intergovernamental do Projeto Principal de Educação 

na América Latina e Caribe (PROMEDLAC). Salientamos que a política de formação 

de professores nela delineada teve como suporte a Declaração de Quito (Equador) – 

1991 (PROMEDLAC IV), na qual os participantes destacavam a importância de os 

países investirem na formação de recursos humanos e superar a crise econômica, 

incorporando-se ao mundo moderno. Naquele momento, a educação foi considerada 

componente central para o desenvolvimento econômico, e assim os países teriam 

que investir na formação de recursos humanos, pois, sem educação de qualidade, 

não haverá crescimento, equidade, nem democracia (UNESCO, 1991). 

Na PROMEDLAC V realizada em Santiago do Chile, em 1993, as 

discussões tiveram como marco os princípios da Conferência Mundial de Educação 

(1990) e as conclusões da proposta Cepal/OREALC elaborada, em 1992, 

denominada: Educação e Conhecimento: eixo da transformação produtiva com 

equidade. O documento final do evento fundamentava-se no reconhecimento da 

vinculação entre recursos humanos e desenvolvimento e tinha como objetivo definir 

linhas de ação para políticas e instituições. Diante das condições socioeconômicas 

configuradas na década de 1990, tornava-se premente estabelecer relações 

sistemáticas entre educação e desenvolvimento.  

Para a Cepal, esses objetivos só seriam viabilizados mediante a reforma dos 

sistemas educacionais, incluindo-se como prioridade a formação de professores, na 

perspectiva da profissionalização docente. Ressaltamos que essas reuniões 

(PROMEDLAC IV e PROMEDLAC V) dedicaram atenção especial à docência, 

especialmente à formação e à profissionalização, destancando-se a necessidade de 

integração entre formação inicial e em serviço. Garantiam-se, dessa forma, espaços 
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de trocas e de análise sobre a prática, bem como a melhoria das condições de 

trabalho dos professores. 

Na Declaração de Kingston, 1996 na Jamaica (PROMEDLAC VI), 

encontramos a ênfase na qualidade da educação básica, associada ao trabalho 

docente, articulando a formação inicial à formação continuada. Segundo Cabral Neto 

e Rodriguez (2006, p.4), a orientação VII do documento produzido na VII Reunião de 

Ministros da Educação da América Latina e o Caribe (MINEDLAC VII), expressa no 

Boletim PPE, nº. 40, 1996, ao abordar aspectos da valorização dos docentes 

associada ao desempenho, explicita as seguintes recomendações:  

 

Profissionalizar os docentes e ampliar sua visão de mundo; incentivar a 
construção de uma imagem social positiva da carreira docente; elaborar 
propostas de formação a longo prazo para os docentes em serviço e 
desenvolver melhores práticas de formação de professores. 

 

Além do que vimos ressaltando, segundo os autores, a docência está 

presente também na Declaração e na Recomendação, produzidas na Sétima 

Reunião do Comitê Regional Intergovernamental do Projeto Principal de Educação 

para a América Latina e o Caribe (PROMEDLAC VII) – Cochambamba (Bolívia), 

março de 2001. Nessa reunião, após análise dos resultados da avaliação dos 20 

anos do Projeto de Educação para a América Latina e Caribe, foram elaboradas 

outras recomendações, contemplando também a temática docente, visando 

fortalecer e ressignificar o seu papel na educação. Diante disso, podemos inferir que 

havia uma sintonia entre as diferentes declarações, pois todas contemplavam 

projetos de formação em serviço e continuada, vinculando, assim, a educação à 

lógica de mercado e à valorização dos profissionais da educação. 

Conforme essa lógica, o Projeto Principal de Educação (PPE), ao término de 

sua vigência, foi substituído pelo Projeto Regional de Educação para a América 

Latina e Caribe (PRELAC), cujo objetivo principal seria “[...] estimular mudanças 

substanciais nas políticas públicas com a finalidade de concretizar a proposta de 

educação para todos e atender às demandas de desenvolvimento humano da região 

para o século XXI” (CABRAL NETO; RODRIGUEZ, 2006, p.6). Prosseguindo com a 

implementação de mudanças substantivas nas propostas políticas e nas práticas 

educativas, esse projeto pretendia garantir a qualidade do processo ensino- 

aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento humano ao longo da vida. Essa 
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concepção está presente também na proposta de educação da Unesco para o 

século XXI. 

 

2.1.3 Políticas da Unesco  para formação de professores no Brasil: 

alguns apontamentos 

 

Entendemos que analisar as políticas de formação de professores no Brasil, 

no percurso histórico após 1990, requer a compreensão das orientações instituídas 

pela Unesco, visto que as políticas de formação de professores também sentiram os 

impactos das reformas educacionais que visaram adaptá-las ao contexto mundial. 

Concordamos com Rodriguez e Vargas (2008, p.37), quando afirmam que 

“as políticas de formação docente nos países da América Latina ganharam 

centralidade nos projetos de reformas educacionais, especialmente, a partir dos 

anos de 1990”. Essa visão é confirmada por meio das recomendações da Unesco 

(1991) ao evidenciar que os professores “[...] são essenciais para a promoção da 

educação de qualidade, pois nenhuma reforma educacional será bem sucedida sem 

a participação ativa e a preponderância dos professores”. As autoras enfatizam 

também que o professor desempenha papel central na execução das reformas 

educacionais e destacam a necessidade de oferecer uma formação de qualidade. 

A Unesco considera os docentes como protagonistas e essenciais para 

responder às necessidades básicas de aprendizagem dos alunos e incentiva 

melhoria de status, da autoestima e do profissionalismo do professor e defende que 

o “[...] magistério público precisa ser valorizado e reconhecido para que as reformas 

educacionais avancem, e o país supere o desafio da melhoria da qualidade e 

equidade do ensino” (UNESCO, 2007, p.7). 

Considerando essa discussão, o ideário educacional do século XXI, 

expresso no relatório Delors, em 1996, destaca a competência e o profissionalismo 

como as principais características de um professor e mostra que, para a educação 

responder às demandas da vida contemporânea, deve:  

 

Fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e 
constantemente agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita 
navegar através dele. Para isso, [...] deve organizar-se em torno de quatro 
aprendizagens fundamentais que, ao longo de toda a vida, serão de algum 
modo, para cada indivíduo, os pilares do conhecimento: aprender a 
conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a 
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fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver juntos, a 
fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades humanas; 
finalmente, aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes. 
(DELLORS et al, 2001, p. 89-90). 

 

As aprendizagens acima referidas, de forma intercalada, organizam-se em 

quatro eixos de saberes, os quais não dependem exclusivamente de circunstâncias 

aleatórias. As duas últimas são o prolongamento natural das primeiras, já que esses 

pilares do conhecimento devem ser objeto de atenção por parte do ensino 

estruturado, de modo que a educação venha a se manifestar como uma experiência 

global ao longo de toda a vida, no plano cognitivo e no prático, para o indivíduo 

enquanto pessoa e membro da sociedade.  

No relatório, tal como nos documentos analisados anteriormente, à 

educação é atribuído o papel fundamental de promover o desenvolvimento dos 

indivíduos e das sociedades. Para tanto, destaca que a melhoria da qualidade da 

educação depende, necessariamente, de melhorar a formação e as condições de 

trabalho do professor para que ele possa responder ao que dele se espera. 

Na perspectiva da Unesco, a qualidade da educação está diretamente 

vinculada à formação docente, destacando-se o desenvolvimento de competências. 

Assim, a proposta de formação de professor recomenda que a fase inicial seja 

orientada pelos quatro pilares apontados para a educação do século XXI: aprender a 

conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos e aprender a ser.  Aprender a 

conhecer, conforme o relatório, diz respeito à interpretação da realidade, pelo 

conhecimento de conceitos, princípios, fatos, proposições e teorias, cultivando, 

simultaneamente, a visão global contextualizada e o domínio de assuntos 

específicos da área de atuação do indivíduo, com destaque para o conhecimento, tal 

como se apresenta na referência a seguir:  

 

[...] Meio, porque se pretende que cada um aprenda a compreender o 
mundo que o rodeia, pelo menos na medida em que isso lhe é necessário 
para viver dignamente, para desenvolver as suas capacidades profissionais, 
para comunicar. Finalidade, porque seu fundamento é o prazer de 
compreender, de conhecer, de descobrir. Apesar dos estudos sem utilidade 
imediata estarem desaparecendo, tal a importância dada atualmente aos 
saberes utilitários, a tendência para prolongar a escolaridade e o tempo livre 
deveria levar os adultos a apreciar cada vez mais, as alegrias do 
conhecimento e da pesquisa individual. (DELORS et al, 2001, p. 91). 

 

Dessa postura, podemos inferir que a ação educativa proposta nesse 

relatório pretende que o indivíduo construa seus conhecimentos e os transfira para a 
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vida cotidiana. Temos clareza de que, para atuar no mundo do trabalho, onde 

impera a transitoriedade, as transformações, as incertezas e o imprevisto, o 

indivíduo precisa ter consciência de seus próprios processos e estados cognitivos. O 

aprender a fazer está, assim, relacionado à habilidade de usar o conhecimento em 

situações específicas, de maneira original. Segundo esse entendimento, as 

habilidades são adquiridas mediante a aplicação de regras e procedimentos em 

situações práticas, conectando o conhecimento à realidade concreta. Assim, “[...] 

qualidades como a capacidade de comunicar, de trabalhar com os outros, de gerir e 

resolver conflitos tornam-se cada vez mais importantes” (DELORS et al, 2001, p. 

94). Nessa perspectiva, a aplicação do conhecimento em situações reais transcende 

a informação recebida, uma vez que o indivíduo deve acrescentar seus saberes para 

contextualizar o conhecimento sistematizado.  

No que diz respeito ao aprender a ser/conviver enfatizamos o 

desenvolvimento da pessoa como ser humano e sua maneira de ser e de se 

autoconduzir. O fundamento desse aprendizado é o princípio da unidade/ 

diversidade, tendo em vista que o ser humano é uno e singular, múltiplo e complexo, 

inserido em grupos e organizações sociais e culturais com multiplicidade de visões, 

de sonhos, de posicionamentos, de crenças e valores. Referindo-se ao aprender a 

ser, Dellors et al (2001, p. 20) destaca “[...] o século XXI exigirá de todos grande 

capacidade de autonomia e discernimento, juntamente com o esforço da 

responsabilidade pessoal [...]”. 

Igualmente, às orientações que o antecederam, esse relatório destaca a 

participação ativa dos docentes, a descentralização e a inovação das instituições, 

como eixo da reforma educativa. Nessa perspectiva, torna-se imperativo refletir 

sobre a formação de professores para atuar no século XXI, partindo de práticas 

sociais concretas. Para tanto, faremos um breve histórico da reforma educativa no 

Brasil a partir dos anos de 1990.  

  

2.2 BREVE HISTÓRICO DA REFORMA EDUCATIVA NO BRASIL DOS ANOS DE 

1990 

 

Para compreendermos a reforma educativa no Brasil a partir de 1990, 

consideramos as transformações econômicas, políticas, culturais recentes que se 

impõem ao mundo modificando a configuração do Estado-nação e redimensionando 
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suas funções e papéis. Assim, essa política que foi implementada no Brasil se 

estendeu aos países da América Latina, coincidindo com a recomposição do sistema 

capitalista mundial. Esse sistema, no último quartel do século XX, impôs um 

processo de reestruturação produtiva mediado pelas transformações da sociedade 

informacional, global15, com repercussões nas relações sociais, e de modo 

particular, nas políticas educacionais.  

 

2.2.1 Antecedentes históricos da reforma educativa  

 

Com a superação dos laços estritamente coloniais da Corte Portuguesa e na 

tentativa de construção do Estado Nacional, a sociedade brasileira não estruturou, 

de imediato, o seu sistema educacional, pois continuava a escravidão, que, 

oficialmente, terminou, apenas, em 1888. Segue-se com a transformação do Estado 

Escravocrata em Estado Burguês (1888 a 1891), sem que o país criasse algo 

semelhante a um sistema nacional de educação. Diante da visão elitista tradicional, 

permaneceu, no universo simbólico da burguesia, o descaso em relação aos 

segmentos pobres da população brasileira, pouco importando se permanecia ou se 

o estágio de analfabetismo da maioria deveria ser superado.  

Segundo Romanelli (1985), a partir da década de 1930, com a derrubada da 

“República Velha” (1889 a 1930), o governo voltou sua atenção para a educação 

pública, criando o Ministério da Educação16. Somente com a promulgação da 

segunda Constituição da República Federativa do Brasil, pela primeira vez na 

história, no orçamento público são destinados recursos para a educação. Com a 

implantação do “Estado Novo” até 1945, o país viveu uma ditadura voltada para o 

nacionalismo cujo projeto consistia na modernização da Nação. Conforme Saviani 

(1996), a despeito dessa ideologia, criou-se a primeira estrutura educacional pública 

no país. 

                                                           
15

 Sociedade informacional, global - sociedade cuja fonte de produtividade assenta na tecnologia da 

geração de conhecimento, no processamento da informação. Tal sociedade corresponde a uma nova 

estrutura social, cujo funcionamento recorre crescentemente a redes digitais de informação. As 

alterações daí advindas resultam do desenvolvimento de novas tecnologias da informação, 

audiovisuais e das comunicações, com as suas importantes ramificações e impactos no trabalho, na 

educação, na ciência, na saúde, no lazer, nos transportes e no ambiente, dentre outros. 

16
 Criado no governo do Presidente da República Getúlio Vargas com o nome de Ministério dos 

Negócios da Educação e Saúde Pública.  
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Em 1945, com o movimento de redemocratização que culminou com a 

deposição de Getúlio Vargas, convocou-se uma Assembleia Nacional Constituinte 

para elaborar uma nova Lei maior do Brasil, em moldes democráticos. Com a 

promulgação dessa Constituição Federal em 1946, aliaram-se  garantias, direitos e 

liberdades individuais com a intervenção do Estado. Em seguida, desencadeou-se o 

debate sobre a proposição da primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação 

Nacional, uma espécie de lei orgânica que se estenderia a toda a educação 

brasileira. O projeto dessa lei teve um longo período de discussão, por isso, quando 

foi sancionada a Lei nº 4.024, em 20 de dezembro de 1961, já estava anacrônica em 

alguns aspectos. Em relação à estrutura do sistema educacional nacional 

apresentava-se, segundo Romanelli (1985), como um processo de descentralização 

e de flexibilização do currículo. Como observa a autora, em relação ao currículo, se 

estabeleceu: 

 

A quebra da rigidez e certo grau de descentralização. A sua única 
vantagem, talvez, esteja no fato de não ter prescrito um currículo fixo e 
rígido para todo o território nacional, em cada nível e ramo. A possibilidade 
de os Estados e os estabelecimentos anexarem disciplinas optativas ao 
currículo mínimo, estabelecido pelo Conselho Federal de Educação, foi, 
sem dúvida, um progresso em matéria de globalização. (ROMANELLI, 
1985, p. 181). 

 

No que se refere à formação de professores, ressaltamos que, no final da 

década de 1950 e início da década de 1960, passou-se a questionar acerca dos 

cursos de formação, considerando o aumento quantitativo da rede escolar, em 

especial do ensino Normal. De acordo com Brzezinski (1999, p.86), dois fatores 

impulsionaram esse crescimento: a consolidação do modelo nacional 

desenvolvimentista, baseado na industrialização e a política expansionista 

educacional, que amplia os níveis de preparo dos professores após a Lei Orgânica 

do Ensino Normal. Nesse contexto, os questionamentos se estendiam à Prática de 

Ensino, uma vez que prevalecia o distanciamento entre a formação teórica e a 

formação prática, ou seja, permanecia a visão dicotômica entre o método e o 

conteúdo. A proposta da prática que permeava a formação docente estava 

diretamente vinculada à imitação, observação e reprodução de modelos teóricos 

existentes, sem que se voltasse para as eventuais diferenças ou desigualdades 

constatadas na realidade. A formação prática do professor consistia, portanto, em 
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reproduzir e exercitar modelos, uma vez que ensinava o professor a ensinar, 

conforme os padrões preestabelecidos. 

A esse propósito, Pimenta (1997) ressalta que o Instituto Nacional de 

Economia Aplicada (INEP) e o Instituto de Educação do Rio de Janeiro (1961), ao 

analisarem os cursos de aperfeiçoamento dos professores primários, sugerem que 

as aulas partam de problemas reais, que se façam demonstrações práticas, que se 

analisem os assuntos dos programas do ensino primário no que se refere tanto aos 

conteúdos quanto aos recursos de ensino. A análise destaca, ainda, que os cursos 

de psicologia abordem os problemas que os professores vivenciam na sala de aula e 

que os professorandos tenham mais oportunidades de observar as atividades de 

bons professores. 

Em 1964, com um novo golpe (civil-militar), impôs-se à sociedade brasileira 

uma ditadura por 21 anos. Essa realidade traduziu-se na ruptura política 

considerada necessária pelos setores dominantes para assegurar a continuidade da 

ordem socioeconômica ameaçada pelas forças políticas no poder. O golpe, 

alimentado pela ideologia do nacional desenvolvimentista, contou de imediato, com 

o apoio crescente de setores conservadores, nacionais e internacionais. A esse 

momento, seguiram-se práticas político-ideológicas por parte do estado com o apoio 

de setores conservadores em escala nacional e internacional. Instituíram-se práticas 

repressivas, de violência física e simbólica, a perda de direitos civis e institucionais, 

jamais vistos na história brasileira. Diante dessas condições, a sociedade se 

mobilizou em defesa da redemocratização do país. 

Segundo Saviani (1998), a nova situação exigia adequações no âmbito da 

educação, o que implicaria mudanças na legislação que a regulamentava. O 

governo militar, no entanto, não considerava necessário criar uma nova legislação 

para a educação nacional. O que estava em pauta era a garantia da continuidade da 

ordem econômica, social e política. Seria necessário, apenas, adequar a 

organização do ensino ao novo quadro de relações institucionais e políticas, como 

instrumento para dinamizar e manter essa ordem.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 4.024/1961 – 

referente ao ensino primário, médio e superior apesar de seu anacronismo, 

articulava os graus de estudo da Educação Infantil ao Ensino Superior, da Lei nº 

5.540 de reforma do Ensino Superior, de 28 de novembro de 1968, precedida da Lei 

nº 5.692 do Ensino de 1º e 2º graus, de 11 de agosto de 1971. A proposta do 
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governo civil-militar de política educacional consistia, a princípio, em atender às 

exigências quantitativas da demanda social por Educação.  Esse processo, no 

entanto, provocou uma crise política no sistema educacional, levando o governo a 

tomar uma série de medidas em curto e longo prazo, resultantes de Acordos entre o 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) e United States Agency for International 

Development (USAID). As medidas decorrentes desses acordos se estendiam a 

todo o sistema nacional de ensino em seus diferentes níveis, organização, 

estruturação, planejamento e currículo.  

Os princípios que delinearam essa política educacional tinham como base o 

modelo econômico vigente: técnico-quantitativo de produção. Nesse, a 

profissionalização além de se configurar como aspecto essencial ao processo 

educacional, do ensino fundamental ao ensino superior, configurava-se, também, 

como forma de conter a demanda e a pressão por mais vagas no ensino superior 

(SAVIANI, 1998). Para Brzezisnki (1996, p. 59): 

 

[...] a escola passou a formar profissionais treinados e instrumentalizados, 
mediante “rações” de um saber fragmentado visando atingir cada vez mais 
a produtividade. Ao mesmo tempo, foi negada qualquer oportunidade de 
pensar, criticar ou criar. Houve, portanto nesse momento, uma 
supervalorização dos cursos que formavam apenas técnicos. 

 

As reformas educacionais foram concentradas na Lei Federal nº 5.540/68, 

chamada de lei da reforma universitária, e na Lei nº 5.692/71 que fixou as diretrizes 

e bases para o ensino de 1º e 2º graus. No que diz respeito à formação para o 

magistério, o art. 30 da Lei nº 5.692/71 anuncia: habilitação específica de 2º grau 

para o ensino da 1ª à 4ª séries, podendo lecionar na 5ª e 6ª séries do ensino de 1º 

grau se sua habilitação houver sido obtida em quatro séries ou em três, mediante 

estudos adicionais; licenciatura de 1º grau obtida em curso superior de curta 

duração, para o exercício do ensino da 1ª à 8ª séries, podendo alcançar a 2ª série 

do ensino de 2º grau, mediante estudos adicionais; em todo o ensino de 1º e 2º 

graus, curso superior de graduação correspondente à licenciatura plena.    

Ressaltamos que as reformas no 1º e 2º graus e universitária, pouco 

alteraram o projeto de formação dos professores. Assim, a situação educacional 

configurada, a partir dessas reformas, logo se tornou alvo de críticas dos 

educadores que se organizavam, de forma crescente, em associações e sindicatos. 

Esse processo de organização dos trabalhadores da educação em entidades 
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representativas iniciou-se, em meados da década de 1970, e intensificou-se ao 

longo da década de 1980. Nesse período, o embate acerca da formação de 

professores ocorreu em várias instâncias, desencadeando um processo de 

reformulação dos cursos de formação de professores fundamentado numa 

perspectiva sociocrítica de educação.   

 

2.2.2 A Formação de professores no âmbito da Reforma educacional  

 

No início dos anos de 1980, quando a ditadura militar apresentava sinais de 

esgotamento e observava-se um relativo relaxamento da censura e da repressão, 

conquistavam-se espaços para manifestações explícitas de avanços democráticos 

por parte da sociedade civil e política. Em 1985, o país completou o seu processo de 

redemocratização acompanhado por um amplo movimento social voltado para a 

formulação de uma nova Lei de Diretrizes e Bases na história da educação 

brasileira. O clima democrático de resgate das estruturas institucionais da Nação e 

no contexto da Assembleia Nacional Constituinte, os educadores junto a de outros 

segmentos políticos críticos do regime em estágio de superação, desencadearam 

uma ampla discussão, por meio do debate e de consultas à sociedade organizada, 

sobre o projeto de educação pretendido.  

Em 1992, o Brasil havia subscrito compromissos por ocasião da Conferência 

Mundial de Educação para Todos (Jomtien, 1990) e o movimento dos educadores, 

em todos os graus de ensino e em instâncias dos sistemas educacionais, tinham 

uma pauta de reivindicações e um projeto político e pedagógico para a educação 

brasileira. Firmaram, então, um pacto que levaria à solução de problemas 

relacionados à alfabetização e à Educação Básica. Em 20 de dezembro de 1996, foi 

promulgada a nova LDB – Lei nº. 9.394 –, cujo projeto originou-se do poder 

executivo e não no que havia sido formulado com a participação efetiva de setores 

organizados da sociedade. Diante desse desfecho, gerou-se uma grande frustração 

entre os defensores desse projeto compartilhado, principalmente, por educadores e 

por alguns políticos (SAVIANI, 1998). 

A conjuntura do momento em que a nova LDB entra em vigor assenta-se em 

significativas transformações da base material da sociedade, identificadas como 

uma “Nova Revolução Industrial”, tendo como fundamento científico a 

microeletrônica. Sua expressão tecnológica se traduz na automação dos processos 
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produtivos marcados pela informatização. O panorama socioeconômico brasileiro 

apontava para a tendência neoconservadora que tendia à minimização do Estado e 

ao seu afastamento como provedor dos serviços públicos, principalmente, saúde e 

educação. Assim, na tentativa de acompanhar as mudanças ocorridas, nas últimas 

décadas do século XX, e as primeiras do XXI, vários ajustes são feitos na educação 

em alguns países, inclusive, o Brasil, seguindo a orientação dos organismos 

multilaterais. Em que pesem as diferenças na condução dos projetos nacionais de 

educação, observamos em comum o prolongamento da escolaridade e uma 

proposta de formação de professores com foco no desenvolvimento de 

competências profissionais. 

No Brasil, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei nº 

9.394/96 –, confirma essa tendência, à medida que tem, como propósito, estender 

ao poder público a obrigatoriedade de oferta de ensino médio como direito de 

cidadania. No Capítulo 6 – Dos Profissionais da Educação – art. 61 explicita como 

se dará a formação dos profissionais da educação. 

 

Art. 61. A formação de profissionais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e modalidades de ensino e às características 
de cada fase do desenvolvimento do educando, terá como fundamentos:  

I - a associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a 
capacitação em serviço; 
II - aproveitamento da formação e experiências anteriores em 
instituições de ensino e outras atividades. (BRASIL, 1996a, p.62).    

       

Considerando o contexto político de formulação da Lei nº 9.394, destacamos 

que o início de sua implementação, nos anos de 1990, coincide com a ascensão do 

neoliberalismo, marcado, em parte, pelo desmonte do Estado de bem-estar social. 

Assim, tornou-se imperativa a necessidade de reformas institucionais baseadas em 

políticas de regulamentação do mercado e, consequentemente, de redução de suas 

obrigações do Estado no campo social, para melhor alinhamento do processo de 

globalização, conforme já mencionamos. A Emenda Constitucional nº. 14/96 

regulamenta as novas responsabilidades dos municípios com o ensino fundamental, 

e a Lei nº 9.424/1996 dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (Fundef). 
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2.2.3 Formação de professores da educação básica com o advento do Fundef 

 

Em relação ao magistério os recursos do Fundef são destinados, 

prioritariamente, ao pagamento do salário dos profissionais da educação. A 

capacitação docente está focalizada nos professores leigos e conforme a redação 

do art. 7º § único: “Nos primeiros cinco anos, a contar da publicação desta Lei, será 

permitida a aplicação de parte dos recursos da parcela de 60% (sessenta por cento), 

prevista neste artigo, na capacitação de professores leigos, na forma prevista no art. 

9º, § 1º.” (BRASIL, 1996b). 

Assim, os sistemas de ensino vão se adequando às exigências legais e dos 

organismos multilaterais desenvolvendo ações que visam à formação dos 

professores. O Conselho Nacional de Educação aprovou a Resolução nº 03/1997 

fixando Diretrizes para os Novos Planos de Carreira e Remuneração para o 

Magistério dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Determinou, no art. 5º 

que, no cumprimento do disposto nos artigos 67 e 87, da Lei nº 9.394/96, os 

sistemas de ensino deveriam empreender esforços para implementar programas de 

desenvolvimento profissional dos docentes em exercício, incluindo a formação em 

nível superior, em instituições credenciadas, bem como em programas de 

aperfeiçoamento em serviço.  

Além desses dispositivos institucionais, ressaltamos que a formação de 

professores para atuar na educação básica, matéria do art. 62, da Lei nº 9.394/1996, 

far-se-á em curso de graduação em licenciatura, em nível superior, em 

universidades e institutos superiores de educação. Admite, no entanto, a formação 

em nível médio, na modalidade normal, para o exercício do magistério na educação 

infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Podemos observar, 

ainda, como aspecto relevante neste artigo, o destaque dado à formação em nível 

superior para os professores da educação básica, ampliando, assim, a legislação 

anterior, a Lei nº 5.540/1968 da reforma do ensino superior. Essa lei exigia a 

formação em nível superior apenas para os professores do ensino médio e para os 

especialistas. A lei admite, também, a formação em nível médio de profissionais para 

atuarem em algumas regiões brasileiras. Essa flexibilidade, no nosso entendimento, 

inviabiliza o avanço necessário da formação de professores em nível médio para o 

ensino superior, como exigência ao exercício do magistério nos anos iniciais do 

ensino fundamental.   
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Ressaltamos ainda o art. 87, parágrafo 4º das Disposições Transitórias, que 

institui a Década da Educação, ao se iniciar um ano após sua publicação: “Até o fim 

da Década da Educação, somente serão admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados em treinamento em serviço” (BRASIL, 1996a). 

Em atendimento a esse dispositivo da legislação federal, o Estado do Piauí, 

bem como a maioria dos demais Estados da federação e as prefeituras municipais 

por meio das Secretarias Municipais de Educação, assumiu como meta, de suas 

administrações, formar, em nível superior, Licenciatura Plena em Pedagogia – 

Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental –, os professores efetivos que 

já possuíam a formação pedagógica em nível médio, lotados em escolas da zona 

urbana e rural. Para o alcance dessa meta no Piauí, as prefeituras de Miguel Alves, 

Teresina, União, Floriano, Nazaré do Piauí, Parnaíba, Luís Correia, Buriti dos Lopes, 

bem como os municípios de Timon - MA e Barão de Grajaú - MA, firmaram convênio 

com a UFPI, no período de 1999 a 2008. Formaram-se cerca de 870 professores, 

com atuação na rede municipal nas séries iniciais do ensino fundamental.   

Essas medidas decorrentes das mudanças induzidas pelas políticas de 

educação visam adequar os sistemas de ensino às reformas de cunho neoliberal, as 

quais atribuem à qualificação dos recursos humanos um status imprescindível à 

qualidade da educação. Essa qualidade é entendida como produtividade, 

caracterizada pela eficácia obtida por meio de instrumentos de controle, como: 

avaliação, financiamento e parâmetros curriculares nacionais. Assim, os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), o 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), e o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) são algumas medidas adotadas pelo governo brasileiro 

para ajustar o país, por meio da educação, à nova ordem mundial. Por isso, o 

professor de Educação Básica é condicionado a qualificar-se na perspectiva de 

responder tanto às exigências dos sistemas, quanto ao desenvolvimento da 

sociedade no estágio atual que requer conhecimento científico e tecnológico.  

Para melhor entendermos a problemática da formação de professores e, 

especificamente, o Estágio Supervisionado, ressaltamos, conforme Gentilli (1996), 

que as reformas educacionais, nos países em desenvolvimento na América Latina e 

Caribe, são formuladas e acompanhadas sob a orientação dos organismos 

multilaterais tendo como foco os rumos da economia. Priorizam, por isso, os 

investimentos no ensino fundamental, podendo ser complementados por uma 
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qualificação de curta duração e a baixos custos. No que concerne à formação de 

professores, as reformas se traduzem na intenção básica de o profissional 

desempenhar um papel fundamental na atualidade, ou seja, tornar-se o responsável 

pelo sucesso ou pelo fracasso escolar. Nesse aspecto, Maués (2003, p. 99) destaca 

como parte desse novo modelo de profissional a: “[...] universalização/ 

profissionalização, ênfase na formação prática/validação das experiências, formação 

continuada, educação a distância e a pedagogia das competências”. 

A universalização consiste, pois, no aprofundamento dos conhecimentos e 

maior domínio no exercício da função, ou seja, qualificar essa formação e 

encaminhá-la para a profissionalização. A ênfase na formação prática é outro 

componente da reforma internacional da formação de professores tendo como 

justificativa o fato de que o futuro professor precisa entrar em contato com o meio no 

qual vai atuar, assumindo, desde o início da formação, tarefas específicas de 

acompanhamento direto das atividades dos estudantes.  

Outro argumento que reforça esse projeto é o de que os cursos de formação 

são muito teóricos, e, portanto, desvinculados da realidade escolar. Nesse sentido, o 

Parecer do CNE n° 9/2001 destaca a importância da articulação da teoria com a 

prática e anuncia que “[...] A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a 

um espaço isolado, que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso” 

(BRASIL, 2001a). Propõe, ainda, que a prática deve permear todo o curso, desde o 

início, e ser inserida em todas as áreas ou disciplinas, mobilizando e articulando 

diferentes conhecimentos e experiências. 

Por isso, o saber prático passa a ser valorizado uma vez que ajuda a 

resolver os problemas do cotidiano. Um dos grandes defensores desse modelo de 

formação com ênfase na prática é Schön (1995, p. 80), com sua teoria da pratcien 

réfléxif. Segundo o autor, a crise central porque passa a educação baliza-se no “[...] 

conflito entre saber escolar e reflexão-na-ação dos professores e alunos”. Outro 

aspecto vinculado à prática como reflexividade diz respeito aos saberes teóricos e 

práticos, presentes no transcurso da reforma educacional e pesquisado por autores 

estrangeiros referenciados nas pesquisas brasileiras. Esse referencial coloca em 

evidência diferentes tipologias e apresenta a complexidade e o caráter polissêmico 

que envolve a noção de saber docente. 

O aproveitamento da formação e das experiências anteriores – art. 61, Inciso 

II, da Lei nº 9.394 constitui-se em outro componente da reforma no que se refere à 
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formação de professores. Essa relevância atribuída ao processo de aprendizagem 

não é questionada, pois, fazendo parte da formação, enriquece e valoriza esse 

aspecto fundamental para a qualidade do ensino-aprendizagem. É preciso, 

entretanto, analisar como o aproveitamento dessas experiências integra-se ao 

processo, de modo a enriquecer a formação e valorizar as experiências acumuladas 

ou se as contribuições consistem, apenas, em reduzir a duração dos cursos e 

aligeirar a formação. 

A formação continuada tem sido outro ponto de destaque nas políticas 

educacionais dos países em desenvolvimento. Segundo Maués (2003, p. 104), ”[...] 

o objetivo da formação contínua é a adaptação às exigências postas pelos governos, 

que apresentam a necessidade de uma atualização a esse novo mundo 

globalizado”. Nesse conjunto de projetos, a pedagogia das competências  chamada, 

também, de modelo de competência, está ligada às exigências da indústria e dos 

organismos multilaterais, a exemplo da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), que, em 2001, durante uma reunião do 

comitê de educação, destacou a necessidade de novas competências para a 

inovação e para o crescimento econômico. No Brasil, o Parecer nº 09/2001, do 

CNE/CES, define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professor 

da Educação Básica e reflete o ritmo dos tempos e as competências assumindo, 

assim, esse aspecto a centralidade do projeto de formação de professores.  

E por último, a educação a distância, aspecto de muitas controvérsias, nas 

políticas educacionais nas últimas décadas. Surge  como alternativa para enfrentar o 

desafio da formação docente, mediante projetos acadêmicos que possibilitem uma 

educação de qualidade, conforme a LDB (Lei 9.394/1996) art. 80 e art. 87, § 3º. que 

determina a realização de “programas de capacitação para todos os professores em 

exercício, utilizando também, para isso recursos da educação a distância” 

(BRASIL,1996).  Visando, portanto, atender o direito de professores e alunos ao 

acesso e domínio dos recursos tecnológicos que marcam o mundo contemporâneo, 

oferecendo possibilidades e impondo novas exigências à formação do cidadão. 

Pimenta e Lima (2004, p.85) discordam desse destaque atribuído, pelas 

diretrizes curriculares, às competências consideradas como núcleo de formação 

docente, afirmando que: 
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Ao colocar as competências [nas diretrizes] como núcleo da formação, 
reduz a atividade docente a um desempenho técnico. A inovação do 
discurso das competências sugere um escamoteamento da concepção 
tecnicista, característica dos anos 70 do século passado, que trata o 
professor como reprodutor de conhecimentos. Sua formação consistia, 
assim, no domínio dos conhecimentos das áreas para ensinar e das 
habilidades pedagógicas para produzir o ensino, pautado por uma didática 
instrumental.   

 

Conforme podemos perceber, com a promulgação da LDB em 1996, a 

formação de professores passou a ser discutida com maior vigor entre os 

educadores, em virtude de, nas especificidades dessa lei, estar explícito o 

reconhecimento da importância e da complexidade do processo de formação. Esse 

processo dificulta a permanência de professores atuando na educação básica sem 

formação superior e, consequentemente, possibilita um salto em direção à melhoria 

da qualidade do ensino ministrado. Ressaltamos que essa política recebeu influência 

das propostas dos organismos multilaterais, visando ajustá-las às inovações 

educacionais, sob o discurso da melhoria da qualidade da educação. Nessa 

perspectiva, faz-se necessário uma reflexão sobre o Estágio Supervisionado como 

parte da formação de professores para atuar nos anos iniciais do ensino 

fundamental.   

 

2.3 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AS 

DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS: UMA DISCUSSÃO CALOROSA 

 

Temos insistido que os avanços transcorridos no plano científico e 

tecnológico, principalmente as mudanças processadas na base técnica da produção 

nas últimas décadas, transformaram as relações socioeconômicas, políticas e 

culturais em escala mundial. Na América Latina e no Caribe, as reformas educativas, 

a partir do final dos anos de 1970, requeriam reflexões importantes e já colocavam a 

formação dos profissionais da educação como imprescindível aos novos rumos a 

serem dados ao desenvolvimento. No Brasil, as mudanças ganharam força com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), aprovada em dezembro de 

1996, e com o Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 

2001. 

A LDB/1996, ao apresentar novos parâmetros para a formação dos 

profissionais atuantes na Educação Básica, suscita discussões e novos 
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encaminhamentos por parte do Estado e dos educadores. Nesse sentido, a análise 

feita por Barreiro e Gebran (2006, p. 57) dá conta de que “[...] muitas das 

proposições se encontram distanciadas dos anseios dos movimentos organizados e 

das entidades científicas e acadêmicas, em especial no tocante à formação dos 

educadores”. O PNE define princípios para os cursos de formação de professores, 

em quaisquer dos seus níveis e modalidades e, dentre eles, destacamos: sólida 

formação teórica nos conteúdos concretos que deverão ser ensinados na educação 

básica, assim como nos especificamente pedagógicos; e o contato com a realidade 

escolar desde o início até o fim do curso integrando a teoria à prática pedagógica 

(BRASIL, 2001c). 

A configuração apresentada na LDB – arts. 62 e 63 – para a formação de 

professores corresponde a cursos de graduação – licenciatura plena –, realizada em 

universidades e institutos superiores de educação, implica algumas 

regulamentações que serão apresentadas a seguir (BRASIL, 1996a). A Resolução 

CP/CNE 01, de 30 de setembro de 1999, dispõe sobre os Institutos Superiores de 

Educação; o Decreto nº 3.276/1999 orienta a formação de professores em nível 

superior para atuarem na Educação Básica. Esse dispositivo é alterado pelo Decreto 

nº 3.554/2000; e pelos Pareceres: CES 970/1999 trata da formação de professores 

nos cursos Normais Superiores; e o CNE/CP 09/2001 define as Diretrizes 

Curriculares para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível 

superior.   

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, licenciatura de graduação plena, aprovadas 

pelo Conselho Nacional de Educação – Resolução CNE/CP 01, de 18 de fevereiro 

de 2002 –, marcam as discussões nacionais realizadas, desde 2001, e estão 

respaldadas no Parecer 09/2001. O conjunto das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Formação de Professores é composto, ainda, pela Resolução CNE/CP 

02/2002, de 19 de fevereiro de 2002(respaldada no Parecer CNE/CP 28/2001, de 2 

de outubro de 2001), que institui a duração e a carga horária dos cursos de 

licenciaturas de formação de professores da Educação Básica em nível superior. 

Esse conjunto de documentos que regulamenta a formação de professores 

baseia-se em princípios amplos, e inclui a discussão sobre competências e os 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento do trabalho dos profissionais da 

educação, a organização institucional da formação de professores e as diretrizes 
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para a estruturação da matriz curricular. Não aprofunda, no entanto, a discussão 

acerca da produção e escolha dos conhecimentos que devem ser priorizados na 

formação dos professores. Conforme posicionamento de Veiga (2002, p. 77), a “[...] 

relação entre conhecimentos/competências/habilidades fortalece o caráter 

meramente instrumental dos cursos de formação mediante a dissociação 

teoria/prática/pesquisa”. Isso caracteriza a forma de conceber a formação docente 

como própria do modelo de racionalidade técnica. 

Contrapondo-se à proposta política de formação docente posta nas diretrizes 

curriculares, ressaltamos as proposições da Associação Nacional pela Formação 

dos Profissionais da Educação (ANFOPE), que são mais abrangentes e ultrapassam 

a tônica das competências apresentadas nos documentos que vimos analisando. As 

concepções da entidade contemplam: compromisso social com a educação, trabalho 

coletivo e interdisciplinar, formação continuada, unidade teoria/prática, formação 

teórica consistente. Reconhece a docência como base da formação docente uma 

vez que se constitui em “[...] um projeto formativo e não numa visão reducionista de 

um conjunto de métodos e de técnicas neutros deslocado de uma realidade 

histórica” (ANFOPE, 2000, p. 14). 

 A Anfope reconhece que, diante do fato de as mudanças sociais e 

tecnológicas e a realidade educacional requererem elevada qualidade da educação 

oferecida ao povo brasileiro, critica a formação de professores que mantém o 

formato tradicional não contemplando as novas demandas da sociedade.  

Tanto o Parecer CNE/CP 28/2001 quanto a Resolução CNE/CP 02/2002 

consideram a mesma duração e a carga horária mínima dos cursos de formação de 

professor, 2.800 horas a serem cumpridas, em, no mínimo, três anos letivos com 

200 dias letivos cada ano. Desse total, 1.800 horas são reservadas aos conteúdos 

curriculares de natureza acadêmico-científico-cultural; 400 direcionadas à prática 

como componente curricular, vivenciadas ao longo do curso; e 400 horas de Estágio 

Curricular Supervisionado, a partir da segunda metade do curso. Contemplam, 

ainda, 200 horas para outras atividades acadêmico-científico-culturais. 

O Parecer CNE/CP 28/2001, ao definir a carga horária do Estágio 

Supervisionado, sugere que esse se desenvolva a partir da segunda metade do 

curso, nas escolas formadoras e na escola eleita para campo de estágio. As 

atividades constituem-se em momentos de formação do professor que se prepara 

para exercer o ofício de mestre, em ambiente similar ao pedagógico de uma unidade 
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de ensino. Nela, o licenciando adquire conhecimentos sobre a realidade do trabalho 

e as necessidades do ambiente institucional escolar. O teor desse Parecer se traduz 

no seguinte: 

 

O estágio curricular de ensino é entendido como o tempo de aprendizagem 
que através de um período de permanência, alguém se demora em algum 
lugar ou ofício para aprender a prática do mesmo e depois poder exercer 
uma profissão ou ofício. Assim, o estágio curricular supõe uma relação 
pedagógica entre alguém que já é profissional reconhecido em um ambiente 
institucional de trabalho e um aluno estagiário. Por isso é que esse 
momento se chama Estágio Curricular Supervisionado. (BRASIL, 2001b). 

 

O cômputo e a organização da carga horária de 400 horas de Estágio 

Supervisionado devem, portanto, superar a forma tradicional do estágio nos cursos 

de formação de professores, que se limitava à simples observação, a poucas 

intervenções e à elaboração de um relatório final, sem que se promovesse uma 

discussão reflexiva. Não possibilitava, assim, que se identificassem os problemas, 

discutindo-os e buscando encaminhamentos pedagógicos e administrativos 

compatíveis com uma solução que atenda à heterogeneidade de situações da 

realidade de sala de aula. 

É diante dessa realidade que, na UFPI, a exemplo de outras instituições de 

Ensino Superior, promoveram-se discussões acerca da necessidade de 

reformulação dos currículos de todos os cursos de licenciatura dessa instituição. As 

discussões ocorreram, principalmente, em torno da redefinição do perfil do 

profissional que se pretendia formar e da definição de diretrizes institucionais para a 

formação de professores. Constava, também, na pauta, uma definição sobre as 

licenciaturas que se constituiriam em cursos com características próprias, 

independentes dos bacharelados. 

A discussão sobre o perfil do profissional que se pretende formar não se 

constitui em uma tarefa fácil, porque, conforme Imberón (2006), Libâneo (2006), 

Alarcão (2003), o magistério tornou-se complexo e diversificado, e não é mais uma 

profissão pautada apenas na transmissão do conhecimento acadêmico ou na 

transformação de conhecimentos científicos em saberes escolares. Na perspectiva 

desses autores, com os quais concordamos, a profissão docente apresenta 

características diversas, tais como: motivação, luta contra a exclusão, participação, 

relações diversas com as estruturas sociais e comunitárias. 
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Apesar de as diretrizes curriculares para formação de professores da 

educação básica terem sido aprovadas, em 2002, somente, em abril de 2004, a 

UFPI realizou o III Encontro dos Cursos de Licenciatura, com o tema 

“Ressignificando as licenciaturas numa perspectiva didático-pedagógica” e, em maio 

do mesmo ano, o IV Encontro, com o objetivo de promover um debate a respeito das 

mudanças que os cursos de licenciatura devem promover em seus projetos 

pedagógicos à luz da LDB, pareceres e resoluções do CNE/CP. Esses eventos 

foram promovidos pela Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e Centro de Ciências 

da Educação, envolvendo professores e alunos dos cursos de licenciatura. O debate 

organizou-se em torno de quatro pontos básicos: discussão acerca do perfil do 

profissional da educação básica formado pela UFPI e das diretrizes institucionais e 

curriculares para a formação de professores da educação básica da UFPI17, em 

nível superior. Em nosso entendimento, essa proposição contempla os princípios 

fundantes de uma proposta de reformulação curricular para atender às exigências 

não só da atual legislação educacional brasileira, como também a inquietação dos 

docentes que solicitavam mudanças qualitativas para superar o paradigma da 

racionalidade técnica, que é criticado por não possibilitar a reflexão crítica e 

pressupor a superioridade do conhecimento teórico sobre os saberes práticos.  

O segundo ponto da discussão diz respeito à importância do conhecimento 

didático-pedagógico na formação do professor, aspecto relevante tendo em vista 

que o saber profissional dos professores não é constituído, apenas, por um saber 

específico, mas por vários saberes de diferentes matizes, de diferentes origens, aí 

incluídos os saberes pedagógicos entendido por Pimenta (1999) como os que 

viabilizam a ação de ensinar. Assim, pretendia-se que as diretrizes institucionais e 

curriculares para a formação de professores da educação básica, em nível superior 

da UFPI, definissem um núcleo de disciplinas contemplando a dimensão pedagógica 

comum para todas as licenciaturas18.  

Outro aspecto da discussão diz respeito à ressignificação da Prática de 

Ensino e do Estágio Supervisionado como componente curricular obrigatório na 

                                                           
17

Tendo como base os seguintes princípios: sólida formação teórica e interdisciplinar no campo da 
educação e dos conhecimentos específicos; unidade teoria e prática; gestão democrática da escola; 
compromisso social do profissional da educação na busca de uma sociedade mais humana e 
igualitária; trabalho coletivo e interdisciplinar; integração da concepção de educação continuada. 
18

 Filosofia da Educação, Psicologia da Educação, Sociologia da educação, História da Educação, 
Didática Geral, Legislação e Organização da Educação Básica e Metodologia (específica de cada 
curso). 
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formação do professor, com carga horária de 400 horas a partir da segunda metade 

do curso conforme Resolução CNE/CP 02/2002. O quarto ponto da pauta de 

discussão se refere a sugestões de atividades complementares, voltadas para 

estimular práticas de estudos independentes, visando a uma progressiva autonomia 

profissional e intelectual do aluno.   

Como resultado dos encontros com professores e alunos para discutir sobre 

o currículo das licenciaturas na UFPI, sistematizou-se uma minuta de Resolução, 

estabelecendo diretrizes institucionais para a formação de professores na UFPI- 

Resolução 105/2004 do CEPEX, que reflete os anseios da comunidade acadêmica, 

empenhada na melhoria dos cursos de formação de professor.  

O primeiro currículo do curso de Pedagogia Magistério das Séries Iniciais - 

convênio entre a Prefeitura de Teresina/UFPI foi elaborado, em 1998 seguindo as 

prescrições da LDB/96 e as normas internas da UFPI. Em 2003, foi reformulado, no 

momento em que ocorriam as reflexões e o debate acerca da formação de 

professores que destacou a importância do Estágio Supervisionado, ampliando a 

carga horária definida pela Lei nº 9.394/1996 e estabelecendo seu início a partir da 

segunda metade do curso. Diante dessas inovações, tomamos, como foco dessa 

investigação, o Estágio Supervisionado do curso de formação de professores em 

serviço convênio UFPI/PMT, o que não significa que ele, isoladamente, seja o 

componente curricular responsável pela articulação entre teoria/prática. Pode, no 

entanto, facilitar a discussão e a reflexão crítica sobre o fazer pedagógico do 

professor, de modo especial sobre a prática dos professores que desenvolvem suas 

atividades didático-pedagógicas em escolas situadas no meio rural.  

No que diz respeito especificamente à formação do pedagogo, somente em 

13 de dezembro de 2005, foi aprovado por unanimidade, o Parecer CNE/CP nº 

05/2005 que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 

Pedagogia. Imprimem uma nova concepção e organização curricular, garantindo a 

formação acadêmica do professor em nível superior. Isso rompe com a formação 

tecnicista dos tempos da ditadura civil militar, e amplia suas ações para o campo da 

educação formal somando um conjunto de novas funções, o que poderá resultar na 

perda da especificidade da ação pedagógica pela totalidade de ações genéricas do 

campo educativo.   

Concordamos com Freitas (2002, p. 140), ao defendermos a formação de 

um profissional com “[...] pleno domínio e compreensão da realidade de seu tempo e 
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com o desenvolvimento da consciência crítica que lhe permita inferir e transformar 

as condições da escola, da educação e da sociedade”. Assim, defendemos que a 

docência constitua a base de sua formação, com a exigência obrigatória de uma 

base nacional comum para todos os profissionais da educação básica. 

O governo brasileiro, desde a gestão passada tem investido em ações 

motivacionais no sentido de qualificar os profissionais da educação a fim de que 

todos aqueles que desenvolvem atividades didático-pedagógicas tenham formação 

pedagógica em nível superior, compatível com a função que exerce. As ações 

definidas pelo Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 

(PARFOR) - visam ao alcance desse objetivo, oferecendo cursos de formação 

pedagógica ou licenciatura aos professores em exercício, regulamentadas pelo 

Decreto nº 6.755/2009, que delegou a Capes a responsabilidade pela indução, 

fomento e avaliação dos cursos de formação inicial e continuada, na modalidade 

presencial ou a distância, assim os definindo: Cursos de 1ª Licenciatura para 

licenciados que atua fora da área de formação e cursos de Formação Pedagógica 

para bacharéis, sem uma licenciatura (BRASIL, 2009). 

O foco dessa formação na construção de um ambiente escolar inclusivo e 

cooperativo, abrangendo o atendimento das políticas de educação especial, 

alfabetização, educação de jovens e adultos, educação do campo e de populações 

em situação de risco e vulnerabilidade social (art. 3º), torna visível não só a 

amplitude das ações demandadas à classe docente, chamada a resolver as 

dificuldades sociais excludentes, resultantes da estrutura econômica capitalista, 

como também uma dimensão praticista, fundamentada em técnicas do aprender a 

fazer, com o objetivo de resolver problemas do cotidiano escolar (BRASIL, 2009). 

Concordamos com Rodrigues e Almeida (2008), ao alertarem que a 

estratégia facilitadora da formação inicial dos professores tem deslocado a 

perspectiva da aquisição de conhecimentos para a perspectiva de desenvolvimento 

das competências, contribuindo para fragilizar e fragmentar a formação do professor. 

Nessa perspectiva, os estudos de Freitas (2002, p. 148) alertam que as atuais 

políticas para a graduação e pós-graduação retiraram da formação dos professores 

a formação científica e acadêmica própria do campo da educação, localizando-a no 

campo do conhecimento da epistemologia da prática. 

As politicas educacionais brasileiras que definem as bases da formação de 

professores(as) da educação básica refletem a demanda da centralidade da 
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universalização do ensino, frente às mudanças nas expectativas educacionais da 

sociedade brasileira. Assim, é destacada a necessidade da formação desses 

profissionais em cursos de licenciatura em nível superior para que estes possam 

atender às exigências da sociedade atual e avançar na compreensão das múltiplas 

relações que perpassam o trabalho docente, consciente de que sua ação política 

contribui para a manutenção ou a transformação social. Com essa compreensão, no 

capítulo seguinte, discutiremos o Estágio Supervisionado e a formação de 

professores da educação básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES DOS 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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A formação de professores tornou-se tema recorrente nas discussões e 

pesquisas atuais relacionadas à educação, principalmente a partir da década de 

1980, com a democratização social em países como o Brasil, Espanha e Portugal, 

que estiveram sob regime ditatorial por longos anos. Nessas circunstâncias políticas, 

a escola e, consequentemente, o trabalho do professor, tornou-se um foco das 

políticas de educação que consolidaria o projeto de sociedade democrática que se 

afirmava.  

Pimenta (1999) argumenta que, nos países em processo de democratização 

social e política, a escola e os professores são reconhecidos como protagonistas e 

nesses países se impõem novos desafios à educação escolar. Não porque a escola 

seja a única instância responsável por educar crianças, jovens e adultos, mas por 

ser a instituição que desenvolve práticas educativas planejadas, sistematizadas, 

com esse objetivo, durante determinado período, de forma contínua, na vida das 

pessoas. 

Diante dessa perspectiva, os estudos na área da formação docente têm 

sugerido a inclusão de processos de reflexão permanente, a partir de situações 

concretas. Por essa via, os professores são formados para enfrentar situações 

novas com as quais se deparam no dia a dia e para tomar decisões apropriadas 

diante dos desafios que lhes são apresentados. 

Em vista disso, neste capítulo, temos como objetivo discutir acerca da 

formação de professores e da importância do Estágio Supervisionado nos cursos de 

formação de professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Remetemo-nos, 

inicialmente, aos aspectos relevantes da política de formação inicial de professores 

no contexto da realidade educacional brasileira, destacando os professores que 

atuam em escolas localizadas no meio rural. A seguir, enfatizamos a importância do 

estágio entendido como componente articulador dos saberes docentes. Por fim, 

discutimos a relação entre teoria e prática, focando a reflexão sobre as 

possibilidades e os limites desse componente curricular constituir-se em dimensão 

significativa da prática pedagógica.  

 

3.1 FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ATUAM NOS ANOS INICIAIS: NOVOS 

DESAFIOS, NOVAS EXIGÊNCIAS 

        



79 

 

Nos últimos anos, a formação de professores dos anos iniciais do ensino 

fundamental tem sido objeto de polêmicas quanto aos rumos e às dimensões 

técnico-científicas, pedagógicas, políticas e humanas suscitadas. Estudos e 

pesquisas sobre a temática, realizados em diversas instituições brasileiras, 

evidenciam alguns reveses nessa formação. Entre esses, merecem destaque a 

fragmentação dos conteúdos, a desarticulação entre as disciplinas dos cursos, a 

dicotomia teoria/prática, a predominância de situações precárias do trabalho 

docente, a incidência de professores leigos atuando especialmente, na educação 

infantil, em escolas afastadas dos centros urbanos, a exemplo, também daquelas 

situadas no meio urbano ou rural.  

Atualmente, no Brasil, a responsabilidade pela formação de professores dos 

anos iniciais centra-se nos cursos de Pedagogia, Licenciatura Plena, mas, nem 

sempre, funcionou dessa forma. Nos limites dessa pesquisa, destacamos alguns 

pontos que marcaram esse percurso. A análise da literatura acerca da formulação 

de políticas educacionais no âmbito da formação de professores dos anos iniciais 

identificou as primeiras propostas apresentadas durante a colonização brasileira. 

Com a Companhia de Jesus, fundamentada em concepções humanistas, clássicas e 

literárias, os conteúdos da formação eram desvinculados da realidade social, 

característica própria da filosofia cristã de orientação teórica aristotélico-tomista19. 

 As mudanças políticas e econômicas decorrentes das condições de 

Colônia e de Império, bem como da expulsão dos jesuítas, não estimularam o 

governo a assumir compromissos políticos com a formação de professores (FUSARI; 

CORTESE, 1989). Somente com a vinda da Corte Portuguesa para o Brasil em 

1808, desencadeiam-se as primeiras iniciativas de “[...] preparação do professor 

primário”20.  

Após a Proclamação da Independência do Brasil, em 1922, verificamos, na 

literatura, traços, ainda que tímidos referentes à formação de professores do ensino 

primário, tendo em vista que o artigo 179, inciso n, da Constituição Imperial de 1824, 

estabelece como princípio a instrução primária gratuita e aberta a todos os cidadãos. 

                                                           
19

 Entre 1549 e 1759, os jesuítas monopolizaram a prática educativa formal no Brasil com uma 
proposta educativa distribuída em níveis diferenciados, incluindo desde as escolas de primeiras letras 
até o ensino superior, e a formação de professores se processava de forma generalista, de acordo 
com os preceitos do programa denominado Ratio Studiorum (CAPALBO, 1978). 
20

 Segundo Fusari e Cortese (1989), essa formação era feita sem qualquer orientação metodológica 
que indicasse preocupação com a formação do professor, refletindo assim uma tendência geral da 
época de que o magistério não constituía uma profissão. Dessa forma conhecimentos específicos não 
eram importantes e sim dedicação, vocação, qualidades morais e aptidão.  
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O governo imperial, no entanto, transfere a responsabilidade desse nível de ensino e 

da formação de professores aos governos das províncias, em razão da 

descentralização promovida por meio do Ato Adicional de 12 de agosto de 1834 

(KULESCA, 1998).  

Essa estrutura não foi alterada com a República, uma vez que o novo regime 

aprofundou aspectos da política administrativa descentralizada, justificada pelo 

pacto federativo e pela autonomia dos Estados (CURY, 2003a). Assim, cada 

unidade federativa pôde criar escolas normais incentivadas pelos ideais liberais que 

pregavam a expansão da escolarização a toda a população. Essas escolas eram 

normatizadas e tinham uma estrutura disciplinar em âmbito estadual. Segundo 

Monlevade (1997), o retrato é, portanto, alterado a partir da década de 1930, tendo 

em vista que: 

 

Somente no fim da Primeira República, com a pressão das escolas 
secundárias particulares que queriam ser reconhecidas oficialmente e para 
isso precisavam apresentar professores formalmente habilitados, 
começaram a surgir as Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, para 
graduar e licenciar em nível superior profissionais aptos a lecionar nos 
cursos secundários. (MONLEVADE, 1997, p. 32). 

 

Com a Revolução de 1930, inicia-se a era Vargas e nesse período, o 

sistema educacional brasileiro passou a receber maior atenção, tanto de 

movimentos dos educadores, quanto por parte de iniciativas governamentais. 

Esboça-se uma coordenação em nível nacional na área da educação, como destaca 

Cavalcante (1994, p. 29) 

 

A criação do Ministério da Educação e a aproximação do governo aos 
educadores, por ocasião da realização da IV Conferência Nacional de 
Educação, em 1931, solicitando a colaboração desses profissionais na 
definição da política educacional a ser estabelecida na nova Constituição, 
bem atestam essa tendência.  

 

Seguindo essa trajetória, constatamos que, em 1932, mudou o cenário 

nacional da educação brasileira com o Manifesto dos pioneiros da educação nova, 

que defende a educação nacional, obrigatória, pública, leiga e gratuita como dever 

do Estado. Critica o sistema dual de ensino e reivindica escola básica única, 

constituindo-se em um marco importantíssimo na denúncia da defasagem entre a 

educação e as exigências do desenvolvimento econômico (ARANHA, 1996, p. 198).  
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A Constituição Federal de 1934 consagrou, no capítulo II (da Educação e da 

Cultura), referendando, assim, as ideias do Manifesto em favor do ensino 

fundamental público, laico, gratuito e obrigatório, manteve o que prescreve a 

constituição anterior. Porém, nem todas as demandas do Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova prosseguiram, uma vez que a nova Constituição permitia mudanças 

no conjunto dos princípios, sem alterar, substancialmente, a tradição de os Estados 

se responsabilizarem pelas escolas normais em nível secundário (CURY, 2003a). 

Naquele momento (1934), o governo do Estado criou a Universidade de São Paulo, 

uma das primeiras do país. As universidades gozavam de autonomia didática e 

administrativa e paralelamente mantinham o interesse pela pesquisa e pela cultura, 

além de beneficiar, de alguma forma, a comunidade circundante.  

Com o golpe de estado, de 1937 e a instauração do autodenominado Estado 

Novo, o prestígio do movimento renovador da educação entrou em declínio nos 

estados brasileiros. Definiu-se, então, um plano centralizado e unitário de política da 

educação em âmbito do território nacional. A Constituição Federal de 1937 

expressava, assim, a postura autoritária e centralizadora das ações do Estado 

brasileiro, voltada para o desenvolvimento do espírito patriótico e nacionalista. 

Dessa perspectiva, o sistema de ensino foi organizado de forma a assegurar a todos 

os indivíduos educação de caráter nacional, adequada às diferentes classes sociais, 

como meio de garantir a paz social. A ideologia da formação nacionalista do homem, 

estendeu-se, também à formação docente, cujos objetivos, funcionamento, 

organização, bem como os conteúdos de ensino, eram controlados pela União 

(CAVALCANTE, 1994). 

A ruralização do ensino também se integra a esse modelo, que apresenta 

propostas e iniciativas destinadas a ajustar os currículos da escola primária e da 

normal às peculiaridades do meio. Desenvolveram-se várias ações para adaptar a 

formação do professor primário à realidade das escolas localizadas no meio rural. 

Realizaram-se cursos de capacitação de professores, bem como foram introduzidas, 

nos currículos das escolas normais, disciplinas voltadas ao ensino nesse meio, 

sendo, em 1934, criada a primeira escola normal rural em Juazeiro, no Ceará 

(TUNARI, 2000). 

Até 1946 a formação de professores para o ensino primário ficou sob  

responsabilidade dos estados, que organizavam seus cursos de maneira 

diferenciada, de acordo com as pressões exercidas por diferentes setores da 
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sociedade civil e segundo os interesses políticos e econômicos dominantes em cada 

região. A partir da influência do movimento dos Pioneiros da Educação Nova, na 

década de 1930, sucederam-se leis estaduais que regulamentavam a formação dos 

professores primários. A Reforma Capanema, mediante um conjunto de decretos 

conhecidas como Leis Orgânicas, formalizou pela primeira vez, em nível nacional, o 

Curso Normal para formar professores para o ensino primário. Assim, a 2 de janeiro 

de 1946, no esquadro do espírito de redemocratização política do País, aprovou-se 

a Lei Orgânica do Ensino Normal21 – ramo do ensino de segundo grau –, com o 

objetivo de promover a formação do pessoal docente necessário às escolas 

primárias (PIMENTA; GONÇALVES, 1990). 

Com base nessa lei, a formação de professor assume formato de 

organização em três níveis, ministrados em diferentes estabelecimentos e com 

duração também diferenciada, como mostra Brzezinski (1999, p. 93): 

 

Eram três as modalidades de instituições que formavam o professor 
primário: 
- o Curso Normal Regional, oferecendo o 1º ciclo, correspondente ao ‘curso 
de regentes; 
- a Escola Normal, que oferecia o 2º ciclo de ensino normal assentado sobre 
o 1º ciclo de ensino secundário ou no curso de regentes; 
- o Instituto de Educação que, além dos mesmos cursos da Escola Normal, 
habilitava administradores escolares e outros especialistas para o ensino 
em cursos em nível pós-normal. 

 

Segundo Romanelli (1985), essa nova proposta formativa apresenta 

orientação inovadora ao possibilitar embora de forma tímida certa articulação entre 

os dois ciclos do ensino normal e desses com o ensino superior. Tendo em vista que 

os egressos das escolas normais eram aceitos apenas em alguns cursos da 

Faculdade de Filosofia. A falta de flexibilidade e um sistema rígido de provas e de 

avaliação estavam também presentes no decreto-lei referente ao Ensino Normal. 

Ao final da década de 1950 e início de 1960 (sem nos atermos aos detalhes 

acerca do processo de elaboração da Lei nº 4.024 de 20 de dezembro de 1961, Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), novamente, vários segmentos 

da sociedade, de ideologias diversas, mobilizaram-se em defesa da escola pública 

em detrimento da privada. Entre eles, destacam-se socialistas, social-democratas, 

                                                           
21

 Esta Lei foi resultado da iniciativa do Ministro da Educação e Saúde do presidente Getúlio Vargas, 
Gustavo Capanema. Abrangeu inclusive todos os ramos do ensino primário e do médio. Com o 
decorrer do tempo, foi complementada por outros decretos-lei.  
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liberais etc. A Lei, no entanto, sintetizou a luta dos educadores e garantiu algumas 

conquistas que se estenderam à escola, ainda que fossem insuficientes para 

assegurar ensino de qualidade à população brasileira. Isso porque, por não trazer 

soluções inovadoras para a formação dos professores primários. Mantinham-se as 

grandes linhas da organização anterior, seja em termos de duração dos cursos seja 

de divisão em ciclos.   

Na edição da Lei nº 5.692/1971, de reforma do ensino de 1º e 2º graus, 

identifica-se novo aspecto formal-legal aos cursos de formação de professores, sem, 

contudo alterar substancialmente os conteúdos, ou seja, sem direcioná-los para as 

reais necessidades de formação de professores capazes de ensinar às classes 

populares que tinham acesso à escola, ainda que de forma parcial. A lei desativa a 

antiga Escola Normal, que formava os professores primários, e torna-a vetor da 

prerrogativa de uma das habilitações do ensino de 2º grau profissionalizante, dentre 

outras regulamentadas.  

Em substituição à Escola Normal, tem-se a habilitação específica de 2º grau 

para o exercício do magistério de 1º grau (HEM), a qual perde sua identidade como 

lócus de formação do professor primário. Transforma-se em uma habilitação 

fragmentada de segunda categoria, passando a ser procurada apenas por alunos 

que não apresentavam condições para cursar habilitações consideradas nobres 

(TUNARI, 2000). Segundo Mello e Madeira (1985), vislumbrou-se, inclusive, sua 

desativação nos anos subsequentes à reforma, em decorrência do declínio na 

procura e do fechamento de numerosos cursos, paralelamente ao descaso das 

políticas nacionais e estaduais com a formação de professores. Associada a essa 

problemática, essa habilitação recebeu várias críticas: 

 

[...] O magistério continua entre as habilitações fracas em conteúdo 
científico, ao mesmo tempo  que abriu mão de suas antigas exigências em 
relação aos aspectos instrumentais. ‘[...] não forma nem para aquilo que 
seria minimamente necessário ao professor da escola elementar: a 
capacidade de ensinar a ler, escrever e calcular.’ 
[...] dicotomia entre teoria e prática, entre conteúdo e método, entre núcleo 
comum e parte profissionalizante; à inexistência de articulação entre o 
processo de formação e a realidade do ensino de 1º grau, [...] problemas 
pertinentes à realização do estágio de Prática de Ensino [...]. (CENAFOR, 
1986, p.25). 

 

No âmbito dessa problemática desencadeia-se um movimento de 

revitalização do ensino normal em esfera federal e estadual no sentido de propor 
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medidas para reverter o quadro instalado, na tentativa de retomar a qualidade da 

formação dos professores brasileiros. Assim, implantaram-se os Centros Estaduais 

de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAM),22 com o objetivo de 

redimensionar as escolas normais, dotá-las de condições adequadas à formação de 

profissionais com competência técnica e política e ampliar-lhes as funções, de modo 

a torná-las centros de formação inicial e continuada para professores de educação 

pré-escolar e para o ensino das séries iniciais (CAVALCANTE, 1994). Apesar dos 

resultados positivos constatados, esse projeto, segundo Saviani (2008, p. 8) foi “[...] 

descontinuado quando seu alcance quantitativo era ainda restrito, não tendo havido 

qualquer política para o aproveitamento dos professores formados pelos centros nas 

redes escolares públicas”. 

Paralelo ao ordenamento legal, a partir de 1980, desencadeia-se outro 

amplo movimento pela reformulação do curso de Pedagogia no esforço de melhorar 

a formação de professores que atuam nos anos iniciais. Esse movimento, liderado 

por educadores, segundo Silva (2003) adotou a docência como princípio básico da 

identidade profissional de todos os profissionais da educação, procurando adequar-

se também à preparação do professor para as séries iniciais, que exercia um papel 

para o qual não estava devidamente qualificado.   

Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB Lei nº. 9.394 de 20 de dezembro de 1996) e o conjunto de regulamentações 

que se impôs, iniciaram-se novas discussões sobre a formação de professores para 

atuarem nos anos iniciais do ensino fundamental, em nível superior. Essa lei, além 

de criar novos espaços em sua finalidade precípua, criou, também, os Institutos 

Superiores de Educação, os Cursos Normais Superiores, introduzindo, ainda, a 

possibilidade de se realizar a formação por meio da educação a distância. Se essa 

perspectiva de formação de professores era assunto polêmico e complexo desde o 

Império, a entrada da educação a distância no cenário educacional brasileiro apenas 

ampliou as dificuldades mais agudas.  

O dispositivo legal, Título VI, dedica sete artigos – do artigo 61 ao 67 – à 

formação dos profissionais da educação. No artigo 61, propõe-se a inovação tendo 

como ponto fundamental a associação entre teorias e práticas. Podemos considerar 

                                                           
22

 Os CEFAM foram criados como resposta às críticas feitas aos cursos de habilitação para o 
magistério na vigência da Lei n. 5.692/1971 e à redução de matrícula nesses cursos.  Foi iniciativa do 
MEC, por meio dos então SEPS/SDE/COES, na perspectiva de dar apoio técnico, pedagógico e 
financeiro aos Estados que quisessem fortalecer tais cursos de modo qualitativo. 
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essa proposição como avanço, pois, pela “[...] primeira vez na legislação brasileira 

encontra-se expressa a preocupação com a práxis do profissional da educação” 

(SANTOS, 2007, p. 24). A ideia de associar esses dois polos como unidade 

indissociável, trabalhados de modo simultâneo, no centro do processo de formação 

dos educadores, acena para o redimensionamento do processo de formação, 

conforme percebido por Castro, Mesquita e Oliveira (1997, p. 38): “[...] implica na 

negação, de um tipo “ideal de educador”, uma vez que não tem sentido a definição 

de sua competência técnica em função de um conjunto de atitudes e habilidades 

estabelecidas a priori”. Outro aspecto que merece destaque no referido artigo é que 

ele não diferencia a formação de professores para escolas urbanas ou rurais, como 

faziam as Leis 4.024/1961, 5.692/1971.  

Nesse sentido, questionamos até onde é positiva essa postura legal uma vez 

que realidades diversas devem ser respeitadas em suas particularidades. As 

instituições formadoras estão, de fato, cumprindo o preceito legal de formar 

professores para educar/ensinar crianças, jovens e adultos, em realidades 

diferentes, baseadas em currículos iguais ou específicos para atender às 

diversidades locais? Arroyo (2007) questiona as políticas generalistas que se 

orientam pelas “adaptações” à especificidade da escola do meio rural. Neste sentido, 

na seção seguinte, discutimos acerca da formação de professores para atuação 

nesse meio. 

 

3.2 FORMAÇÃO DE PROFESSORES QUE ATUAM EM CONTEXTOS RURAIS:  

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

No Brasil, as escolas localizadas em contextos com características rurais 

tiveram sua inserção social e política tardiamente. Funcionaram por muito tempo, 

sem o reconhecimento do Estado e até as primeiras décadas do século XX, a 

educação escolar era destinada a uma minoria privilegiada. Esse panorama nos 

deixou como herança o quadro de precariedade que se apresenta na literatura e nos 

próprios dados oficiais. 

Dados publicados pelo Inep, em 2007 mostram que a rede de ensino da 

educação básica situada no meio rural é constituída por 96.557 estabelecimentos de 

ensino, representando 50% das escolas do país e atende a 5.799.387 alunos do 

ensino fundamental o que representa 17,3% da matricula nacional nesse nível, 
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prioritariamente nos anos iniciais do ensino fundamental (BRASIL, 2007). A 

infraestrutura dessa rede ensino é precária desde a distribuição espacial dos prédios 

escolares e a sua conservação, as condições pedagógicas do trabalho docente, os 

salários e os planos de cargos e salários que são defasados, os professores têm 

sobrecarga de trabalho e sua formação é insuficiente, assim como também o quadro 

de professores efetivos. A assistência pedagógica e os demais aspectos do 

funcionamento da escola são também precários. Ademais, o currículo formal não 

contempla a diversidade socioeconômica e cultural dos povos que vivem no meio 

rural, os conteúdos específicos de ensino são indistintos das escolas urbanas, 

incompatíveis, pois, com os princípios de uma educação e com o ensino-

aprendizagem de qualidade social referenciada. Essas condições em que se 

instalam e funcionam as escolas do meio rural, têm como reflexo baixo desempenho 

escolar dos alunos, elevadas taxas de distorção idade-série, reafirmando, assim, o 

descaso do poder público com a educação em geral e nesse meio em especial 

(QUEIROZ, 1984, 1997). 

Esses traços que refletem a história do Brasil como um país de origem 

predominantemente agrária, repercutem na educação que foi sempre marcada pelo 

descaso dos dirigentes. As matrizes culturais centradas no trabalho escravo, na 

concentração fundiária, no controle do poder político pelas oligarquias agrárias e 

urbanas, nos modelos da cultura letrada europeia não foram sepultadas, mas 

cederam espaço aos valores e às crenças que permeiam as novas gerações. Os 

problemas da educação, conforme dados oficiais,  não se encontram, apenas, em 

escolas do meio rural. 

Nesses territórios, no entanto, identificam-se especificidades que chamam a 

atenção da crítica a exemplo dos dados apresentados pelo Inep em 2007, que 

mostra haver 29,8% da população adulta analfabeta vivendo na zona rural, os 

professores em sua maioria são os menos qualificados e os que recebem os 

menores salários. A taxa de distorção idade-série no ensino fundamental é 

aproximadamente 41,4% dos alunos com idade superior à adequada à 

escolarização. Dentre as escolas desse meio, em torno de 59% estão organizadas 

na forma de turmas multisseriadas. Essa configuração implica sobrecarga de 

trabalho para os professores, pois, estes além de trabalharem considerando a 

complexidade de lidar com crianças e jovens considerando-as em sua diversidade 
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como seres humanos em desenvolvimento, devem atender a turmas formadas por 

estudantes de diversos anos de escolaridade.    

No nosso entendimento todos esses aspectos que configuram a realidade 

das populações e da educação do campo, constituem-se em desafios a serem 

superados pelas políticas públicas de educação e pelos profissionais de educação. 

As inadequações e as ausências apontadas como dificuldades relativas às escolas 

do campo e ao desenvolvimento dos seus povos provoca constante rotatividade das 

famílias, dos alunos e em consequência disso, dos professores. Em face dessa 

realidade, supomos que são inúmeros os desafios que enfrenta a maioria dos(as) 

professores(as) no dia-a-dia do seu trabalho.  Que saberes seriam, então  

necessários a esses profissionais para conduzirem um projeto de educação próprio 

para os sujeitos que vivem no meio rural? 

A história da educação rural, embora tenha sua matriz no século XIX, só foi 

concebida do ponto de vista jurídico e educacional, nas primeiras décadas do século 

XX. A partir dos anos 1930, delineou-se um modelo de educação rural ligado a 

projetos de modernização do campo, patrocinado por organismos de cooperação 

norte-americana e difundido por meio do sistema de assistência técnica e extensão 

rural (CALAZANS, 1993). Em decorrência dos movimentos migratórios do campo 

para a cidade intensifica-se o crescimento da população urbana. Com esse 

processo, desencadeiam-se, também, as discussões em torno da educação rural no 

Brasil23.  

Analisando alguns documentos sobre essa problemática ao longo da 

história, percebemos que, apesar de o tema integrar-se historicamente às lutas de 

várias organizações sociais, não recebeu, no âmbito das políticas públicas, a devida 

atenção. A partir do final da década de 1990, as discussões são retomadas, 

principalmente como bandeira de luta dos movimentos sociais do campo, apoiados 

por sindicatos, igreja Católica, Universidades dentre outros, ganhando força, por 

meio de várias estratégias, em que se destacam o I Encontro Nacional dos 

Educadores da reforma Agrária (I ENERA), em 1997, e a Conferência Nacional por 

                                                           
23

 Essa temática passa a ser considerada sob diferentes perspectivas em documentos oficiais, entre 
os quais a Constituição Federal de 1934, a Constituição Federal de 1937, o Decreto nº 9.613, Lei 
Orgânica do Ensino Agrícola/1946, a Constituição Federal de 1946, a lei de Diretrizes e Bases da 
Educação 4.024, de 1961, a Constituição Federal de 1967, a Lei de Reforma do Ensino de 1º e 2º 
Graus 5.692 de 1971, a Constituição Federal de 1988, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
9.394 de 1996. 
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uma Educação Básica do Campo (1998). Esse momento sinalizou com a mudança 

paradigmática de Educação Rural para Educação do Campo (MOLINA, 2008).  

No que diz respeito à formação de professores para atuação em escolas 

situadas nessas áreas, somente após a Revolução de 1930, com a propagação do 

movimento de ruralização24 do ensino, desenvolveu-se a ideia de formação 

específica de professores nas escolas normais rurais com o objetivo de atuar em 

escolas desse meio. O ruralismo pedagógico impulsionou a ideia de formar 

professores em cursos especiais, ou seja, em escolas normais rurais, de modo que a 

formação de professores tornou-se motivo de inquietação entre os dirigentes e os 

educadores adeptos dessas ideias. Conforme essa perspectiva, os professores 

preparados para o exercício do magistério junto a crianças do meio urbano não 

estariam aptos a atuar com crianças do meio rural.  

Antes mesmo da promulgação da Lei Orgânica do Ensino Normal em janeiro 

de 1946, consideráveis esforços foram dispensados à formação de pessoal docente 

para atuação em escolas rurais, a exemplo da Escola Normal na cidade do Juazeiro 

do Norte (Ceará), em 1934 (NOGUEIRA, 2008). Na década de 1940, destacam-se 

em Minas Gerais, os serviços de treinamento, formação e aperfeiçoamento da 

Fazenda do Rosário, no município de Betim (LOURENÇO FILHO, 2001). 

A proposta dessas escolas enfatizava a necessidade de incluir na formação 

de professores o desenvolvimento de atitudes ante a de compreensão da tarefa 

humana da escola rural. Do ponto de vista dos seus idealizadores, a formação 

deveria basear-se, principalmente, nas emoções e na observação da vivência e da 

prática fundamentada em diagnóstico da realidade rural onde os professores iriam 

atuar. 

A despeito dessas influências na educação brasileira, as políticas e 

programas de formação de professores, nas décadas anteriores a 1970, consistiam 

de ações isoladas e efêmeras, e não consideravam as formas de viver e conviver 

                                                           
24

 Movimento propagado na primeira metade do século XX e teve como precursores alguns 
pensadores sociais, tais como Sílvio Romero, Alberto Torres, o sanitarista Belizário Pena, e difundido 
por outros educadores, notadamente o educador Sud Mennucci (NOGUEIRA, 2008). Tinha a 
intencionalidade de empreender uma política de valorização do crescimento e do desenvolvimento 
das práticas econômicas no meio rural, associados à necessidade de diminuição do fluxo migratório 
que começava a causar problemas nos meios urbanos. Esse movimento consistia, portanto, em uma 
ação voltada para fixar o homem ao campo, na tentativa de reduzir o impacto causado pelos 
movimentos migratórios, por meio da modernização da vida econômica e social do meio rural, pois, 
as migrações indicavam uma possível baixa na produtividade do campo, problema que poderia ser 
resolvido com a ampliação das oportunidades escolares no mundo rural. 



89 

 

dos povos do campo. Assim, materializavam-se por meio de cursos de treinamento 

no período de férias escolares, tendo em vista a habilitação dos profissionais para o 

ensino fundamental. Esses cursos não eram específicos para os professores que 

ensinavam em escolas do meio rural, mas para os professores leigos em geral.  

Como parte dessa política do Governo Federal, merece destaque o 

Programa de Aperfeiçoamento do Magistério Primário (PAMP) e o Pedagógico 

Parcelado, cujo objetivo era complementar a qualificação desses professores. Os 

cursos funcionavam durante o período de férias dos professores (período presencial) 

e ao longo do período letivo (de forma não presencial). 

A ideia de romper com as tradicionais concepções teórico-metodológicas de 

educação para o meio rural e de imprimir, uma nova visão de educação do campo 

criaria, segundo Queiroz (2009, p. 8), novas “[...] possibilidades de construção de 

identidades socioeconômicas e culturais aos trabalhadores, como sujeitos desse 

território”. 

A partir da década de 1990, as discussões são retomadas, principalmente 

com a participação dos movimentos sociais do campo ligados às questões da terra 

(os sem-terra) como bandeira de luta, apoiados por sindicatos, confederações, 

setores da Igreja Católica, Universidades públicas entre outros, desencadearam 

discussões em torno de um projeto de educação voltado às particularidades da vida, 

do conhecimento e da cultura das pessoas desse meio. As discussões 

desenvolviam-se em torno de um projeto de educação voltado às particularidades da 

vida, do conhecimento e da cultura das pessoas desse meio. Em sintonia com esse 

processo social e político, foi marcante I ENERA, em 1997) e a I Conferência 

Nacional por uma Educação do Campo em Luziânia/GO (1998). O momento 

sinalizou com a mudança paradigmática de Educação Rural para Educação do 

Campo25.  

O encontro de Luziânia (1998) defendeu o direito dos povos do campo às 

políticas de educação com respeito as especificidades, em contraposição à visão 

tradicional de educação rural e apontou ações para a escola e para a formação de 

                                                           
25

 Essa nova concepção de Educação do Campo tem orientado, especialmente, a educação nos 
assentamentos dos movimentos dos trabalhadores sem-terra, ficando, pois, as demais escolas do 
campo a desenvolver conteúdos curriculares semelhantes às escolas urbanas, exceto as escolas 
organizadas em classes multisseriadas, onde se utiliza a metodologia do programa Escola ativa 
(QUEIROZ, 2009). 



90 

 

professores. Conforme Caldart (2008, p. 68) vislumbrava-se um paradigma que 

melhor traduziria a educação nesses territórios:  

 

[Um] novo [conceito] e em construção na última década. Portanto, um 
conceito próprio do nosso tempo, histórico e que somente pode ser 
compreendido/discutido no contexto do seu surgimento: a sociedade 
brasileira atual e a dinâmica específica que envolve os sujeitos sociais do 
campo. 

 

As forças que influenciam o projeto de educação pública para as crianças, 

jovens e adultos, provocaram tensões e desencadearam algumas ações importantes 

junto ao Estado brasileiro. Dos encaminhamentos, resultou a aprovação das 

Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo aprovadas 

pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, Resolução 

CNE/CEB nº1, de 03 de abril de 2002. Teríamos, assim, o primeiro documento 

apresentando um conjunto de princípios e procedimentos para as escolas do campo 

e sua materialização do ponto de vista da legislação federal, traduzindo-se em 

expectativas em torno de mudanças na educação desse meio, no Brasil. As 

diretrizes inovam a organização da escola em diversos artigos, referentes ao 

conhecimento que deve veicular nas escolas e às práticas pedagógicas.  

Para implementar esse projeto de escola do campo, faz-se necessária uma 

nova forma de organização do trabalho pedagógico. Nesse sentido, as Diretrizes 

Operacionais para Educação do Campo recomendam que os profissionais de 

educação sejam formados de modo a atender às demandas apresentadas e a 

proporcionar os meios indispensáveis à sua implementação. Assim, ao tratar da 

formação dos professores as diretrizes definem que o currículo contemple os valores 

culturais e éticos dos educandos, assegurando que esses princípios integrem o 

processo ensino-aprendizagem, com qualidade social referenciada e que 

corresponda ao estabelecido na LDB, 1996. O Art. 12, da Resolução CNE/CEB nº 

01/2002: 

 

 

[...] prevê a formação inicial em curso de licenciatura, estabelecendo como 
qualificação mínima, para a docência na Educação Infantil e nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, o curso de formação de professores em 
Nível Médio, na modalidade Normal (BRASIL, 2002b). 
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Apesar da legislação enfatizar determinados aspectos relativos à educação 

do campo, parece que essa discussão não se estendeu, ainda, ao conjunto da 

academia nem às redes de ensino em geral. Sua implementação ainda é restrita aos 

assentamentos rurais de Reforma Agrária, os quais integram os movimentos dos 

trabalhadores sem-terra. Supomos que, nas diferentes instâncias dos Estados e 

municípios, os dirigentes, assessores, técnicos dentre outros que atuam na 

educação, muitos desconhecem e/ou não foram sequer informados ou capacitados 

de modo a compreender o novo paradigma. 

Diante dos limites que se impõem às políticas de formação de 

professores(as), estas, também, não traduzem o novo paradigma de educação do 

campo, prevalecendo como orientação o velho paradigma de educação rural, a 

exemplo, do curso de formação em serviço para professores das séries iniciais do 

ensino fundamental- convênio UFPI/PMT em 2004-2006. O que permanece contraria 

o Art. 13 da Resolução CNE/CEB 1/2002 que indica como referência aos sistemas 

de ensino os seguintes componentes como atributos da formação de professores em 

exercício da docência nas escolas do campo: respeito à diversidade cultural e aos 

processos de interação e transformação do campo; efetivo protagonismo das 

crianças, dos jovens e dos adultos do campo na construção da qualidade social da 

vida individual e coletiva; acesso ao avanço científico e tecnológico, cujos 

parâmetros sejam princípios éticos e democracia. 

Em decorrência dos atributos, a política de formação de professores voltada 

às especificidades do campo deveria orientar-se por propostas curriculares que 

contemplem os fundamentos das carências socioeconômicas e educativas a que 

estão submetidos milhões de crianças, adolescentes, jovens e adultos. Estes, em 

razão de produzirem e reproduzirem suas vidas no campo devem ter mestres 

capazes de compreender seus pertencimentos étnicos e raciais, assim como suas 

identidades históricas e culturais (ARROYO, 2004). Nesse sentido, entendemos que 

a discussão e a luta por novas formas de formação de professores e de ensino em 

uma nova escola precisam ser ressignificados à luz de uma visão positiva do campo. 

É imprescindível a afirmação de suas potencialidades e de condições que favoreçam 

o trabalho docente, além de sólida fundamentação teórica e prática focada em 

conteúdos pertinentes à cultura dos povos do campo e de suas capacidades para 

acompanhar e promover os avanços suscitados pelas novas tecnologias. O novo 

projeto de educação do campo deveria, portanto, estender-se a todas as redes de 
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ensino, não se limitando a abrangência de atuação dos movimentos sociais do 

campo. Isso implicaria acolher a concepção de professor(a) que supera o  aparato 

normativo da educação, especifico de sua formação. Por isso, insistimos que 

repensar as políticas de formação de professores(as) ainda é um grande desafio 

para as instituições formadoras, para os próprios docentes e para os dirigentes de 

educação em geral e do campo em particular.  

Urge, pois, ampliar as oportunidades de formação desses professores, com 

um trabalho sistemático e contínuo, que possibilite construir, ressignificando os 

saberes docentes para atuar em escolas do campo, muitas vezes, isoladas das 

demais. Segundo Almeida (2006), muitas vezes, como profissionais, tomam 

decisões, avaliam, selecionam e constroem suas próprias formas de agir e de 

interagir com seus alunos, mediando, sozinho, o contato com o mundo do 

conhecimento. 

 

3.3 ESTÁGIO SUPERVISIONADO: COMPONENTE CURRICULAR QUE 

POSSIBILITA A PRODUÇÃO DE SABERES DOCENTES 

 

A formação inicial de professores para atuar nos anos iniciais do ensino 

fundamental, ao longo da história da educação brasileira, tem sido alvo de 

discussões, principalmente no que diz respeito à prática pedagógica. Essa temática 

continua em pauta como objeto de críticas, de pesquisas e estudos na busca de 

alternativas para promover uma formação articulada com a realidade.  Impõem-se 

desafios à educação em decorrência dos avanços científicos e tecnológicos que 

transcorrem na sociedade provocando mudanças no desenvolvimento intelectual, 

social e cultural e afetando diretamente os sujeitos do processo educativo. A partir 

da década de 1990, despontaram novos enfoques teórico-metodológicos que 

ajudam a entender a prática pedagógica e os saberes docentes a ela relacionados, o 

que induz a refletir sobre seu papel em face da construção desses saberes. 

Desencadeamos, a seguir, uma reflexão pertinente aos saberes docentes 

considerando-os como de difícil definição, a exemplo do que considera Tardif (2002, 

p. 193) “[...] ninguém é capaz de produzir uma definição do saber que satisfaça todo 

o mundo, pois ninguém sabe cientificamente, nem com toda a certeza, o que é um 

saber”.  
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Nesta secção, refletimos acerca dos saberes docentes que são mobilizados 

ou produzidos por ocasião do Estágio Supervisionado como contribuição a sua 

atuação profissional. Apoiados na premissa de que é necessário o profissional ter 

uma base de conhecimento para exercer o magistério, alguns estudiosos, dentre os 

quais, destacamos Tardif (2002), Gauthier (2000) e Pimenta (1999), são mobilizados 

a investigá-la e a sistematizá-la, procurando, assim, compreender a genealogia da 

atividade docente, para consolidar um corpus de saberes mobilizados pelo professor 

com a intenção de aprimorar a ação docente.   

Tardif (2002), ao analisar a questão dos saberes profissionais e a sua 

relação com a profissionalização do ensino e da formação de professores, considera 

que a especificidade desses saberes ultrapassa a formação acadêmica, envolvendo 

a prática cotidiana e a vivência. Nesse sentido, procura identificá-los e defini-los 

como parte da prática docente, bem como nas relações estabelecidas entre eles e 

os professores. Chama a atenção para o fato de que o saber docente é plural, 

estratégico, constituindo-se um amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 

oriundos da formação profissional, transmitidos pelas instituições de formação de 

professores. Perpassa as disciplinas correspondentes aos diversos campos do 

conhecimento e que emergem da tradição cultural envolvendo, assim, todos os 

saberes previstos no currículo formal e os experienciais ou práticos que provêm do 

trabalho cotidiano, compondo o currículo real.  

Para o autor, os sabres docentes são plurais e heterogêneos, visto que 

provêm de diversas fontes: culturas pessoais, histórico de vida e cultura escolar 

anterior, conhecimentos adquiridos na universidade e no dia-a-dia. São ecléticos e 

sincréticos, apoiados, não em uma única base teórica, mas em muitas teorias e 

concepções. Por fim, são personalizados, pois carregam marcas dos contextos em 

que vivem as pessoas. Em geral, podemos dizer que os saberes dos docentes 

envolvem conhecimentos, competências, habilidades (ou aptidões) e atitudes, ou 

seja, aquilo que é, comumente, chamado de saber, saber-fazer, saber-ser. Têm 

dimensão temporal, pois sua aquisição é contextualizada, integra as histórias de 

vida e da carreira profissional. Os saberes contemplam o tempo das vivências como 

aluno, estudante acadêmico, professor estagiário e profissional, representando, 

essencialmente, aqueles produzidos pelos professores com base no seu trabalho e 

no conhecimento do meio. 
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O conjunto desses saberes compõe os conteúdos do ato de ensinar do 

professor, sua ação em sala de aula, considerado saber, saber-ser e saber-fazer. 

Para Guathier (2000, p. 17), “[...] os elementos do saber profissional docente são 

fundamentais e podem permitir que os professores exerçam o seu ofício com muito 

mais competência”. Os estudos desse autor classificam os saberes como: 

disciplinar, que diz respeito ao conhecimento da matéria, do conteúdo a ser 

ensinado; curricular corresponde aos objetivos, conteúdos e métodos a partir dos 

quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes sociais por ela 

definidos e selecionados. Concretamente, apresentam-se sob a forma de programa 

escolares (objetivos, conteúdos e métodos) que os professores constroem e 

aplicam. Os saberes das ciências da educação referem-se ao saber profissional 

específico que não está diretamente relacionado à ação pedagógica em sala de 

aula.  

Consistem dos conhecimentos profissionais que informam acerca das 

facetas da educação (conselho escolar, carga horária, sindicato, noções de 

desenvolvimento da criança, etc.). São, portanto, saberes que o professor adquire 

durante sua formação e em seu trabalho e que contribuem para compreender a 

educação. O saber da tradição pedagógica consiste de saberes que cada sujeito 

possui antes de ter feito um curso de formação docente e de ser professor. Referem-

se à de escola, da docência e comporta muitos erros; por isso, será adaptado pelo 

saber experiencial e validado pelo saber da ação pedagógica. O saber da 

experiência está relacionado às experiências de sala de aula que o professor 

desenvolve. Esses saberes práticos brotam da experiência e são por ela validados.  

Pimenta (1999) considera que a identidade do professor constitui-se, ao 

longo do processo de formação, na aquisição de conhecimentos teóricos e práticos 

que se baseia na tríade: saberes do conhecimento (das áreas específicas), saberes 

pedagógicos e saberes da experiência. Os saberes do conhecimento referem-se ao 

conhecimento específico que o professor deve ensinar: matemática, história, artes, 

etc. Os saberes pedagógicos são produzidos na ação, pelo contato com os saberes 

da educação e da pedagogia, aqui entendidos como os que viabilizam a ação do 

‘ensinar’. E os saberes da experiência - vivenciados enquanto aluno durante sua 

escolarização, assim como o que é produzido no cotidiano da atividade docente 

permeado por um processo de reflexão individual e coletivo. Esse saber, muitas 

vezes, é o mais valorizado pelos próprios docentes, visto como aquele que é 
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construído na prática social e pedagógica do cotidiano escolar, nas suas inter-

relações com conhecimentos anteriores. A essas categorias de saberes 

consideradas necessárias à formação dos professores, acrescenta a autora que, na 

formação, vários tipos de saberes são mobilizados “[...] saberes de uma prática 

reflexiva, saberes de uma teoria especializada, saberes de uma militância 

pedagógica” (PIMENTA, 1999, p. 36). 

Em seus argumentos, destaca, também, a importância de considerarmos a 

prática concreta dos formandos como ponto de partida e de chegada de sua 

formação. Reinventar os saberes pedagógicos, a partir da prática social do ensino, 

para superar a tradicional fragmentação dos saberes da docência que foram 

categorizados.  Dessa forma, resgata a importância de se considerar a formação do 

professor  como um processo de reelaboração dos saberes prévios confrontando-os 

com as práticas vivenciadas pelos profissionais. Com esse entendimento, o Estágio 

Supervisionado possibilitaria a reelaboração dos saberes tendo por base a reflexão 

na e sobre a prática. Essa tendência reflexiva ganha espaço no meio educacional 

como alternativa à formação de professores.  

Traçadas essas considerações acerca das concepções e tipologias do saber 

docente, com base em Tardif (2002), Gauthier (2000) e Pimenta (1999), na Figura 1 

apresentamos algumas relações referentes ao estudo sobre saberes docentes 

realizado por esses autores. Apesar de haver diferenças, em suas concepções e 

tipologias, dedicam-se a investigar a mobilização dos saberes nas ações dos 

professores os quais, como sujeitos, possuem uma história de vida – pessoal e 

profissional –, sendo, portanto, produtores e mobilizadores de saberes no exercício 

da docência. 
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Figura 1: Tipologia dos saberes docentes 

 

Fonte: Tardif (2002), Pimenta (1999), Gautier (2000) 

 

As particularidades dos estudos desses pesquisadores integram os nossos 

interesses investigativos uma vez que contemplam múltiplos aspectos da formação 

de professores. Tardif (2002, p. 54) reconhece a pluralidade e a heterogeneidade 

dos saberes e destaca como parte deles a experiência que se constitui em “[...] 

saberes como os demais, mas retraduzidos, “polidos” e submetidos às certezas 

construídas na prática e na experiência”. Guathier (2000) dispensa esforços para a 

constituição de uma Teoria Geral da Pedagogia, ao propor um “ofício feito de 

saberes”. Pimenta (1999), por sua vez, estuda sobre o ensino com o intuito de 

identificar convergências em relação aos saberes mobilizados na ação pedagógica. 

FOCO DA DISCUSSÃO 
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Importante contribuição, quando se discutem os saberes necessários à 

formação docente, é a apresentada por Freire (1996). Sugere ele que, na 

sistematização de saberes  imprescindível à prática docente, o sujeito deve ser 

incluído na autoria da produção do conhecimento. Deve também está presente à 

ideia de que ensinar não significa simplesmente transmitir conhecimentos, porém, 

criar as possibilidades para a sua construção e consequente socialização.  

Com essa concepção, não tem sentido a transmissão de conteúdos 

desvinculados do contexto social do educando. Assim, a formação docente deve 

contemplar a discussão acerca da concepção de ensino, ressaltando que a 

transmissão de conhecimentos está articulada à prática social, e que o educador se 

põe, em alguns momentos, como aprendiz, pois ensinar exige respeito aos saberes 

dos educandos26. 

Os autores referenciados avançam, de forma significativa, na superação do 

modelo da racionalidade instrumental quando investigam e, portanto, valorizam os 

saberes docentes situados. Compreendem que ao processo de formação docente 

cabe atualizar e aprofundar os parâmetros da construção, da reflexão e da crítica 

para que o professor avance na aquisição de sua autonomia profissional. 

No que diz respeito aos saberes docentes em contextos rurais, tomamos 

como referência pesquisas realizadas por Therrien (1993a) e Therrien e Souza 

(2000), desenvolvidas no Estado Ceará com o objetivo de compreender a prática 

pedagógica dos professores rurais constituída em contextos culturais, políticos 

socioeconômicos. Os estudos indicam que cada sujeito tem um modo diferenciado 

de se apropriar do saber social, ainda que seja construído de forma coletiva, situado, 

historicamente, produzindo aprendizagens referentes a vivências, experiências, 

conhecimentos e práticas. Realizam também, a síntese entre o trabalho agrícola, as 

organizações políticas e os processos didáticos que se desenvolvem na escola, 

assim traduzidos: 

 

Os saberes elaborados na prática educativa produtiva e na prática política 
tem ainda maior relevância pedagógica na dimensão educativa da práxis 
social de professora rural. Reconhecer que a construção do saber, como 
relação entre o pensar e o agir de um sujeito consciente, enraíza-se na 
prática produtiva e política, possibilita discernir a dimensão educativa 
dessas práticas e postular a base para identificar e analisar a práxis 
educativa da professora como práxis social totalizadora. (THERRIEN, 
1993a, p.81). 

                                                           
26

 Ver Freire (1996). 
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Assim traduzidos, os saberes docentes de professores que atuam em 

escolas do meio rural seriam específicos, para se tornarem compatíveis com um 

conjunto de interações sociais. Estas se interligam e, na realidade do campo, o 

trabalho educativo gera novas interações, inclusive de natureza multidisciplinar e 

interdisciplinar. Em razão da luta pela sobrevivência dos povos do campo, inclusive 

dos professores, as interações sociais em novas conceituais ganham significados 

que podem, inclusive, modificar as relações de exploração e de desigualdades entre 

as classes sociais.  

Com esse entendimento, os saberes docentes em torno do meio rural não 

têm apenas finalidades didáticas, pois, são ao mesmo tempo políticos e sociais; 

integram processos que envolvem participação democrática e formação cidadã. 

Segundo Therrien (2003), alguns professores, além de conhecerem os conteúdos 

escolares, conseguem relacioná-los com a vida do homem no campo e avaliar as 

políticas em relação aos modos de produção de existência.  

Assim, os sabres docentes se produzem em um movimento dialético entre a 

vida e o trabalho e no “[...] conhecer-na-ação” (SCHÖN, 1995). Nessa mesma 

direção, Arroyo (2002, p. 46) afirma que o “[...] saber pedagógico é para ser vivido 

mais do que transmitido, e é aprendido num diálogo atento [...] com diversos 

aprendizados, com o próprio percurso de nossa formação e com os percursos 

daquele com os quais temos o privilégio de conviver [...]”. 

Sendo, portanto, os saberes, heterogêneos e plurais e, ainda segundo 

Cavalcante (2003), flexíveis e integrados, o Estágio Supervisionado deve favorecer 

ao exercício crítico-reflexivo, possibilitando a construção e a reelaboração de 

múltiplos saberes ou conhecimentos. O diálogo com esses saberes, realizado de 

diferentes maneiras ao longo de um determinado processo formativo de ensino, é 

imprescindível, do planejamento das atividades de ensino/aprendizagem, passando 

pela avaliação e pela crítica do que foi realizado (MONTEIRO, 2000).  

Diante dessas contribuições teóricas que esclarecem aspectos do exercício 

da docência, é possível concluir que, para saber ensinar, é necessária a apropriação 

dos saberes docentes articulados e decorrentes da experiência, do conhecimento 

científico e pedagógicos. Não prevalece a hierarquização mas ao contrário, 

vislumbrada a necessidade de interação e de integração destes com as práticas 
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específicas do Estágio Supervisionado  de modo que nelas se encontrem as efetivas 

condições de realização das aprendizagens docentes. 

Assim, sendo o foco dessa discussão o saber dos professores, encontramos 

diversos estudos na perspectiva de construir uma racionalidade que articule as 

dimensões de subjetividade, as relações interpessoais e a temporalidade, próprias 

do saber dos professores. Essa temática, no entanto continua requerendo novas 

investigações, em aspectos específicos a exemplo do Estágio Supervisionado como 

prática por meio da qual é possível promover reflexões e análises crítica, em face ao 

contexto sócio histórico e às condições objetivas em que se desenvolve a educação 

escolar.  

Na seção seguinte analisamos outras contribuições de pesquisadores da 

problemática da formação docente que enfatizam a importância de valorizar os 

saberes dos professores e de ajudá-los a construir um instrumental teórico/prático 

para agir com autonomia e com visão crítica. Abordam o Estágio Supervisionado sob 

a perspectiva de vivências e experiências significativas podendo tornar-se uma rica 

oportunidade, para promover a reflexão na forma de pensar no e sobre o exercício 

profissional, ressignificando, assim, a prática docente, por articulação entre teoria e 

prática. 

 

3.3.1 Estágio Supervisionado: a unidade entre teoria e prática 

 

É vasta a literatura que discute a articulação entre teoria e prática, porém, 

apesar dos avanços literários, estudos e pesquisas apontam que a sua dicotomia 

continua como questão a ser resolvida. Quando tematizamos a formação de 

professores temos como expectativa que possibilite aos futuros profissionais da 

educação assumirem projetos educativo que contribuam para uma educação de 

caráter humano e com qualidade social referenciada. Essa formação, segundo 

Imberón (2006, p. 66), deve dotar os alunos-mestres de: 

 

[...] uma bagagem sólida nos âmbitos científico, cultural, contextual, 
psicopedagógico e pessoal que deve capacitar o futuro professor ou 
professora a assumir a tarefa educativa em toda sua complexidade, atuando 
reflexivamente com a flexibilidade e o rigor necessários, isto é, apoiando 
suas ações em uma fundamentação válida para evitar cair no paradoxo de 
ensinar e não ensinar. 
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Respaldados nesse ideário, os cursos de formação de professores 

necessitam de aprofundamento teórico sobre as questões pedagógicas, de modo a 

se desenvolverem com base em práticas dialéticas que possibilitem a compreensão 

da realidade escolar. A partir desse movimento de ruptura com o processo mecânico 

de ensino-aprendizagem, em que a teoria se encontra dissociada da prática, é que 

se propõe à compreensão da teoria e da prática como duas que se intrelaçam e se 

complementam. Segundo Saviani (2005, p.144), “[...] a teoria desvinculada da 

prática se configura como contemplação, a prática desvinculada da teoria é puro 

espontaneísmo”.   

Ghedin (2005, p.133) corrobora esse pensamento argumentando que:  

 

Quando dissociamos estas duas realidades simultâneas, estamos querendo 
separar o que é inseparável, pois não existe teoria sem prática e nem 
prática alguma sem teoria. O que acontece é que, por conta de uma 
percepção alienada, não se percebe a sua dialética [...]. 

 

Nessa perspectiva, teoria e prática são simultâneas e indissociáveis, não 

sendo possível separá-las.  Compreendendo esse movimento dialético que fortalece 

a relação entre teoria e prática, Vasquez (1998, p. 210) explica: “[...] enquanto a 

atividade prática pressupõe uma ação efetiva sobre o mundo, [...] a atividade teórica 

apenas transforma nossa consciência dos fatos, nossas ideias sobre as coisas, mas 

não as próprias coisas”. Compreendemos, pois, a atividade teórica  

fundamentalmente intrínseca à formação docente e viabilizando o aprendizado da 

práxis docente quando: 

 

[...] assume como princípio formativo a reflexão na ação e sobre a reflexão 
na ação

27
, em que o conhecimento faz parte da ação, em uma apropriação 

de teorias que possam oferecer uma perspectiva de análise e compreensão 
de contextos históricos, sociais, culturais, éticos, políticos, estéticos, 
técnicos, organizacionais e dos próprios sujeitos como profissionais, a fim 
de transformar a escola em espaço de construção da identidade profissional 
vinculada á produção do conhecimento com autonomia do professor. 
(GHEDIN, 2005, p.139). 

  

Diante dessa compreensão, o estágio deixa de ser visto como um 

componente curricular desvinculado das demais disciplinas dos cursos de formação 

de professores, apenas como locus de aplicação do conhecimento científico e 

pedagógico, e afirma-se como espaço de criação e de reflexão, no qual novos 

                                                           
27

 Sobre essa discussão ver Schon (1995). 
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conhecimentos são gerados e modificados constantemente. Freire (1996, p. 44) 

contribui com essa concepção ao afirmar que: “É pensando criticamente a prática de 

hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática [...]”.  

Schön (1995), em seus estudos, refere-se às questões subjacentes ao 

debate da formação de professores para o exercício de uma prática reflexiva. O 

autor destaca que, no processo de formação docente, a teoria é insuficiente para 

orientar a prática e defende uma formação que articule teoria e prática 

permanentemente. Considera, para tanto, fundamentais os seguintes 

questionamentos: quais competências os professores deveriam ajudar as crianças a 

desenvolver? Que conhecimentos e que saber-fazer permitem aos professores 

desempenhar suas atividades? Qual a formação necessária para capacitar os 

professores ao exercício de suas atividades? 

Os estudos de Schön (1995) têm revelado maior peso na difusão e na 

apropriação do conceito reflexão-na-ação, considerando-o como processo mediante 

o qual os professores aprendem, a partir da análise e da interpretação da sua 

própria atividade. A reflexão-ação conduz à criação de um conhecimento específico, 

denominado de tácito e pessoal, ligado à ação, o qual se manifesta 

espontaneamente, no desempenho das ações pessoais.  

As ideias de Schön (1995) sobre essa problemática indicam a forma como 

atualmente se entende a reflexão. Trouxeram contribuições importantes sobre a 

reflexão na formação e na atuação dos professores; na análise sobre a reflexão do 

que ocorre antes, durante e após da ação, uma vez que os professores reflexivos 

repensam a prática durante e após. Em suas obras, Schön (1995), aborda um triplo 

movimento da reflexão reflexão-na-ação, reflexão-sobre-a-ação e sobre-a-reflexão-

na-ação. A reflexão-na-ação e reflexão-sobre-a-ação, realiza-se segundo a 

perspectiva do conhecimento e da aprendizagem a que contradiz a visão racionalista 

tradicional.  A reflexão-na-ação desenvolve-se ao mesmo tempo da ação, ou seja, 

quando o professor vai ao encontro do aluno. Procura compreender o seu processo 

de desenvolvimento, ajudando-o a formalizar o seu conhecimento em uso – 

conhecimento intuitivo, espontâneo, experimental – e a articulá-lo com o 

conhecimento científico.  No decurso de sua intervenção, o professor pode “[...] 

reformular [levantar e testar novas hipóteses] que demandam do professor uma 

forma de pensar mais flexível e aberta [...]” (SCHÖN, 1995, p. 17) e construir novas 

teorias sobre o tema, além de vivenciar a dialética da aprendizagem. 
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Assim, o professor reflexivo se caracteriza como um ser humano criativo, 

capaz de pensar, analisar, questionar a sua prática para agir sobre ela, não como 

um mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores. Dele, por 

conseguinte, se espera que seja capaz de atuar de forma mais autônoma, 

inteligente, flexível, buscando construir e reconstruir conhecimentos.  

A proposta de formar para a reflexão remete, ainda, à ideia de que o 

professor, como sujeito de sua própria prática pode avaliar suas ações, promover a 

análise e a crítica sobre seu próprio fazer pedagógico. Ou seja, ao refletir sobre a 

prática, o professor desenvolve a atitude investigativa que o caracteriza como 

produtor de conhecimento sobre o ensino, sendo, não mais um especialista técnico 

que apenas reproduz o conhecimento sistematizado. Acerca da reflexão na 

formação de professores, Gómez (1998, p.110) contribui afirmando que: 

 

[...] No processo de reflexão-na-ação o aluno mestre não pode limitar-se a 
aplicar as técnicas aprendidas ou os métodos de investigação consagrados, 
devendo também aprender a construir e a comparar novas estratégias de 
ação, novas fórmulas de pesquisas, novas teorias e categorias de 
compreensão, novos modos de enfrentar e definir os problemas.  

 

Ainda tomando como base as ideias de Gómez (1998, p. 114), podemos 

dizer que a reflexão é uma ação necessária para desencadear processos de 

formação e “[...] implica a imersão consciente do homem no mundo, da sua 

experiência, um mundo carregado de conotações, valores, intercâmbios simbólicos, 

correspondências afetivas, interesses sociais e cenários políticos”. Assim, quando o 

professor reflete na e sobre a ação torna-se um investigador na sua sala de aula e 

deixa de depender das técnicas e regras derivadas da racionalidade instrumental. 

Segundo Pimenta (1997, p. 45), o estágio, ao contrário do que antes se 

propunha, não é mais uma “[...] atividade prática, mas teórica, instrumentalizadora 

da práxis docente, entendida esta como atividade teórica de conhecimento, 

fundamentação, diálogo e intervenção, esta sim, objeto da práxis”. Essa 

compreensão reforça a presença da investigação durante o estágio, o que enriquece 

a sua realização, haja vista que, existe, neste movimento, uma real possibilidade de 

aproximar teoria e prática, o que leva-o a aproximar-se da práxis. 

O exame da relação entre teoria e prática, nos estudos de Candau e Lelis 

(1999) identifica duas concepções: a dicotômica que enfatiza a autonomia da teoria 

sobre a prática (e vice-versa).  Permite pontuar a separação entre teoria e prática, 
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sobrepondo uma a outra, de modo que teoria e prática são vistas como 

componentes opostos e isolados. Contrapondo-se a essa concepção com 

características do positivismo, as autoras defendem a unidade entre a teoria e a 

prática expressando a síntese que supera a dicotomia, assegurada pela relação 

simultânea e recíproca de autonomia e da dependência de uma dimensão em 

relação a outra.  

Esse esquema de relacionamento que supera a visão dicotômica entre 

teoria/prática, é defendido pelas autoras, como aquele que deveria fundamentar a 

formação de professores. Com essa compreensão, o Estágio Supervisionado nos 

cursos de formação de professores propiciariam o desenvolvimento de ações 

capazes de 

 

[...] possibilitar que os futuros professores compreendam a complexidade 
das práticas institucionais e das ações praticadas nestas instituições por 
seus profissionais como alternativa no preparo para sua inserção 
profissional. (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 43). 

 

Constitui-se, assim, o Estágio Supervisionado a oportunidade de os alunos 

exercitarem a reflexão, com o alcance da superação da dicotômica. Concordamos, 

pois, com Freire (1996, p. 24) quando afirma que “[...] a reflexão critica sobre a 

prática se torna uma exigência da relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir 

virando blá-blá-blá e a prática, ativismo”. 

As políticas de formação de profissionais da educação, no nosso país, 

parecem secundarizar o rompimento do modelo que prioriza a teoria em detrimento 

da prática. O Parecer CNE/CP 09/2001, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais 

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

licenciatura, de graduação plena, destaca a importância da articulação entre teoria 

com a prática, indicando que “[...] a prática na matriz curricular não pode ficar 

reduzida a um espaço isolado, que a reduza ao estágio como algo fechado em si 

mesmo e desarticulado do restante do curso” (BRASIL, 2001a). Propõe, também, 

que permeie o curso, desde sua formulação, e que seja inserida em todas as áreas 

ou disciplinas, com o objetivo de mobilizar e articular diferentes conhecimentos e 

experiências. Ao reforçar a ideia de prática como componente curricular, o Parecer 

define:  

 



104 

 

Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la 
como uma dimensão do conhecimento, que tanto está presente nos cursos 
de formação nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a 
atividade profissional, como durante o estágio nos momentos em que se 
exercita a atividade profissional. (BRASIL, 2001a, p.6). 

 

Esse entendimento de prática presente na legislação mostra a necessidade 

de superar o aspecto dualista entre teoria e prática que segundo Soares (1983, p. 

52) tem perpassado os cursos de formação de professores em que a Prática de 

Ensino seria o momento privilegiado de vivenciar o movimento dialético: prática-

teoria-prática. Entendo-a como o momento em que o aluno observa “[...] e vive a 

prática pedagógica, ao mesmo tempo em que se distancia dela para sobre ela 

refletir, e volta a ela para inová-la e transformá-la”. 

Nos posicionamentos do autor identificamos o que já ao final da década de 

1990, viria a ser uma concepção recorrente sobre a Prática de Ensino, ou seja, que 

suscitava a ruptura com as concepções tradicionais desse componente curricular. A 

ênfase recairia sobre a necessidade de os discentes-professores exercitarem-se 

uma postura reflexiva em que a Prática de Ensino deixaria de ser entendida como 

reprodução de modelos e passaria a ser estratégia de reflexão sobre a ação com 

vistas à intervenção na prática pedagógica.  

Como podemos perceber, a formação profissional seria norteada pela 

relação entre teoria/prática, prática/teoria, não somente nos momentos em que a lei 

impõe as práticas que devem ser iluminadas por essa relação, mas, também, nos 

momentos voltados para os aspectos cognitivos que, segundo Cury (2003b, p.114), 

“[...] são momentos de uma relação em que um pólo não pode existir sem o outro e 

em que um supõe o outro”. 

Com esse entendimento, a organização curricular dos cursos de formação 

de professores teriam como ponto de partida a preocupação com a unidade entre a 

teoria e prática, possibilitando consolidar a interação do saber fazer e do saber ser. 

Assim, potencializava-se que o futuro professor desenvolvesse uma práxis criadora 

na medida em que a relação estabelecida entre o pensar e o agir pressupõe espírito 

critico e criatividade (MELO, 2008). 

As reflexões desenvolvidas até aqui mostram que, para compreender e 

refletir sobre as questões relacionadas à formação de professores e ao Estágio 

Supervisionado, é preciso investir em uma formação que vincule teoria e prática 

durante todo o processo formativo. Assim, as políticas de formação deveriam buscar 
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o equilíbrio entre essas dimensões, formando profissionais capazes de processar a 

leitura crítica da realidade. Ou seja, problematizar práticas, valores e instituições, 

característica imprescindível, segundo Contreras (2002), à construção da autonomia 

profissional. 

Apesar dessas orientações, persiste a dicotomia/teoria, por razões 

ideológicas, políticas e outras. No discurso, evidenciamos a união entre teoria e 

prática, mas os instrumentos legais e técnicos definidos pelo CNE (pareceres e 

resoluções) que normatizam a formação de professores, fazem essa separação ao 

estabelecerem tempos diferentes para a efetivação dos diversos componentes 

curriculares que constituem a prática curricular. No entanto, considera Rios (2002) 

que não existe teoria sem prática e não existe prática sem teoria. 

No próximo capítulo trazemos à análise o projeto do curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia – convênio UFPI/PMT, com vistas a evidenciar como ocorreu o 

processo formulação e de implementação do Estágio Supervisionado, visando 

aproximar a formação acadêmica da prática dos professores discentes. 
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4 O PROJETO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO 

DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: CONVÊNIO UFPI/PMT 

 

Este capítulo apresenta e discute o projeto de formação de professores em 

serviço da UFPI para professores dos anos iniciais do ensino fundamental em 

convênio com a Prefeitura Municipal de Teresina-PI desenvolvido no período de 

2004 a 2006. Inicialmente, contextualizamos sua formulação para situá-lo como 

parte das políticas educacionais orientadas pelos organismos multilaterais.  Num 

segundo momento, discutimos acerca do projeto político-pedagógico desse curso, 

buscando elementos que permitam reflexões sobre as possibilidades e os limites de 

o Estágio Supervisionado em serviço propiciar aos professores(as)-discentes 

subsídios ao desenvolvimento de práticas pedagógicas que contemplem aspectos 

da realidade dos alunos que vivem, trabalham e/ou estudam em escolas localizadas 

no meio rural, assim como analisamos sua organização curricular: dinâmica que 

articula teoria e prática, destacando a avaliação: contínua e sistemática, e o Estágio 

Supervisionado como componente curricular formativo.  

 

4.1 O PROJETO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO NA UFPI EM 

MEIO ÀS POLÍTICAS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

No delineamento das atuais políticas educacionais em países latino-

americanos, observamos a influência de orientações de organismos multilaterais a 

exemplo da Organização Mundial do Comércio (OMC) e o Banco Mundial (BM). 

Conforme a ideologia e as práticas desses organismos, a formação docente passou 

a exercer um papel primordial de contribuir com a elevação dos níveis de qualidade 

da educação nesses países, tornando-os compatíveis com as demandas de 

competitividade do atual contexto de globalização econômica, das comunicações e 

da informação. Conforme essa concepção, a qualidade é determinada por vários 

fatores, dentre os quais, o tempo de instrução, os livros didáticos e a melhoria do 

conhecimento dos professores. O foco das políticas incide sobre os recursos 

humanos (capital humano), em detrimento de atributos pedagógicos imprescindíveis 

à qualidade do processo ensino-aprendizagem, como os prédios, os equipamentos 

escolares, planos de cargos, carreira e salários, condições de trabalho, material 

didático, etc. 
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Segundo Freitas (1999), desde o final da década de 1980, as orientações 

políticas de formação de professores do País são implementadas ao longo da 

década de 1990, por meio de acordos de empréstimo e em eventos internacionais, a 

exemplo da Conferência Mundial de Educação para Todos28 (Tailândia, 1990). Para 

a autora, as concepções que orientam as mudanças são questionadas e 

confrontadas com a produção teórica e com as práticas educacionais em especial do 

movimento dos educadores desde a redemocratização do país nos anos de 1980. 

Colocam novas exigências à melhoria da educação básica, dentre as quais, a 

formação de professores.   

No meio acadêmico, essa problemática despertou o interesse dos 

professores motivados por fatores diversos, dentre os quais, as mudanças 

decorrentes das reformas educacionais. Configura-se no plano da retórica, por parte 

do Estado, a responsabilização do professor pelo sucesso ou pelo fracasso escolar. 

Ao analisar o texto introdutório aos Parâmetros Curriculares Nacionais que esses 

atributos não dependem  

 

[...] unicamente dos professores, mas, eles têm uma contribuição política e 
pedagógica [fundamental, sendo], imprescindível que a sua prática, dentre a 
de tantos responsáveis por uma escola democrática, esteja voltada para 
vivências que levem à construção da cidadania. (QUEIROZ, 1998, p. 3).  

 

Observamos, também, no seio da sociedade, nas organizações de 

trabalhadores de educação e entre alguns políticos, o interesse em compreender e 

modificar as relações em torno do magistério. Assim, os estudos efetivados, nessa 

área, percorrem um amplo espectro temático, que inclui tanto contribuições de 

natureza teórico-metodológica, quanto empírica, orientadas para a compreensão das 

diferentes nuanças da formação e da prática docente. 

Nessa perspectiva, a formação do profissional docente pode ser entendida 

de diferentes formas, em consonância com os referenciais regulatórios ou ético-

político que veiculam na sociedade. Caso a opção do educador seja a orientação do 

tipo regulação burocrática, deve seguir as orientações do Ministério da Educação ou 

de outra entidade que atue nesse campo. Quando a escolha recai sobre o 

referencial modernizador, de cunho empresarialista, a tendência da formação será 

                                                           
28

 Convocada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO); Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF); Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD) e o Banco Mundial, realizada em Jomtien, Tailândia em março de 1990.  
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de valorizar mais os aspectos tecnocráticos, voltados para o aperfeiçoamento 

profissional, do ponto de vista técnico. Quando a opção do educador é por um 

referencial de tipo neoliberal, a formação tende a acompanhar os parâmetros 

relativos a custo-benefício e à competitividade seguindo a tendência dos preços do 

mercado, podendo ser mais ou menos comercializada. Para os educadores 

orientados pelo referencial crítico e democrático, a formação é orientada por 

contornos emancipatórios, a serviço da democratização da sociedade (ESTEVÃO, 

2006). 

Diante dessas possibilidades de concepções teóricas que perneiam a pauta 

das políticas educacionais que têm sido objeto de inúmeras pesquisas, as 

abordagens sobre a formação de professores decorrem das mudanças ocorridas no 

mundo da produção e do trabalho, com implicações nesse campo social e político. 

Ou seja, prevalece o entendimento de que, na disputa entre projetos educacionais 

antagônicos (GARCIA, 2008), sobressaem aqueles que consideram o 

desenvolvimento social e econômico da sociedade como o responsável pelas 

demandas por educação. Igualmente, prevalecem os novos contornos da formação 

docente compatíveis com o atendimento das mudanças das relações macro-sociais 

identificadas nas últimas décadas. Aspectos como a formação continuada articulada 

com as experiências de vida dos professores, tornam-se objeto de interesse dos 

pesquisadores.  

No processo de transição educacional, revela Freitas (2002) algumas ações 

decorrentes das reformas orientadas pelo ideário neoliberal que definem as políticas 

na área da educação, em particular a formação de professores. Conforme 

abordamos no Capítulo 1, esse aspecto ganha importância fundamental nas 

reformas educativas, notadamente, na legislação sobre educação brasileira.  

Ainda como expressão das políticas neoliberais foi instituída, no Brasil, a 

Década da Educação (1997-2007) e que, conforme a Lei de Diretrizes e Bases/LDB, 

nesse período, o governo brasileiro se comprometeu a promover a formação dos 

docentes com atuação em sala de aula sem a devida qualificação para o exercício 

da função docente. Ficou, também, estabelecido que os professores atuantes na 

educação básica deveriam formar-se, em nível superior, na sua área de atuação, à 

exceção das séries iniciais do ensino fundamental nas quais os professores 

poderiam atuar com formação em nível médio (Curso Normal). Essa determinação 

provocou uma grande demanda para o ensino superior por parte dos Estados e 
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municípios, por meio de convênios que firmaram parcerias com Universidades, 

Faculdades e Institutos na esfera pública e privada para qualificar os professores, 

realizar concurso público exigindo dos novos candidatos o curso superior de 

graduação em licenciatura plena.   

Essas considerações nos permitem situar o curso de formação de 

professores em serviço dos anos iniciais do ensino fundamental, promovido pela 

Universidade Federal do Piauí que firma convênios com prefeituras do Estado, 

inclusive, Teresina/PI bem como do Maranhão por meio de convênios com o objetivo 

de qualificar os docentes em exercício sem a devida habilitação em nível superior. O 

curso é parte da política educacional e assume características do projeto de 

formação de professores de cunho neoliberal, desenvolvido pelo governo brasileiro. 

Contrariando o princípio da qualidade social referenciada, o projeto destaca a 

necessidade de formar professores em serviço, por meio de cursos rápidos e 

flexíveis priorizando a racionalidade técnica e o pragmatismo (KUENZER, 1998; 

CABRAL NETO, 2005).  

Vimos mostrando que as políticas de valorização do magistério no que diz 

respeito à formação docente, recomendam que os professores leigos sejam 

capacitados em cursos de licenciatura ou de complementação, conforme a 

legislação em vigor. Essas políticas, como parte da reforma educacional, foram 

implantadas prioritariamente, com recursos procedentes dos 60% do FUNDEF 

destinados à valorização do magistério, constituindo-se em uma estratégia do 

governo brasileiro para ampliar os índices de professores com nível superior. O 

Plano Nacional de Educação (2001-2011) - Lei nº. 10.172/2001- alerta, em seu 

diagnóstico para o fato de que a melhoria da qualidade do ensino, que é um dos 

seus objetivos, só será alcançada se, ao mesmo tempo, for promovida a valorização 

do magistério. Sem essa condição, ficam comprometidos os esforços para alcançar 

as metas definidas para cada um dos níveis e modalidades do ensino. 

 

Essa valorização só pode ser obtida por meio de uma política global de 
magistério, a qual implica, simultaneamente, a formação profissional inicial; 
as condições de trabalho, salário e carreira; a formação continuada 
(BRASIL, 2001c, p. 63). 

 



110 

 

Por isso, a UFPI, a exemplo de outras Universidades29, desencadeia a 

política de formação docente que é normatizada pela Resolução nº 198/1998 do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPEX), cuja ênfase recai sobre 

formação de professores em exercício no magistério dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental, reforçando o compromisso da instituição com a expansão da política 

de formação de professores. Em 1988, a Secretaria Municipal de Educação do 

municipal de Teresina-PI constatou que possuía cerca de 90030 professores dos 

anos iniciais do ensino fundamental com formação pedagógica em nível médio. 

Diante dessa realidade, assinou convênio com a UFPI para qualificar os professores 

em curso superior graduação em curso de Licenciatura em Pedagogia cujas metas 

se resumem no quadro a seguir.  

 

Quadro 2: Metas de capacitação de professores da rede municipal de Teresina-PI 
 

Nº de Professores Ano Nº de Turmas Nº de alunos/turma Turnos 

80 1999 a 2002 02 40 Manhã/ tarde 

135 2001 a 2004 03 45 Tarde/noite 

90 2003 a 2005 02 45 Tarde/noite 

50 
2004 a 2006 

01 

 

50 

 
Noite 

355 

Fonte: UFPI (2000, 2001, 2002, 2004b) 

 

Atendendo aos objetivos do convênio, foram definidas as obrigações das 

instituições envolvidas na execução do projeto do curso de modo que a PMT ficou 

com a incumbência de liberar os professores por um turno de trabalho (20 horas), 

durante o curso; disponibilizar espaço físico e as escolas da rede municipal de 

                                                           
29

 A Faculdade de Educação (FAED) da Universidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em 
2000, firmou convênio com prefeituras gaúchas e criou o Projeto “ Titulação de Professores para a 
educação básica – ensino fundamental (Pedagogia Séries Iniciais)”, para qualificar docentes em 
exercício, lotados nas redes municipais de ensino. Em Minas Gerais, foi implantado, em 2001, o “ 
Projeto Veredas – Formação Superior de Professores”, com o objetivo de habilitar, em curso de 
graduação plena docentes das Redes Públicas de Educação sem formação em nível superior, em 
efetivo exercício nas séries iniciais do ensino fundamental. No Rio Grande do Norte, o PROBÁSICA 
ofereceu curso de Licenciatura em Pedagogia, Ciências Biológicas, Educação Física, Letras e 
Matemática. Na Paraíba, o Programa Estudante Convênio – Rede Pública (PEC-RP), por meio das 
Universidades Federais de Campina Grande e da Paraíba, objetiva formar professores em efetivo 
exercício na rede pública de municípios da Paraíba e Ceará. Em Sergipe, foi criado o Projeto de 
Qualificação Docente (PQD), uma  parceria com a Secretaria de Estado da Educação e do Desporto 
e do Lazer, com a Universidade Federal de Sergipe, para qualificar professores do interior sergipano 
em  nível superior. 
30

 Vale ressaltar que nem todos os professores foram atendidos por este projeto em virtude de terem 
procurado instituições da rede privada para realizar sua formação. 
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ensino para realização do Estágio Supervisionado; repassar para a Fundação de 

Desenvolvimento e Apoio à Pesquisa Ensino e Extensão (Fundape)31 os recursos 

financeiros necessários à execução das ações conveniadas. A Fundape tinha a 

responsabilidade de atuar em conjunto com as entidades convenentes no 

planejamento, execução, acompanhamento e avaliação das atividades; 

responsabilizar-se pelo repasse dos recursos previstos para realização do curso; 

abrir conta corrente específica para recolhimento dos recursos previstos; apresentar 

relatório financeiro à UFPI; prestar contas à PMT dos recursos recebidos.  

À Universidade Federal do Piauí foram atribuídas as seguintes 

responsabilidades: realizar o curso de graduação de licenciatura plena para formar 

professores das séries iniciais do ensino fundamental; estabelecer normas e critérios 

de inscrição, realizar o processo de seleção e matricula dos alunos; designar os 

coordenadores e os professores para ministrar as disciplinas; desenvolver, 

acompanhar e avaliar as atividades acadêmicas dos alunos de acordo com normas 

do projeto e das demais vigentes no ensino de graduação da UFPI. 

Com essa proposta, a UFPI capacitou, aproximadamente, 355 (trezentos e 

cinquenta e cinco) professores em curso superior reduzindo, assim, os índices de 

professores em exercício na rede pública de ensino, sem essa formação docente, 

conforme as exigências do Inciso IV, do Artigo 87, § 4º da LDB. O curso foi 

desenvolvido concomitante à atuação profissional dos professores levando em 

consideração a experiência docente, e, baseando-se, portanto, em uma proposta 

pedagógica que promoveria a articulação entre a teoria e a prática, fazendo do 

cotidiano uma fonte de reflexão para valorizar o exercício da docência.  

A primeira turma do curso iniciou no segundo semestre de 1998 e a última 

concluiu o curso em 2006. Em 2002 e 2003, a proposta curricular do curso foi 

reformulada para atender às orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais para 

Formação de Professores da Educação Básica (Resoluções do CNE/CP 01 e 

02/2002). Foi avaliado pelo Exame Nacional de Cursos (ENC), conhecido como 

“provão”32 obtendo os seguintes resultados:  em 2001, conceito “B”; em 2002, “A”; e 

em 2003, “B”. Para efeito de seu reconhecimento, foi avaliado por uma comissão do 

                                                           
31

 Hoje - Fundação Cultural e de Fomento à Pesquisa, Ensino e Extensão (Fadex), instituída por meio 
da Resolução  nº 26/2005 do Conselho Universitário da UFPI (CONSUN), em 20 de maio de 2005. 
32

 Exame Nacional de Cursos – Provão, instituído pela Lei nº 9.131, de 24/11/1995, com o objetivo de 
avaliar os cursos de graduação da Educação Superior do Brasil,  nos aspectos relacionados ao 
ensino e à aprendizagem. Em 2004, foi substituído pelo Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade). 
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Inep obtendo conceito “B”. Segundo depoimento da coordenadora do curso, este foi 

também avaliado por uma: 

 

Comissão constituída para este fim com a participação de um professor da 
Universidade Federal do Ceará (UFC), como consultor Adoc, e presidida por 
uma professora da UFPI, doutora em avaliação e apontou como ponto forte 
quase ausência de reprovação em disciplinas, ausência de evasão e como 
ponto negativo a estrutura acadêmica paralela como se os alunos não 
fossem do quadro regular da UFPI. (SOLANGE, 2010).   

 

Dois trabalhos acadêmicos analisam alguns aspectos desse projeto: uma 

tese de doutorado da Professora Maria Divina Ferreira Lima, defendida no Programa 

de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

em 2005 e a dissertação de mestrado do Professor Julival Alves da Silva, 

apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade 

Federal do Piauí, em 2008. Lima (2005) investigou as particularidades do Modelo 

Formativo do curso de Pedagogia promovido pela UFPI, e a metodologia pautou-se 

em depoimentos dos sujeitos da pesquisa, em observações e, ainda na análise do 

projeto pedagógico. Os resultados constatam que o Modelo Formativo utilizado na 

Prática de Ensino e no Estágio Supervisionado contribuiu de modo significativo para 

o avanço da profissionalidade das docentes, assim como possibilitou desenvolver a 

capacidade de superar práticas tradicionais por meio de novas estratégias da ação 

pedagógica. 

O estudo de Julival Silva (2008) discute a influência dos saberes decorrentes 

da experiência na formação dos professores. Os resultados indicam que os 

interlocutores da pesquisa possuem uma leitura de sua realidade e da realidade do 

processo formativo do curso de Pedagogia, sendo possível, portanto, a redefinição 

do enfoque teórico-metodológico nas práticas formativas. Igualmente, “[...] o 

processo formativo deve destinar mais espaço para uma compreensão teórica da 

realidade educativa, tomada a partir da experiência e da reflexão sobre as práticas” 

(SILVA, J., 2008, p. 127). Na perspectiva da Coordenadora do curso, o projeto de 

formação docente alcançou suas metas tendo em vista que no “[...] período de 1998 

a 2006 qualificou para os anos iniciais do ensino fundamental toda a demanda que 

se encontrava apenas com formação para o magistério com curso de nível médio” 

(SOLANGE, 2010).  
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Conforme nos propusemos neste capítulo, a seguir apresentamos uma 

análise do projeto político para melhor compreender o processo dialético que 

envolve a formação de professores, em particular, o processo real das práticas 

desenvolvidas durante o Estágio Supervisionado em serviço do curso de formação 

de professores em estudo.  

  

4.2 CONFIGURAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CURSO DE 

FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO NA UFPI: PERFIL DOS 

PROFISSIONAIS, PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E COMPETÊNCIAS 

 

O projeto político-pedagógico de um curso do ensino superior, segundo o 

Fórum de Pró-Reitores de Graduação (FORGRAD, 1999), é um documento que 

define os princípios orientadores do processo de formação de profissionais em nível 

superior. Nele, imprimem-se opções, intencionalidades, perfil profissional, objetivos, 

competências, metodologia, sistemática de avaliação e outras informações 

pertinentes à organização acadêmica do curso. Assim, devemos fazer uma reflexão 

sobre seu significado e implicações políticas, sociais e educacionais, pois, de acordo 

com Veiga (2004, p.11), o projeto-político pedagógico “[...] é objeto de reflexão de 

professores, pesquisadores e instituições em nível nacional, estadual e municipal, 

em busca da melhoria da qualidade do ensino”. 

Na sua elaboração, deve-se seguir as orientações legais vigentes na área de 

educação (leis, decretos, pareceres, resoluções), portanto reflete concepções e 

interesses nem sempre correspondentes aos daqueles que  são incumbidos da 

tarefa de sua elaboração e de colocá-lo em prática. Por outro lado, sendo um 

documento produzido na instituição deverá também contemplar os interesses locais, 

da equipe de gestão e do quadro de professores e discentes. Nesse jogo de 

interesse, pode ser alcançado espaço para criação de resistência às imposições 

hegemônicas, visto que a Universidade goza de relativa autonomia.  

O Projeto político-pedagógico do curso de formação de professores em 

serviço- convênio UFPI/PMT - foi elaborado por uma equipe de professores dos 

Departamentos de Métodos e Técnicas de Ensino e Fundamentos da Educação do 

Centro de Ciências da Educação-CCE. Em sua análise, constatamos que, do ponto 

de vista legal, fundamenta-se na Lei nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e 

bases da educação nacional, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação 
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de Professores da Educação Básica fixadas pelo Conselho Nacional de Educação e 

na Resolução CNE/CP nº 02/2002 que define duração e carga horária e Resolução 

CEPEX/UFPI nº 43/1995, que regulamenta a avaliação da aprendizagem. Baseou-

se, também, nos princípios contemporâneos de formação de professores entendidos 

como prática social, política e escolar; como ação reflexiva que suscita a unidade 

entre teoria e prática, bem como a interdisciplinaridade e a investigação do fazer 

pedagógico. 

Em sua justificativa, destaca o problema do fracasso escolar evidente nos 

sistemas de ensino brasileiros e considera que a universidade é um espaço por 

excelência para a formação de professores em nível superior, no caso específico, 

daqueles pertencentes à rede municipal de ensino de Teresina-PI, enfatizando o 

trabalho de natureza interinstitucional, o qual tem, como premissa, a formação do 

professor que consiste na “[...] prática social [em sua s diversas formas de 

manifestação] e a prática escolar em sua especificidade, calcada numa ação 

reflexiva, na unidade teórico/prática, na interdisciplinaridade e investigação do fazer 

pedagógico” (UFPI, 2003, p. 8). 

Destacamos, ainda, entre os aspectos analisados, a relação dialética 

teoria/prática, a formação em serviço como um contínuo baseada em práticas 

interdisciplinares e multidisciplinares, o exercício da gestão democrática na 

docência, assim como a vinculação entre ensino e pesquisa. A construção de 

competências pedagógicas articula as dimensões técnica, ética e política 

subjacentes à prática docente e às linguagens artísticas como mediadoras do 

desenvolvimento e da expressão das emoções e dos conhecimentos (saberes). 

Assim fundamentado, o processo formativo assumiria a perspectiva crítico-reflexiva 

que se configura no movimento dialético da ação-reflexão-ação. 

Quanto ao perfil do professor que pretende formar, é compromisso do curso 

orientar os professores-discentes no desenvolvimento de sua:  

  

[...] capacidade de intervenção científica e técnica em seu ambiente de 
trabalho, assegurando a reflexão crítica permanente sobre sua prática e 
realidade educacional historicamente contextualizada. [...] capacidade de 
(re)construir seu projeto pessoal e profissional, a partir da compreensão da 
realidade histórica e da compreensão de sua identidade profissional, 
distinguindo-se e posicionando-se diante das políticas que direcionam as 
práticas educativas na sociedade. (UFPI, 2003, p. 10 ). 
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A Instituição se propõe, portanto, dessa forma, a Instituição a formar 

licenciandos capazes de compreender as especificidades do ensino e a estabelecer 

a interlocução com a realidade concebendo a escola como instituição social que se 

associa às diversas áreas do conhecimento. O professor com esse perfil é aquele 

que, por meio da reflexão na prática e sobre a prática, situada em uma realidade 

social, procura entender, valoriza e se disponibiliza a reconstruir o seu conhecimento 

e a sua ação docente. Define, pois, como conteúdos curriculares aspectos da 

realidade brasileira socioeconômica, política e cultural em nível nacional e local, 

vislumbrando suas implicações nas condições de vida dos sujeitos. Destaca também 

a importância da competência técnica, política e ética como ferramenta teórica do 

trabalho pedagógico. O eixo norteador na construção do conhecimento expressa o 

princípio do respeito às culturas da criança, dos adolescentes e dos jovens, 

valorizando seu potencial criativo e tendo a escola como espaço social propício ao 

exercício da cidadania. Contempla, ainda, a avaliação como mecanismo de melhoria 

do processo ensino-aprendizagem, bem como a condução do processo de 

alfabetização de acordo com as necessidades de aprendizagem dos alunos e o 

planejamento das atividades pedagógicas considerando os níveis de aprendizagem 

dos alunos (UFPI, 2003). 

O projeto expressa, em seus objetivos, a importância de contribuir com a 

formação teórica e prática que favoreça a reflexão e a ação do professor de forma 

contextualizada, evidenciando os principais problemas educacionais e as formas de 

superá-los. Almeja, pois, formar um profissional preparado para agir no mundo e 

com o mundo, visando transformá-lo. O objetivo geral sugere:  

 

Qualificar professores para as séries iniciais do Ensino Fundamental, da 
Rede Municipal de Ensino, em parceria UFPI/Prefeitura Municipal de 
Teresina/PI, contribuindo para a formação de um bom profissional 
comprometido com as questões culturais e educacionais locais, regionais e 
nacionais, bem como, com as questões relativas à realidade político-
econômico-social e ético numa perspectiva crítica e transformadora. (UFPI, 
2003, p. 9). 

 

Os objetivos específicos contemplam os seguintes eixos: implementação de 

uma política de desenvolvimento pessoal e profissional dos professores das séries 

iniciais do Ensino Fundamental, da Rede Pública Municipal de Ensino dos 

Municípios piauienses em parceria com a UFPI; compreensão da práxis por meio de 

condições teórico-prático-reflexiva. Segue, a promoção de estudos e pesquisas 
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sobre a prática pedagógica visando à compreensão e reflexão do cotidiano escolar; 

a relação técnica-ética-política subjacente à prática docente; potencialidades e 

limitações da ação pedagógica; transversalidade na abordagem teórico-

metodológica da ação docente. 

Conforme podemos constatar, os objetivos expressam a intenção de 

contribuir com a formação teórica e prática dos profissionais da educação, 

desenvolvendo ações contextualizadas que permitam a articulação das 

aprendizagens teóricas com a vivacidade dos contextos educativos nos quais os 

futuros professores deverão atuar. Para concretizá-los, a metodologia contempla 

atividades de leitura e produção de textos, participação em eventos culturais, 

painéis, seminários, oficinas pedagógicas, pesquisa, excursões culturais (estudo do 

meio), visando, assim à construção de uma prática pedagógica fundamentada em 

pressupostos teórico-práticos, norteadores da ação docente comprometida com a 

formação sociopolítica e cultural dos sujeitos da educação.  

No projeto, a teoria e a prática parecem apostar na não fragmentação do 

processo formativo. Nesse sentido, a proposta parte da ideia de que as 

aprendizagens teóricas vão adquirindo significado no confronto com a prática, 

possibilitando, dessa forma, uma compreensão mais abrangente do contexto social, 

cultural e histórico, onde a escola se encontra inserida. De que forma ocorreu essa 

articulação no dia-a-dia do curso de formação?  

Mediante dos depoimentos de alguns dos sujeitos dessa pesquisa, 

percebemos algumas compreensões de teoria e prática que sinalizam 

aprendizagens durante o Estágio Supervisionado. Olga (2010), ao comentar seu 

envolvimento com o Estágio Supervisionado, diz: 

 

[...] a professora era muito atenciosa, ela tinha a paciência de ouvir nossas 
experiências e valorizava o conhecimento que a gente tinha. O que me fez 
entender que para o professor não basta ter teoria, essa só tem valor 
quando associada à prática [...]. 

 

O relato de Olga nos leva a inferir que a teoria isolada se torna frágil e que 

durante o Estágio Supervisionado, as situações em que o processo de compreensão 

dos problemas que envolvem a prática no dia-a-dia desses professores foi realizado, 

partindo da própria prática, favoreceram a alteração ou superação de determinada 

visão da teoria. Para alguns dos sujeitos, foi possível ir além da compreensão 
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associativa de teoria e prática, na qual há uma hierarquia que faz da teoria, uma 

instância superior.  

Outro componente do projeto do curso em análise são as competências que 

devem ser atributos da formação de professores conforme as diretrizes para 

formação de professores expressas no Parecer nº 09/2001. Segundo esse parecer 

“Não basta a um profissional ter conhecimentos sobre seu trabalho. É fundamental 

que saiba mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em ação” (BRASIL, 

2001a, p. 29). Entretanto, compreendemos que para consolidar uma prática 

reflexiva, junto a elas, é necessário, o desenvolvimento de  

 

[...] disposições ou atitudes como objetivos básicos da formação de 
professores entendendo por disposição uma característica atribuída a um 
professor que se refere à sua tendência para atuar de uma determinada 
forma num determinado contexto. (GARCIA, 1999, p. 62).   

  

O projeto do curso define as seguintes competências pedagógicas, didáticas 

e específicas relativas ao conhecimento da realidade e às formas de intervenção no 

processo educativo que deverão ocorrer por meio da ação teórico-prática. A 

competência pedagógica está relacionada à compreensão do processo ensino-

aprendizagem de crianças e jovens, a enquanto as de natureza didática referem-se 

ao planejamento, à discussão e à avaliação do projeto pedagógico da escola. 

Referem-se, ainda, à avaliação de situações de ensino e aprendizagem das novas 

tecnologias da informação e da comunicação, à pesquisa e à análise de situações 

educativas diversas. As competências específicas estão relacionadas à seleção e à 

organização do conhecimento científico e sua transposição didática, que o traduz em 

conhecimento curricular.  

A forma como essas competências se apresentam no projeto do curso 

parece imprimir uma racionalidade instrumental e técnica em detrimento da 

perspectiva transformadora da formação e das práticas docentes que se 

desenvolvem por meio de competências de natureza política e social explicitadas 

nos objetivos específicos do projeto do Curso em análise. Conforme essa 

concepção, para que o processo de formação seja crítico-reflexivo e se consolide 

com essa natureza teórica, é necessário que a matriz curricular se apresente de 

modo a sistematizar, analisar, registrar e teorizar a prática político-pedagógica. 
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4.3 A ORGANIZAÇÃO CURRICULAR: DINÂMICA QUE ARTICULA TEORIA E 

PRÁTICA 

 

Na dinâmica curricular devem ser articuladas as práticas e as teorias que as 

informam e impulsionam esclarecendo-as e atribuindo significado. Essa articulação 

deve ser feita objetivando superar práticas fragmentadas ou individualizadas.  Nela, 

se organizam e estruturam os espaços e tempos da educação encadeados nas 

sequências e rupturas, nos desdobramentos sucessivos e não em uma linearidade 

uniforme, num movimento que questiona as interligações e interdependência e, até 

mesmo, a própria sequência de fase e momentos.  Com base nessas 

considerações, tentaremos analisar a matriz curricular do curso de formação de 

professores em serviço. 

A organização curricular do curso é norteada pelas seguintes diretrizes: o 

trabalho pedagógico fundamentado na realidade educativa da escola, com ênfase 

para a alfabetização; a sólida formação teórico-metodológica; a pesquisa como 

princípio que orienta o processo de formação do professor; o trabalho pedagógico 

fundamentado na realidade educativa e na construção coletiva e interdisciplinar, 

assim como o desenvolvimento de habilidades comunicativas e a relação dialética 

norteando o trabalho pedagógico na escola. Aponta para a formação profissional 

apresentando possibilidades de reflexão sobre a prática pedagógica em sala de aula 

e enfatiza a pesquisa como eixo articulador de reconstrução do conhecimento. 

Segundo a coordenadora do curso, Solange, 2010, as disciplinas agruparam-se em 

seis blocos com o objetivo de articulá-las, redimensioná-las e imprimir-lhes sentido 

dinâmico, vinculando a formação pedagógica ao universo político, cultural, social e 

educacional, conforme mostra a Figura 2. 
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Figura 2: Diagrama elaborado a partir da matriz curricular do curso. 
 

 
 

   Fonte: UFPI (2003). 

 

Os blocos I - Formação histórico-cultural do professor e a realidade 

brasileira, II - Teoria e pesquisa educativa, III - Currículo/avaliação e prática 

educativa agrupam conhecimentos que darão uma formação cultural e ético-política, 

bem como uma fundamentação teórica e interdisciplinar considerada indispensável à 

formação geral do professor. O bloco IV - Políticas públicas e prática educativa, 

abordam conteúdos referentes às políticas educacionais e as concepções de prática 

pedagógica e avaliativas. O bloco V - Conteúdo/metodologias e prática educativa e o 

VI - Novas tecnologias da informação e comunicação e prática educativa, agrupam 

conhecimentos teórico-metodológicos que dão sustentação à prática pedagógica, 

possibilitando aos professores-discentes transporem os conhecimentos adquiridos 

na Universidade para seu lócus profissional, retornando à instituição formadora, 

como uma prática que deve ser re-elaborada e fundamentada numa dialética teoria 

e prática. O desenvolvimento dos blocos temáticos corresponde a 35 (trinta e cinco) 

disciplinas, 6 (seis) seminários e 6 (seis) oficinas conforme quadro em anexo 2. As 

disciplinas estão distribuídas, igualmente entre os semestres letivos, de modo que a 

carga horária se intercalava por seminários, oficinas pedagógicas e atividades 

culturais realizadas na instituição formadora e em escolas públicas municipais e/ou 
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em outros espaços educativos e culturais da comunidade. O Estágio Supervisionado 

a partir do IV bloco com carga horária de 300 horas (UFPI, 2003). 

A carga horária corresponde a 2.910 (duas mil novecentas e dez) horas 

equivalentes a 194 (cento e noventa e quatro) créditos, com a duração de 03 (três) 

anos. O curso funcionou, regularmente, de segunda-feira a sexta-feira com aulas 

presenciais, tal como nos demais cursos da Universidade; os sábados foram 

reservados para os encontros pedagógicos referentes ao Estágio Supervisionado. O 

currículo é, então, entendido, como um conjunto de atividades que ultrapassa os 

limites formais, traduzindo-se, assim, por uma concepção abrangente do processo 

educativo, que ultrapassaria os limites da escola. Desse ponto de vista, a proposta 

curricular do curso se aproximaria da concepção de Sacristán (2002), segundo o 

qual ao analisar as funções da escola, considera que esta tem ensinado aspectos 

das ciências, mas não aqueles inerentes à vida em família, na rua ou em outros 

espaços públicos. Entende, também, que a escola não contempla, o ensino das 

crenças religiosas dentre outras, porém   

 

O mais imediato dos sentidos da capacidade “ilustradora” da educação é 
este: tornar possível o que sem [as crenças, o significado da educação] 
ficaria velado, fora dos sujeitos. Está claro que tal função muda 
decisivamente nas sociedades modernas (mais para uns do que para 
outros) ao subir o nível educativo das famílias e, sobretudo graças à 
presença dos meios de comunicação e às possibilidades das novas 
tecnologias postas a serviço da educação. (SACRISTÁN, 2002, p. 209). 

 

Esse entendimento acerca do papel da escola nos remete a uma reflexão 

sobre a concepção de currículo que é veiculada na proposta do curso de formação 

de professores da UFPI. A operacionalização do currículo não contemplou a 

dimensão histórica da escola em suas mediações com a sociedade atual, 

globalizada e informatizada. Por ocasião do curso (2004-2006), a difusão de 

tecnologias, em especial, de equipamentos de informática nas instituições de Ensino 

Superior brasileiro, ainda era restrita à burocracia, aos laboratórios das áreas 

tecnológicas dentre outras e ao uso dos professores. Em termos de conhecimento, 

fazia parte do currículo uma disciplina – Educação e as Tecnologias a qual diante 

dessa realidade, supomos ter sido ministrada de forma predominantemente teórica. 

As restrições no acesso às novas tecnologias das comunicações e da informação, 

no ensino básico, são ainda mais evidentes, demandando maior exclusão dos 
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setores pobres dentre os quais estão os professores e os alunos das escolas 

públicas estatais, em particular situadas no meio rural.   

Nesse aspecto, assim como nos demais que envolvem as disciplinas do 

curso, é frágil a interação entre teoria e prática. Indagamos a coordenadora do curso 

(SOLANGE, 2010) sobre a possibilidade de se estabelecer, durante o estágio, a 

mediação de modo a superar a histórica fragmentação e hierarquização dessas 

dimensões do conhecimento. Sob seu ponto de vista, a organização do currículo em 

núcleos de estudo (blocos de disciplinas), considerou o fato de os professores 

concorrentes terem conhecimento prático, que permitiria fluir a relação teoria/prática, 

como fundamento da formação. 

Por meio dessa fala e ao examinar a estrutura curricular do curso, 

percebemos que a intenção do projeto seria romper com a dicotomia teoria/prática. 

A despeito de no Bloco I constar a disciplina Fundamentos Metodológicos da 

Pesquisa cuja ementa expressa o objetivo de iniciar o aluno no processo de 

pesquisa, na realidade sequer a prática da pesquisa concretizou-se plenamente. 

Com o mesmo propósito, o Estágio Supervisionado foi desenvolvido a partir da 

segunda metade do curso com o intuito de incorporar as vivências pedagógicas do 

professor à sua formação. Por entender que o conhecimento teórico e prático não 

pode estar dissociado, mas caminhar juntos, na perspectiva dialética, Saviani (2008, 

p. 126), mostra que:  

 

Teoria e prática são aspectos distintos e fundamentais da experiência 
humana. Nessa condição podem, e devem, ser consideradas na 
especificidade que as diferencia uma da outra. Mas, ainda que distintos, 
esses aspectos são inseparáveis, definindo-se e caracterizando-se sempre 
um em relação ao outro. Assim, a prática é a razão da teoria, o que significa 
que a teoria só se constituiu e se desenvolveu em função da prática que 
opera, ao mesmo tempo, como seu fundamento, finalidade e critério de 
verdade. A teoria depende, pois radicalmente da prática, [...] a prática 
igualmente depende da teoria, já que sua consciência é determinada pela 
teoria. 

 

 Essa compreensão que associa teoria e prática como dimensão dialética da 

prática nos chama a atenção para o fato de que, no projeto, todas as disciplinas e 

atividades são consideradas obrigatórias, não havendo, portanto, disciplinas 

optativas. A oportunidade de um aluno optar por um determinado tema apresenta-se 

na escolha de conteúdos, métodos e objetos a serem investigados e nas atividades 

culturais a serem promovidas. Inspira-se na participação individual e/ou coletiva de 
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atividades (seminários, atividades culturais) ganhando dimensão específica em 

ações de socialização realizadas no início de cada semestre letivo conforme 

depoimento da Coordenadora do Curso: [...] era ofertado um seminário e uma 

oficina, com um crédito (15 horas) obrigatório cada um e com conteúdo opcional, o 

aluno a partir do segundo bloco escolhia os conteúdos tanto do Seminário como da 

oficina (SOLANGE, 2010). 

No projeto, identificamos, também, que as disciplinas não possuem pré-

requisitos, o que demonstra a busca pelo princípio da flexibilidade e da 

intercomplementaridade diante de uma suposta concomitância na sua distribuição. 

Essa disposição das disciplinas seria o indício de um currículo concebido por 

Moreira (1995) “[...] como forma de política cultural que demanda alçar categorias 

sociais, culturais, políticas e econômicas à condição de categorias primárias para a 

compreensão da escolarização contemporânea e de suas possibilidades 

emancipatórias.” E, ao mesmo tempo planejado a partir da seleção cultural conforme 

Santomé (1998). Observando a ementa das disciplinas do curso em convênio de 

formação de professores em serviço promovido pela UFPI e suas respectivas 

referências bibliográficas, constatamos que não abordam temáticas nem literatura 

pertinentes à realidade da vida no campo em sua diversidade socioeconômica e 

cultural, da ética, gênero, étnica dentre outros aspectos que são objeto de discussão 

e de luta de setores organizados da sociedade brasileira. Igualmente, não contempla 

os fundamentos de um currículo marcado pela multiculturalidade, entendida por 

Sacristán (1995, p.83), como uma perspectiva teórica de currículo que não se limita 

a contemplar as  

 

[...] minorias culturais, raciais ou religiosas com vistas a que tenham 
oportunidade de se verem refletidas na escolarização como objetos de 
referência e de estudo; trata-se, antes, de um problema que afeta a 
“representatividade” cultural do currículo comum que, durante a 
escolarização obrigatória.  

 

Ou seja, a perspectiva de um currículo multicultural requer um ambiente 

democrático onde as decisões acerca dos conteúdos e de outros aspectos da vida 

da escola, são acordadas coletivamente, atendendo aos interesses das pessoas ou 

grupos com pertinência no trabalho escolar. Com esse entendimento, o currículo do 

curso que vimos analisando deixa, inclusive, de atender às orientações da 

Resolução CNE/CP nº 1/2002, art. 2º que aborda a diversidade como princípio, 
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assim como contempla as acerca da educação básica do campo, cuja conquista 

demanda dos Movimentos sociais e de instituições da sociedade por políticas 

públicas compatíveis com a realidade desses territórios. Ademais, como também 

obscurece as prescrições das Diretrizes Operacionais para a Educação Básica do 

Campo (Parecer nº 36/2001 e Resolução nº 1/2002 do Conselho Nacional de 

Educação).  

No cotidiano, teoria e prática são apreendidas e postas em prática como 

dimensões do conhecimento separadas e isso é constatamos observar na discussão 

sobre estágio. Indagamos as professoras acerca das dificuldades encontradas no 

decorrer do estágio obtivemos, como resposta de Isaura (2010, grifos nossos), o 

seguinte: 

 

Dificuldades com relação à adaptação [pois] tinha conteúdo que você 
precisava adequar ao seu trabalho em sala de aula, até porque o currículo 
não ia diferenciar o trabalho de um professor que trabalha na zona urbana e 
nem na zona rural. Então, a gente é que tinha que se adequar, tinha que 
planejar aula de acordo com a clientela, com as necessidades de meus 
alunos, essa é uma das dificuldades que a gente sempre encontra. Eu tive 
muita dificuldade de colocar em prática a teoria que estávamos estudando 
no curso, na disciplina Prática de Ensino. 

 

Nesse relato, podemos visualizar que Isaura percebe a dicotomia entre 

teoria e prática, em suas dificuldades na elaboração do planejamento das atividades 

no esforço de contemplar a realidade específica dos alunos, valorizando as suas 

vivências e experiências. Destaca que o currículo da escola não diferencia a 

realidade do trabalho de um professor na zona urbana ou na zona rural. Nesse 

sentido, o curso que os formou em nível superior, também é omisso, porque não 

aborda os conteúdos específicos de determinadas realidades. Outra evidência da 

dicotomia a que a professora se refere consiste em sua dificuldade para promover a 

transposição didática da teoria que aprendeu na Universidade, para suas práticas do 

dia-a-dia. A superação dessas dificuldades, no entanto, emanam do esforço 

individual dos professores, e, no máximo, do apoio da supervisão pedagógica do 

município. 

A literatura mostra que a escola impõe um currículo interno que não 

contempla o real, concreto, vivido e que se diferencia em cada ser humano, em cada 

sujeito da história. Compreender e diferenciar sem discriminar problemáticas 

específicas em nível local possibilita compreender o global, contemplando, assim, a 
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diversidade própria das múltiplas realidades sem subordinar umas às outras. Diante 

desse embate, planos de educação relativos a situações como o Plano Decenal de 

Educação para Teresina (PDET) (2003-2013) deveria contemplar, no currículo 

escolar, o que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional /1996, 

Art. 26 e 28, inciso I, as especificidades socioeconômicas e culturais do campo, 

traduzindo-as, o suficiente, no projeto político-pedagógico.   

As culturas dos povos que vivem no campo são consideradas, por algumas 

vertentes teóricas, como inferiores ou atrasadas. Caldart (2008) considera-as como 

princípio básico da educação do campo, contribuindo com a construção de sua 

identidade, de forma positiva. Corroborando essa ideia, Kolling, Nery e Molina (1999) 

ressaltam que o grande desafio para as políticas públicas consiste na formulação de 

propostas de desenvolvimento e de escola que considerem a tendência teórica de 

superar a dicotomia entre o rural e o urbano. Essa dualidade se traduz na postura 

ideológica que os considerados “cultos” das cidades imprimem a esses povos como 

sentimento de inferioridade deixando marcas irreparáveis na vida das pessoas, 

grupos e etnias submetidas à dominação histórica, dentre outras formas, na baixa 

autoestima.  

Cabe, assim, não só ao professor, mas, ao Estado e à sociedade, 

desenvolver ações que superem esse estágio de dominação. Ao professor, como 

agente educativo, cabe contribuir no sentido de que a escola, situada em áreas de 

natureza rural, se constitua em espaço de produção de saberes que não negam a 

identidade dos povos do campo, mas que lhes confira legitimidade histórica. Assim, 

deve estar no centro das atenções das escolas situadas nesse meio, articular os 

conteúdos escolares com a realidade e os interesses práticos dos alunos 

procurando realizar um ensino comprometido com os sujeitos. Com esse, 

entendimento a formação do professor adquire papel importante conforme discutido 

no capítulo anterior, reafirmando a necessidade de implementar políticas de 

formação de professores voltadas para o meio rural ou conforme o novo paradigma, 

para educação do campo. Essa necessidade pode ser confirmada por meio do 

depoimento da professora Judith (2010), supervisora do estágio, e da professora-

discente Raquel (2010): 

 

 



125 

 

[...] No estágio a gente discutia toda a realidade, todo o contexto onde elas 
atuavam. Eu acho que isso foi interessante no currículo para a gente 
perceber a necessidade de uma formação diferenciada, pois nós 
professores da universidade só conseguimos perceber quando a gente se 
inseriu nesse contexto também [...]. (JUDITH, 2010). 

 

O professor precisa compreender e conhecer mais da realidade do aluno 
para auxiliar e fazer com que ele possa utilizar os conhecimentos adquiridos 
na escola no próprio meio em que vive, [...] durante o estágio tivemos 
oportunidade de ver que é possível trabalhar levando em conta a realidade 
do aluno [...]. (RAQUEL, 2010).  
 
 

Na fala da professora Judith, ainda, não fica claro se e como foi feita a 

abordagem dos conteúdos sobre a realidade do meio rural, se e como foi feita a 

relação dos conteúdos estudado na UFPI e como se traduziram em conteúdos 

específicos para  as crianças do ensino fundamental. A argumentação de Raquel, no 

entanto, concentra-se na possibilidade de aplicação dos conteúdos que as crianças 

aprendem na escola, e fora escola. Tais conteúdos, a nosso ver, são supostamente 

baseados no livro didático, usado, indistintamente, em todas as escolas. 

Diante dos desacertos das políticas educacionais, nos chama a atenção o 

fato de o curso ser integrado por um número expressivo de professores – 10 em 

uma turma de 50 – que atuavam em escolas situadas no meio rural e, conforme 

depoimento da professora-discente Olga (2010) muitos professores trabalhavam na 

zona rural. Ademais, o conhecimento multicultural não é identificado nos conteúdos 

em análise, ou seja, é omitido no curso, uma vez que a perspectiva curricular 

transformadora seria aquela compreendida, também por Gomes (2003, p.165):  

 

Questões como multiculturalismo, racismo, preconceito, discriminação racial 
e de gênero, etnocentrismo, ética, religiosidade, subjetividade, identidades, 
tempo, espaço e memória precisam ser mais abordadas pelo campo da 
formação de professores, para que se possa compreender como essas se 
relacionam à vida e às práticas dos sujeitos que vivenciam o cotidiano 
escolar e como vivem no atual mundo globalizado. 

 

Essa perspectiva teórica não é contemplada no projeto do curso com a 

abordagem de aspectos específicos da realidade tampouco da educação que deve 

ser desenvolvida junto aos sujeitos que vivem e estudam em escolas do meio rural. 

A conduta política e pedagógica que deveria permear os saberes, articulando o 

contexto interno e externo à escola mantém-se, portanto, como um desafio que se 

apresenta aos administradores da educação pública e gratuita, aos professores de 

instituições formadoras de ensino superior e aos educadores em geral no sentido de 
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diversificar os conteúdos e os métodos de ensino visando atender às especificidades 

inerentes às crianças, jovens e adultos estudantes. Corroborando o referencial 

apreciado, Arroyo (2008, p. 30) mostra a necessidade de superar políticas, 

principalmente curriculares de caráter generalista, possibilitando redefinir “[...] 

concepções de formação, de docência, de conhecimento, de racionalidade, de 

ensino-aprendizagem a partir da reinvenção da realidade que os coletivos diversos 

trazem”. A discussão suscitada pelo contraponto teórico em torno do currículo nos 

leva à reflexão sobre o papel da Universidade como formadora de profissionais com 

atuação nos sistemas públicos de ensino, de modo que possam exercer suas 

funções visando transformar o projeto de sociedade e de educação hegemônico.  

 

4.4 AVALIAÇÃO: CONTÍNUA E SISTEMÁTICA  

 

Avaliar consiste em uma atividade intrínseca e indissociável a qualquer tipo 

de ação humana que vise provocar mudanças. Nesse sentido, é uma atividade 

constituinte da ação educativa, quer estejamos nos referindo à avaliação de um 

projeto educativo, à avaliação do ensino ou à avaliação da aprendizagem 

(HOFFMANN, 1995; LUCKESI, 2011). De acordo com Sacristán (1998), avaliar 

significa um atributo que se estende a campos profissionais diversificados, em 

particular, àqueles que lidam com práticas sociais complexas como a educação e, 

em especial, o ensino e a aprendizagem. 

Tomando essa dimensão no projeto do curso de formação de professores 

em serviço da UFPI, a avaliação se apresenta de forma contínua e sistemática, “[...] 

de modo a garantir a reflexão permanente dos professores a respeito da prática 

pedagógica desenvolvida” (UFPI, 2003, p.45). Desse modo, contempla uma 

concepção de avaliação diagnóstico-formativa como norteadora da prática avaliativa 

durante o curso a qual, na perspectiva de Souza (1999, p. 67), objetiva “[...] uma 

regulação interativa, ou seja, todas as relações professor-aluno serão avaliações 

que permitam adaptações do ensino e da aprendizagem”. Portanto, uma a avaliação 

balizada pelo acompanhamento constante do processo de formação (natureza e 

objetivos do curso); avaliação da ação docente do professor-discente contemplando 

a análise da política de formação inicial (UFPI) e de formação continuada proposta 

pela prefeitura municipal de Teresina. Deve, pois, associar a criação de mecanismos 

que orientem a intervenção pedagógica, visto que se constitui em um processo 
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dinâmico que envolve diagnóstico e acompanhamento sistemático e contínuo do 

ensino e da aprendizagem.  

No que diz respeito à avaliação da aprendizagem a ser efetivada em cada 

disciplina, teve, como referência a Resolução do Conselho de Ensino Pesquisa e 

Extensão da UFPI (CEPEX) nº 043/1995, que regulamenta a verificação do 

rendimento escolar nos cursos de graduação e estabelece, em seu art. 3º, que o 

aproveitamento escolar será avaliado por meio de acompanhamento contínuo do 

desempenho do aluno e, especialmente, dos resultados obtidos em verificações 

parciais e de exames finais. Ressaltamos que os propósitos de analisar alguns 

aspectos do projeto do curso não contemplam avaliação do processo de avaliação 

da aprendizagem, não sendo, pois, possível apresentar uma crítica sistemática 

sobre essa dimensão do trabalho pedagógico. Diante desse limite metodológico, 

seguimos discutindo a respeito do Estágio Supervisionado que se apresenta no 

projeto do curso de formação de professores.  

 

4.5 ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMPONENTE CURRICULAR FORMATIVO 

 

A proposta de Estágio Supervisionado integra o projeto pedagógico do curso 

e expressa a intenção de compreender a formação do professor na perspectiva da 

reflexão e da articulação com o contexto social em que a escola está localizada. 

Partindo do entendimento de que o Estágio Supervisionado é um componente 

curricular e que pode ser traduzido como práxis, constitui um momento de 

intervenção e de reflexão sobre a ação pedagógica, integrando teoria e prática. 

Assim, deve oferecer possibilidades de reflexão sobre o que é ensino, 

aprendizagem, a prática de ensinar, a escola e a realidade do aluno. O estágio do 

curso a que nos referimos visa possibilitar ao estudante em formação, não somente 

aproximar-se da realidade escolar refletindo sobre ela, mas, integrando-se ao 

trabalho pedagógico para proporcionar “[...] uma sólida base de saberes necessários 

ao exercício da docência, [...] visando ao desenvolvimento de uma compreensão 

crítica da realidade sociocultural, política, ética e educacional” (UFPI, 2005, p. 1). 

Caracteriza-se, dessa forma, como trabalho efetivo de ensino, correspondendo ao 

que Pimenta (2005) considera como oportunidade para o aluno apropriar-se do 

conhecimento sobre a realidade na qual atua o profissional em formação.  
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No processo de realização do estágio, constatamos que os professores em 

formação encontram dificuldades como: “Contradições entre o escrito e o vivido, e 

entre o dito pelos discursos oficiais e o que realmente acontece: distanciamento 

entre universidade e escola [...]”.  Assim, o estágio deve constituir-se em um 

processo de reflexão que envolva observação, problematização, investigação, 

análise e intervenção. Para que isso ocorra, é necessário o exercício de 

participação, de conquista e de negociação do lugar do estagiário na escola, pois a 

perspectiva do estágio que pretendemos é no sentido da troca de experiências e de 

conhecimentos entre a universidade e a escola.   

Esse componente do curso tem como objetivos: analisar a problemática que 

envolve as práticas pedagógicas de docentes das séries iniciais do Ensino 

Fundamental; compreender a prática educativa como espaço privilegiado de 

aprendizagens profissionais; compartilhar experiências didático-pedagógicas com 

vistas à construção da prática docente reflexiva, bem como à ressignificação do 

fazer docente; e, ainda ampliar a discussão sobre o processo de organização e 

operacionalização do trabalho pedagógico (UFPI, 2005).  

As formulações acima apresentadas parecem atender a amplas 

possibilidades de o professor em formação se apropriar de conhecimentos do campo 

didático-pedagógico para, assim, melhor compreender a dinâmica do processo 

pedagógico correspondente ao ensino e à aprendizagem das crianças com as quais 

lida no dia-a-dia. No plano de curso da disciplina Estágio Supervisionado, a 

operacionalização dos objetivos privilegiou a unidade teoria/prática, a leitura crítica 

do cotidiano profissional objetivando a sistematização das práticas docentes de 

caráter reflexivo. Para operacionalizar esses objetivos, o conteúdo programático foi 

dividido em quatro unidades (UFPI, 2005). A unidade I abordou contextualização e 

problematização do ensino fundamental e organização do trabalho pedagógico. A 

unidade II refere-se às interações pedagógicas na sala de aula e relatos de 

experiência. A unidade III trata da prática docente reflexiva, planejamento, execução 

e avaliação. E a IV aborda práticas de formação: a ressignificação do saber, do 

saber ser, e do saber fazer na experiência profissional.  

A investigação sobre problemáticas envolvendo o fazer pedagógico, 

desenvolveu-se de forma incipiente como prática pedagógica. Não foi planejada de 

forma processual, não permeando o curso desde o início. Ademais, as dificuldades 

em realizar o estágio decorrentes da sobrecarga dos professores-discentes com 
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outras disciplinas e para conciliar o estudo e o trabalho, inviabilizaram a pesquisa 

como aspecto da formação de professores (JUDITE, 2010).  Essa perspectiva da 

pesquisa como prática pedagógica, que deveria permear o processo de formação, 

durante o Estágio Supervisionado limitou-se à caracterização da escola como 

instituição de ensino, incluindo-se o levantamento de problemas referentes à prática 

pedagógica dos professores.  

Compunha, ainda, as atividades do Estágio Supervisionado, resenha de 

livros, leitura e discussão de textos que abordam a formação e a prática pedagógica, 

sessões reflexivas (momento de análises e discussões compartilhadas de episódios 

escolares de sala de aula), e produção de diários reflexivos (contemplando as 

atividades didático-pedagógicas, as experiências positivas, os problemas, as 

dificuldades e a perspectiva de redimensionar o fazer docente) a serem socializadas 

nos encontros quinzenais (UFPI, 2005, p. 3).  

Do ponto de vista prático, as atividades de estágio aconteceram na escola 

onde os professores/discentes trabalhavam e em suas respectivas sala de aula. 

Tinham a supervisão de professoras-supervisoras da UFPI, visando articular, 

orientar e avaliar as atividades dos estudantes por ocasião dos encontros 

pedagógicos e das visitas às escolas campo de estágio, em dias e horários 

correspondentes ao trabalho pedagógico do(as) professores(as)-discentes. Nessas 

ocasiões, as professoras-supervisoras de estágio assistiam às aulas e no horário do 

planejamento pedagógico que acontecia na escola, uma vez por semana, 

conversavam sobre aspectos observados e que precisavam ser aprimorados 

tomando como referência a literatura lida no decorrer do curso e os planos de aula, 

conforme os depoimentos a seguir:  

 

[...] ela assistia nossas aulas e em seguida fazia comentários dos pontos 
positivos e negativos e naquele momento ela dava sugestões para melhorar 
o trabalho, ela nos avaliava também pelo caderno de plano de aula [...] 
(DALILA, 2010).  
 
[...] a professora vinha à escola sem avisar, verificava os planos de aula que 
estávamos ministrando, e assistia a nossa aula. Depois elogiava, fazia 
comentários, mostrava o que estava certo o que estava errado (ELZA, 
2010).   

 

Conforme os depoimentos, a presença do professor-supervisor de estágio 

em sala de aula trazia, além das contribuições ao trabalho dos professores, 

comentários acerca de aspectos positivos e negativos, sugestões, avaliação, estava 
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revestida, também, do elemento surpresa, que, provavelmente, causava tensões, 

insegurança, em contraposição a um ambiente de interação, que inspirava confiança 

e tranquilidade, que deve marcar a relação entre professor e aluno. A conduta da 

supervisão que estava permeada pelo componente da “surpresa” parece contrariar o 

que pensa Lima (2004) quando afirma que no Estágio Supervisionado “Estamos 

tratando com profissionais, que têm uma história de vida e saberes específicos 

sobre o ensinar e o aprender dentro da realidade que trabalha”.  

Apesar de os conteúdos das disciplinas do curso não contemplarem as 

abordagens sobre o contexto social e político, a diversidade e as particularidades 

associadas às relações específicas dos diferentes universos de relações, o curso 

apresenta alternativas para redimensionar a prática pedagógica, postulando que, por 

meio do estágio, os professores-discentes terão a oportunidade de vivenciar os 

processos teóricos associados à reflexão crítica sobre a prática, a partir de suas 

mediações com a realidade em que se efetivam as práticas de ensinar. Assim, os 

professores-discentes teriam, no Estágio Supervisionado, a oportunidade de 

desenvolver práticas pedagógicas articulando teoria e prática, construir os caminhos 

para a problematização dessas práticas, de redimensioná-las imprimindo novos 

significados aos contextos da escola e da sala de aula. 

A avaliação do processo ensino/aprendizagem realizada durante o estágio 

acompanhou a dinâmica de formação por meio de análise e reflexões de atividades 

que enfatizam a re-elaboração de saberes. “[...] visando ao progresso quanto aos 

objetivos propostos e o redirecionamento da aprendizagem [...]” (UFPI, 2005, p. 3). 

Para tal, em cada ação desenvolvida o professor(a)-discente teve a oportunidade de 

autoavaliar-se, conforme relata Alexandre (2010), 

 

[...] um dos instrumentos utilizado no estágio para avaliação foi o diário. 
Nele registrávamos as atividades que eram realizadas na nossa sala de 
aula, [na escola em que trabalha] a gente colocava os pontos positivos 
daquela aula e os que precisavam ser melhorados [...]. 

 

Com essa proposta, inferimos que, no estágio, havia a pretensão de refletir 

sobre a própria prática. O que significa, antes de tudo, ir além das ações cotidianas 

conduzidas pela rotina, o que implica romper com a maneira de aceitar a realidade 

social como ela se apresenta, incluindo aí o cotidiano da escola e da sala de aula. 

Ou seja, refletir sobre a ação docente, pois, segundo Ghedin (2005, p.144), 
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A reflexão da e na prática docente é importante, pois é através dela que o 
ser humano se revela e se conhece [...], ela é facilitadora do processo de 
sistematização do pensamento [...], é aquela que possibilita a instauração 
da crítica e da criatividade [...], o sujeito só está em condição de assumir-se 
como tal ao executar um movimento de pensamento reflexivo, crítico e 
criativo. Sem esta habilidade os entes tornam-se meros objetos 
manipulados pelo sistema político-ideológico. 

 

Concluindo este capítulo, percebemos à luz da literatura e das falas dos 

interlocutores da pesquisa que o projeto político-pedagógico do curso apresenta-se 

com algumas contradições entre a proposta e sua execução. Em parte, possibilitou 

ao professor(a)-discente articular teoria e prática durante o estágio ao processar a 

aprendizagem de novos conceitos, traduzidos como competências para relacionar o 

conteúdo estudado com sua efetiva prática docente. E assim, apesar de algumas 

limitações, o Estágio Supervisionado propiciou aos professores(as)-discentes a 

oportunidade de reflexão, possibilitando construir caminhos para a problematização 

da prática pedagógica desses professores e nesse exercício construíram/ 

reconstruíram saberes docentes, atribuindo novos significados as suas práticas.  
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5 LIMITES E POSSIBILIDADES DO ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES EM SERVIÇO  EM ESCOLAS DO MEIO RURAL 

 

Por ocasião das políticas recentes de formação de professores, muitos que 

atuavam no magistério com formação em nível médio buscaram uma instituição de 

Ensino Superior para obter uma formação nesse nível. Conforme Pimenta e Lima 

(2004), as políticas de educação brasileira, concomitantes às reformas de cunho 

neoliberal que geraram novos acordos com organismos multilaterais, coincidem com 

as investidas de redução do papel do Estado como regulador da economia, 

produzindo, assim, repercussões significativas no campo social. Essas políticas 

repercutiram, de modo especial, nas condições de trabalho dos professores os quais 

foram responsabilizados, explicitamente, pela qualidade da educação em geral e do 

ensino em particular.  

Os propositores das atuais políticas de educação brasileira têm como 

pressuposto que os professores são despreparados para desempenhar suas 

funções com competência política, pedagógica e técnica, devendo, por isso, ser 

formados em nível superior. Em várias partes dessa tesa, abordamos essa 

problemática situando a formação de professores como medida política premente, 

mas que, para nós, não é o único problema tampouco solução aos desacertos da 

educação, em especial ao ensino fundamental. Retomando a tradição histórica da 

formação de professores no Brasil, podemos perceber que, em diferentes 

conjunturas socioeconômicas e políticas, mudam as prioridades, o grau de 

exigências e o formato dos cursos.  

A década de 1990 é o marco, por excelência, das políticas educacionais que 

vimos abordando neste estudo decorrentes de mudanças na sociedade global e 

informacional, que requerendo, assim, novos conhecimentos e habilidades para lidar 

com as novas ferramentas da informática, da robótica, dentre outras, que são 

fomentadas. É nessa perspectiva que concebemos o Estágio Supervisionado como 

parte da formação para atender aos reclamos da sociedade em relação ao 

professor. Considera Farias (2006, p. 13) que as exigências concernentes ao 

professor “[...] encontram-se anunciadas nos documentos oficiais, na literatura 

(impressa e on line) disponível sobre o magistério, nos debates acalorados dos 

sindicatos e associações, no burburinho que ressoa pelos corredores e salas das 

escolas onde atuam esses profissionais”. A postura referente à formação de 
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professores é compartilhada, também, por Pimenta (1997), Libâneo (2006) e Rios 

(2002), ao entenderem que a sociedade requer que a educação prepare os cidadãos 

do ponto de vista científico, técnico, político, social e ético.  

Assim, tornou-se premente formar profissionais competentes do ponto de 

vista da teoria e da prática, isto é, para o exercício da práxis. Em sua formação, 

portanto, deveriam constar conhecimentos específicos de ensino e pedagógicos 

para compreenderem a ação educativa fundamentada na abordagem crítico-

reflexiva. Do ponto de vista metodológico, a formação parte de situações-problema 

do cotidiano escolar, visando superar a idealização de uma escola que se reproduz 

sob o foco da cultura homogênea que não contempla a diversidade. 

Nesta pesquisa centrada, do ponto de vista empírico, na realidade dos 

sujeitos que vivem e trabalham no meio rural, constatamos que os interlocutores 

desenvolvem atividades didático-pedagógicas, em escolas organizadas sob a forma 

de turmas seriadas e multisseriadas. Com esse caráter organizativo, as escolas são 

marcadas por precariedades na estrutura física, em termos de pessoal (pedagógico, 

técnico e de apoio), na organização e nos serviços internos de manutenção. Alunos 

e professores enfrentam longas distâncias entre suas casas e a escola onde 

estudam e trabalham; essas dificuldades se agravam porque o sistema de transporte 

público (coletivo) é precário, principalmente, para atender à demanda escolar, em 

parte mantida pelas administrações municipais, com recursos da União.  

Ademais, os (supostos) projetos pedagógicos das escolas não proporcionam 

“[...] discussão, orientação e/ou embasamento específico da realidade, como 

orientam as Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do 

Campo, prevalecendo aqueles com referência urbana” (AZEVEDO, 2010). Os livros 

didáticos também são incompatíveis com um projeto multicultural de educação e de 

ensino, pois, geralmente, se revelam com mensagens discriminatórias dos povos do 

campo, reforçando, assim, a homogeneização dos conteúdos de ensino nos cursos 

de formação dos profissionais da educação. Com esse destrato dispensado às 

escolas situadas nesse meio, mantém-se, pois, segundo Queiroz (1984), a 

tendência histórica de que a educação, para as pessoas do meio rural, é relegada a 

segundo (ou terceiro) plano, incluindo-se a formação dos professores que atuam 

nessas escolas.  

Neste capítulo, desenvolvemos reflexões decorrentes dos dados empíricos 

articulados aos objetivos e às questões de pesquisa, organizando-as em eixos 
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temáticos que expressam as possibilidades e os limites de o Estágio Supervisionado 

em serviço propiciar aos professores subsídios ao estudo de aspectos da realidade 

em que os alunos vivem, trabalham e/ou estudam em escolas localizadas no meio 

rural. Cotejam, pois, os dados empíricos aspectos referentes à formulação do projeto 

de curso (base legal e normativa), às condições de funcionamento etc. do ponto de 

vista das professores-supervisoras de estágio, da coordenadora de estágio (UFPI) e 

dos(as) professores(as) egressos,  articulados ao referencial teórico-metodológico.  

As informações coletadas decorrem das entrevistas que permitiram 

organizar os dados em três eixos temáticos:  

1. Estágio Supervisionado no exercício do magistério; 2. Estágio 

Supervisionado como lócus de ensinar e aprender; 3. Estágio Supervisionado como 

lócus da reflexão crítica. Cada eixo estrutura-se em dois indicadores sendo, que na 

análise, caracterizamos, problematizamos e sintetizamos a temática em discussão, 

conforme apresentamos na Figura 3 como parte da metodologia da pesquisa. Na 

sessão a seguir, analisamos o primeiro eixo da investigação, relacionado ao Estágio 

Supervisionado no exercício do magistério com seus respectivos indicadores.  

Na sessão a seguir analisamos o primeiro eixo da investigação, relacionado 

ao estágio supervisionado no exercício do magistério com seus respectivos 

indicadores.  

 

5.1 EIXO I: ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO EXERCÍCIO DO MAGISTÉRIO 

 

Na análise do Estágio Supervisionado, enfatizamos alguns indicadores 

(tempo e espaço; vivências e importância), estabelecendo o diálogo entre os 

depoimentos dos interlocutores da pesquisa, as teorias explicativas das temáticas e 

as inferências produzidas por meio da leitura de dados suscitados por nossas 

experiências e vivências. No primeiro indicador, destacamos aspectos referentes à 

carga horária do estágio; e no segundo, as vivências dos professores(as)/discentes 

durante o estágio, ressaltando a importância desse para quem exerce a função do 

magistério, conforme ilustra figura a seguir. 
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Figura 3: Eixo de análise I e seus indicadores 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

 

O projeto de formação de professores no Brasil exige o cumprimento do 

Estágio Supervisionado, reconhecendo-o como prática docente no nível de ensino 

para o qual são habilitados. Considerando a legislação vigente, o Estágio 

Supervisionado, é um componente curricular que oportuniza, ao licenciando, o 

exercício da atividade profissional para o qual se prepara. É, portanto, um espaço, 

por excelência, de formação que prioriza a inserção do aluno na realidade, por meio 

da prática pedagógica, desenvolvida, não apenas em sala de aula, mas participando 

das atividades promovidas pela escola. É uma disciplina que suscita ao aluno a 

efetiva atuação sob a orientação de um supervisor experiente no processo ensino-

aprendizagem, com vistas a imprimir-lhe autonomia como profissional da educação. 

O Estágio Supervisionado é, assim, entendido como uma ação educativa, 

social e política de intervenção na prática pedagógica do professor, inclusive em 

curso específico destinado àqueles com experiência no magistério. Essa perspectiva 

é reforçada por Oliveira e Lampert, (2006), que o consideram como momento 

privilegiado de questionamento e de investigação acerca da prática pedagógica. Ou 

seja, como oportunidade para relacionar o que é aprendido em aulas na 

Universidade, bem como com a prática pedagógica fora dessa, envolvendo reflexão 

na e sobre a ação, para estabelecer o elo entre teoria e prática. 

Para Pimenta e Lima (2004), o Estágio Supervisionado favorece condições 

para que os professores, em formação, elaborem, em contato com a realidade das 

Eixo de análise I 

Estágio supervisionado no exercício do 

magistério. 

 

 

                        

Estágio Supervisionado: tempo e espaço 
na escola e na academia 

                         

Estágio Supervisionado para professores 
experientes: vivência e importância 
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escolas, um pensamento sobre a prática com base na teoria, de forma rigorosa e 

profunda, visando à compreensão do contexto da escola e suas demandas, à luz 

dos fundamentos teóricos estudados durante a formação, além de despertar para a 

necessidade de organizar e desenvolver as práticas de ensino, em um movimento 

de reflexão, que resulte em aprendizagens que podem confirmar, rever e/ou ampliar 

os fundamentos da prática no dia-a-dia 

A análise dos dados produzida, nesta investigação, revelou divergências de 

pontos de vista quanto à carga horária do estágio para o professor no exercício do 

magistério. Consideram alguns egressos que, por terem experiência no magistério e 

como professores-discentes, não necessitariam de uma carga horária muito longa. 

Outros, por sua vez, concordam com a carga horária proposta como possibilidade de 

exercitarem os conhecimentos pedagógicos apreendidos durante o curso. 

Confirmam esse ponto de vista as ideias de Pimenta e Lima (2004), que entendem o 

Estágio Supervisionado como oportunidade para ressignificar a identidade 

profissional por meio do processo de formação que deve ser contínuo para aqueles 

que já exercem o magistério.  

 

5.1.1 Estágio Supervisionado: tempo e espaço na escola e na academia  

 

No curso de formação de professores em serviço, objeto desse estudo, 

conforme vimos falando, o Estágio Supervisionado desenvolveu-se a partir da 

segunda metade de sua duração com o objetivo de articular, vivenciando, de forma 

concomitante na formação acadêmica, a teoria e a prática. A proposta do projeto 

seria superar o distanciamento entre teoria e prática que ainda predomina nos 

cursos de formação de professor.  

Na entrevista com os sujeitos da pesquisa, indagamos acerca da pertinência 

da carga horária destinada ao estágio. No que se refere ao tempo para articulação 

entre teoria e prática, a maioria dos professores(as)-discentes considerou suficiente, 

afirmando que o componente curricular não foi trabalhado apenas em um momento 

determinado, isolado dos demais. Para evitar a dicotomia entre o conhecimento 

teórico ministrado em sala de aula na Universidade e a prática, o curso priorizou a 

metodologia da concomitância possibilitando reflexões significativas. Isso é possível 

constatar nos depoimentos das professoras-discentes ao relatarem que, durante o 

estágio, a professora-supervisora de estágio da UFPI propiciou a realização de 
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atividades reflexivas sobre a prática docente. Margareth (2010) mostra, em seu 

depoimento, o quanto o estágio foi significativo no processo de sua formação “[...] 

realizado durante três semestres letivos, tornando possível discutir e apresentar 

sugestões de melhorias da prática docente”.  

Olga (2010) e Marlene (2010), igualmente, ressaltam que o estágio foi um 

momento fundamental para aprimorar as ações pedagógicas, articulando teoria e 

prática, em um movimento que requer reflexão, análise e síntese. Outro aspecto 

destacado por Mariana (2010) corresponde à oportunidade de compreender melhor 

os problemas da escola, o que é fundamental para que se entenda a instituição 

escolar como escola reflexiva (ALARCÃO, 2003). 

Depreendemos, dessas falas, que o tempo reservado ao Estágio 

Supervisionado 900 (novecentas) horas e sua distribuição durante o curso 

possibilitou compreender a complexidade das relações que implicam uma sala de 

aula em escola pública municipal, principalmente, quando está situada no meio rural. 

Nessas escolas, prevalecem práticas – administrativas, pedagógicas e financeiras –, 

caracterizadas pela homogeneidade e pela a avaliação dos processos que incidem 

sobre os produtos da escolarização, denunciando a predominância de taxas de 

repetência e evasão escolar superiores em comparação com as escolas situadas em 

áreas urbanas. Essa realidade que pouco tem se modificado, ao longo da história da 

educação brasileira, ainda é dominante para a maioria das crianças e professores 

dos anos iniciais de ensino fundamental.  

Certamente, em uma realidade como essa, a relação teoria e prática não 

pode concretizar-se, plenamente, movida, apenas, pelo Estágio Supervisionado, a 

despeito de, nesses limites, Olympia (2010) considerar que ocorreu algo significativo 

para a melhoria de sua prática docente. Ela acrescenta que a professora de estágio 

ao perceber suas dificuldades, “[...] trazia sempre um texto para reflexão sobre a 

realidade de nossa sala de aula e da escola, onde trabalhamos”. 

Referindo, ainda, acerca da suficiência da carga horária do Estágio 

Supervisionado para articular a relação entre teoria e prática, a professora-

supervisora Bernadeth (2010, p. 1), considera que: “[...] era sempre insuficiente, mas 

procurávamos aproveitar bem os encontros pedagógicos na UFPI e os encontros na 

escola durante as visitas de supervisão [...]. Essa confirmação da insuficiência da 

carga horária destinada ao estágio, poderia ser suprida nos encontros pedagógicos 

e nas visitas da supervisão caso o tempo destinado às atividades fosse utilizado 
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com o máximo de aproveitamento. Essa expressão de racionalização do tempo 

significa reservá-lo para refletir, criticamente, não só sobre o pensar relativo à 

prática, mas utilizá-lo para desenvolver alternativas ao trabalho docente sob um 

olhar crítico, redimensioná-la e, construir as bases de mudança. Esse processo 

segundo Farias (2006, p.46), envolve “[...] engajamento crítico, ético e político de 

cada um dos agentes presentes no contexto educativo e, principalmente do 

professor”.  

No que diz respeito à relação teoria/prática, Bernadeth (2010), reforça com o 

argumento de que “Na disciplina trabalhávamos enfaticamente a relação 

teoria/prática”. Desse depoimento, podemos inferir que a professora entende que o 

estágio consiste em uma situação de aprendizagem em que é possível articular 

saberes específicos no exercício profissional. O estágio torna-se, dessa forma, uma 

atividade teórico-prática, que contribui para o melhor entendimento acerca do 

trabalho em sala de aula. Barreiro e Gebran (2006, p. 28) reconhecem esse caráter 

a ser atribuído “[...] como teórico-prático e não como teórico ou prático”, podendo 

possibilitar aos estagiários melhor compreensão das práticas institucionais e 

(instituintes) das ações praticadas pelos profissionais, provocando avanços, rupturas 

e aprendizagens múltiplas.  

Essas dimensões do conhecimento ao se complementarem, constituem-se 

em unidade indissociável, que envolve todas as atividades curriculares estruturando 

o processo pedagógico como um todo. Referindo-se a essa dialética que transcende 

a aprendizagem de conteúdos específicos, Imbernón (2006, p. 40) traduz a 

importância da unidade entre teoria e prática nos cursos de formação, a qual “[...] 

deveria dotar o professor de instrumentos intelectuais que sejam úteis ao 

conhecimento e interpretação de situações complexas”. 

Contrapondo-se aos depoimentos anteriores, Isaura (2010, p. 2), quando 

critica a carga horária do estágio e sua distribuição durante o curso, considera-a 

muito longa “[...] tornando cansativo para nós e para a professora que nos 

acompanhava. [...] poderia ter sido só no último período, pois nós já somos 

professoras, já temos prática de sala de aula”. Essa compreensão expressa o 

entendimento de uma prática desvinculada da teoria, associada à vertente teórico-

metodológica que, historicamente, permeia os cursos de formação de professores 

atribuindo ao estágio o caráter prático, técnico e instrumental.  
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Das falas apresentadas, concluímos que são divergentes os depoimentos 

entre os professores-discentes assim como da professora-supervisora referentes à 

carga horária do estágio como suficiente para redimensionar sua prática 

pedagógica. O conjunto, no entanto, não nega sua importância ainda que 

acentuando-a em aspectos diferentes. O estágio é entendido não só como atividade 

prática, mas também teórica, tornando-se, assim, um componente imprescindível 

para o professor-discente intervir na sua prática profissional de forma consciente e 

critica, tendo, como base, a reflexão sobre suas atividades didático-pedagógicas.    

O processo de reflexão se institui na problematização da prática e possibilita 

que dele o professor participe para compreender sua ação e a ação dos outros. 

Elabora, assim, sua interpretação criando as condições necessárias a identificar 

alternativas para responder aos desafios da prática docente (GHEDIN; ALMEIDA; 

LEITE, 2008). Com esse entendimento, prosseguimos a análise dos dados 

mostrando a relevância do estágio para professores experientes. 

 

5.1.2 Estágio Supervisionado para professores experientes: vivência e 

importância 

 

Conforme já afirmamos, a vivência do estágio iniciou no quarto período – 

segunda metade do curso – e se estendeu até sua conclusão, incorporando as 

experiências pedagógicas dos professores em formação. A inserção nessa fase da 

formação, correspondente à segunda metade do curso seria uma tentativa de 

superar a visão dual da relação entre teoria e pratica. Essa compreensão de 

conhecimento e de ciência estaria arraigada nos currículos das instituições 

formadoras e, consequentemente, nas concepções e nas condutas acadêmicas.  

Contrapondo-se a essa perspectiva, a compreensão do estágio como 

espaço de debate em torno de problemas e possibilidades pertinentes à prática 

docente bem como a reflexão acerca da experiência é transformadora na medida em 

que suscita novas formas de visualizar a ação docente, tornando possível atribuir à 

prática novos significados. Nessa fase da formação, é possível, também, repensar a 

ação docente, mediante por meio da interação de experiências entre o que foi 

vivenciado na prática e os conhecimentos adquiridos na universidade. Nessas 

condições, é provável que os estagiários repensem e avaliem a teoria que 

apreendem, por meio de sua prática. 
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Nesse particular, indagamos os professores-discentes sobre a importância 

do estágio para quem exerce o magistério há algum tempo. A maioria considera 

fundamental a vivência desse componente curricular para o processo formativo, 

conforme revelam em seus depoimentos:  

 

Mesmo já atuando há bastante tempo eu acho o estágio necessário. As 
reflexões sobre a nossa prática feitas durante o estágio possibilitaram a 
gente olhar a nossa prática com outros olhares, [...] uma prática que 
precisava ser inovada. (RAQUEL, 2010). 
 
Eu acho que sim, porque sempre a gente tem alguma coisa pra aprender, 
para melhorar. No estágio em procurei mudar minha prática, mesmo 
sabendo que era difícil e corria o risco de não dá certo. (MARGARETH, 
2010). 

 

Nas falas das interlocutoras percebemos o quanto o estágio foi importante 

no processo de sua formação como professores experientes. Mostram as 

professoras que a socialização das experiências das colegas e as orientações da 

professora de estágio enriquecem a reflexão do grupo sobre o que fazem, e, na 

perspectiva de Margareth (2010), destacamos sua aceitação em correr o risco ao 

enfrentar situações novas, o novo como desafio. Corroborando o pensamento de 

Freire (1996), entendemos que é próprio do pensar certo a disposição de se expor 

ao risco, a aceitação de algo novo que não pode ser negado nem acolhido só 

porque é novo. Esse é também o pensamento das professoras supervisoras de 

estágio ao demonstrarem a importância desse movimento do pensamento e da ação 

quando a esse se referem:  

 

Sim, a prática é muito importante, porém ela necessita dos referenciais 
teóricos para as reflexões e ações para melhor sistematização no dia-a-dia 
da sala de aula, como também os estudos favorecem a ressignificação da 
prática docente, consequentemente mudança da postura profissional 
considerando melhor o papel social do professor. (BERNADETH, 2010). 

 

A postura confirma que a prática associada à teoria auxilia na compreensão 

da realidade na qual o docente atua sistematizando as atividades de sala de aula. 

Ampliam-se, dessa forma, as condições do sucesso escolar, considerando as 

possibilidades de ressignificação da prática docente. Assim, o estágio, para quem 

exerce o magistério, possibilita desencadear práticas reflexivas que enriquecem a 

teoria-ação, para instrumentalizar os professores-discentes na construção de práxis 
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pedagógicas condizentes com a mudança de postura profissional em relação ao 

ensinar e ao aprender. 

A análise desses depoimentos vislumbra a perspectiva de aproximar o 

estágio do entendimento de Imbernón (2006, p.15) sobre a formação, criando “[...] 

espaços de participação, reflexão e formação para que as pessoas aprendam e se 

adaptem, para poder conviver com a mudança e a incerteza”. Para lidar com o vivido 

e com a experiência acumulada, os(as) professores-discentes(as) se apropriam de 

saberes didático-pedagógicos ressignificados nas práticas em sala de aula. Nesse 

sentido, mesmo aqueles que resistem ao estágio, não negam sua importância a 

exemplo do que revelam os depoimentos das professoras-discentes Ruth (2010) e 

Isaura (2010). Para a primeira “[...] quem já tem muitos anos de experiência, não 

precisa fazer estágio”. Reconhece, entretanto, que os encontros pedagógicos, 

realizados durante o Estágio Supervisionado momento de socialização de 

experiências foram significativos para o enfrentamento dos problemas de sala de 

aula. Isaura (2010), por sua vez, acrescenta: 

 

[...] no meu caso como já tenho muitos anos de experiência, eu acho que 
não precisava fazer estágio. Mais a gente acaba aprendendo muita coisa 
com as leituras, as discussões, com as experiências das colegas e com a 
professora, [...] o estágio contribuiu muito na organização de minhas 
atividades em sala de aula. (ISAURA, 2010). 

 

Do exposto, podemos inferir que as professoras-discentes consideram o 

estágio apenas um momento de regência de sala de aula orientada por alguém, 

mas, não reconhecendo sua importância como eixo integrador na relação entre a 

teoria e a prática. Compreendem, pois, as professoras-discentes que o estágio é 

uma atividade desprovida de caráter teórico, que resulta em mera atividade prática, 

desconectada do processo formativo. Com essa compreensão, sobre a da vivência 

do estágio, revelam uma concepção meramente instrumental, em que se utiliza de 

um conhecimento adquirido durante o curso para aplicar em alguns momentos 

durante o estágio.  

Podemos perceber, também, no discurso dos interlocutores da pesquisa, 

que, no decurso das práticas relacionadas ao estágio, o consideram como parte da 

formação em serviço. Ou seja, um espaço de aprendizado associado à prática, pois, 

apesar das divergências entre os sujeitos da pesquisa, prevaleceu a ideia de que o 

estágio contribuiu para repensar a ação docente, por meio da articulação de 
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experiências entre os conhecimentos adquiridos na universidade e as vivências da 

prática escolar como veremos no item a seguir. 

 

5.2 EIXO II: ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO LÓCUS DE ENSINAR E 

APRENDER 

 

Nesta sessão, tomamos, como eixo temático de análise, o Estágio 

Supervisionado: espaço de ensinar e aprender. Os dados produzidos pelos 

interlocutores considerando as questões relativas à sua contribuição na formação de 

professores em serviço apontam para a importância do estágio como espaço 

formativo e de construção de saberes para ensinar. A análise dos dados nos 

permitiu construir os indicadores ilustrados na Figura 4, apresentada a seguir, em 

consonância com a teoria que fundamenta o estudo. 

 

Figura 4: Eixo de Análise II e seus respectivos indicadores 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2010)  

 

5.2.1 Estágio Supervisionado e as contribuições na construção de saberes 

para ensinar 

 

Pesquisas nacionais e internacionais sobre a formação docente focalizam os 

saberes que os professores adquirem e/ou constroem em sua trajetória profissional 

(TARDIF, 2002; FREIRE, 1999; PIMENTA, 1999). Acenam, pois, com a possibilidade 
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de se analisarem os processos de formação docente, objetivando revelar os saberes 

produzidos pelos docentes no contexto do trabalho pedagógico. 

Nessa pesquisa, as entrevistas com os professores-discentes evidenciaram 

um conjunto de saberes que julgamos ser construído por ocasião do Estágio 

Supervisionado no curso de formação de professores em serviço. Na análise dos 

dados, alguns aspectos desses saberes foram distribuídos nas categorias: 1- 

pedagógicos, relacionados ao planejamento e à gestão de sala de aula, como 

expressão do saber fazer; 2- experiência originada da prática cotidiana, traduzindo o 

saber ser. 

No quadro 3, os dados apresentados sintetizam o pensamento dos sujeitos 

da pesquisa destacando como os seus saberes foram aprimorados e/ou construídos 

ao longo do curso e, em particular, do Estágio Supervisionado. 

 

Quadro 3: Categorias de saberes construídos a partir do Estágio Supervisionado 

Categorias Gerais de Saberes                              Categorias Específicas de  

                                                                                                 Saberes  

Saberes referentes ao planejamento e 

avaliação 

Planejamento com base na realidade do 

aluno 

Avaliação contínua 

Saberes referentes ao conteúdo a ser 

ensinado 

Gestão da sala de aula 

Trabalho com atividades variadas 

Realização de trabalhos em grupos 

Atividades contextualizadas 

Adequação dos conteúdos 

Relações interpessoais 

Saberes relacionados ao respeito e 

aceitação dos alunos 

Respeito às diferenças 

Compreensão acerca das dificuldades do 

aluno 

Saberes resultantes da reflexão sobre a 

prática 

Aprendendo com a experiência 

Autoavaliação 

Fonte:Dados da pesquisa (2010) 

 

De acordo com o quadro 3, os(as) professores(as)-discentes enumeram 

vários tipos de saberes que julgam ter aprimorado e ou/construído durante o Estágio 

Supervisionado e que estão relacionados ao planejamento, à avaliação, à 
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abordagem dos conteúdos específicos das disciplinas, às atitudes para com os 

alunos e à reflexão sobre a prática. Destacamos, ainda, por ocasião das entrevistas, 

algumas contribuições do estágio, enfatizando aquelas que alteraram aspectos da 

prática docente. No que diz respeito ao planejamento, Dalila (2010) revela que a 

contribuição não se limitou à organização dos trabalhos em sala de aula, porém, à 

superação das práticas tradicionais, pois, “[...] quando você tem um trabalho 

organizado, você sabe o que está fazendo e os rumos que vai dar ao seu trabalho e 

assim você pode mudar sua prática [...]”, na medida em que se coloca criticamente 

diante dela. 

Ruth (2010) mostra que a prática pedagógica não pode ser desenvolvida de 

forma improvisada “[...] o professor precisa saber que rumo está dando ao seu 

trabalho [...]”, isso significa que houve uma compreensão de que o fazer pedagógico 

é intencional, portanto, político e direcionado por finalidades e objetivos. Sua 

realização de forma improvisada, segundo Enricone (1988), desencadeia erros, 

ausência de reflexão, insegurança do professor e dos alunos, repetição das práticas. 

A criatividade e os desafios que convidariam os alunos a novas ações e a buscas 

produtivas e divergentes são tolhidos. 

Fernanda (2010), ao destacar a importância do planejamento e da avalição 

desenvolvidos com seriedade, rigor teórico-metodológico e coletivamente, expressa 

o seu reconhecimento por ter evoluído profissionalmente. Orientou no 

estabelecimento de compromissos do professor com a educação e com o processo 

ensino-aprendizagem. Esse movimento se traduz em benefícios para os alunos, 

para o currículo e para a escola, conforme expressa a professora-discente “[...] o 

estágio me ajudou bastante no planejamento de minhas aulas [...] aprendi que 

avaliar é muito mais que dar uma nota para o aluno”. Esse entendimento sobre 

avaliação é compatível com a perspectiva de Luckesi (2011), Hoffmann (1995), 

dentre outros, já que a educação  

  

[...] enquanto relação dialógica vai conceber o conhecimento como 
apropriação do saber pelo aluno e pelo professor, como ação-reflexão-ação 
que se passa na sala de aula em direção a um saber apropriado, 
enriquecido, carregado de significados, de compreensão. (HOFFMANN, 
1995, p. 148).  

 

Quanto ao planejamento, os professores(as)-discentes compreenderam 

ainda que sua função primordial é reorientar a prática docente, oportunizando a 



145 

 

reflexão sobre a ação que envolve o processo ensino-aprendizagem, e criando 

condições favoráveis ao progresso individual e coletivo de alunos e professores. 

Confirmam-se, dessa forma, as funções de planejamento destacadas por Libâneo 

(1994): assegurar a racionalização e a coordenação do trabalho docente de modo 

que as ações previstas possibilitem ao professor efetivar o ensino com qualidade, 

evitando a improvisação e a naturalização das rotinas.  

Nesse sentido, a eficácia do trabalho didático-pedagógico depende, em 

grande parte, da organização, coerência e flexibilidade do planejamento. É o que 

fala a professora-discente Rosângela (2010) complementando a ideia de que o 

planejamento auxilia “[...] os docentes a melhor distribuírem os conteúdos no tempo 

disponível de ensino, prevendo situações e recursos didáticos, bem como, avaliar 

conforme os objetivos definidos.”  

Como parte do processo ensino-aprendizagem, a avaliação é compreendida 

por Olga (2010) como a crítica ao percurso da ação político-pedagógica. Para nós, a 

avaliação exerce uma função importante no processo de planejamento e indica as 

continuidades e os retrocessos, o que deve ser modificado e o que deve permanecer 

(processo e produto) do planejamento anterior. Subsidia a reflexão e a tomada de 

novas decisões. “[...] a partir dos resultados da avaliação, você vai refletir sobre o 

que precisa ser melhorado na tua prática e planejar novas ações” (OLGA, 2010). 

Entendida com essa dimensão, é por meio da avaliação que o professor conhece as 

particularidades acerca de cada aluno com quem trabalha, analisa e verifica as 

potencialidades e dificuldades individuais e coletivas. Pode, ainda, rever e/ou 

retomar os caminhos percorridos no seu trabalho. 

Conforme Libâneo (2004), essa dinâmica implica indagar se os objetivos 

estão suficientemente claros; os conteúdos acessíveis, significativos e bem 

distribuídos no tempo escolar; os métodos e os recursos auxiliares de ensino 

adequados. Por fim, implica questionar-se sobre a adequação da comunicação 

pedagógica com os alunos e os demais membros da escola e como os articula 

externamente. Os alunos que não são bem sucedidos e os irrequietos recebem a 

mesma atenção que os mais dóceis e os obedientes? Assim, a atuação docente 

ajuda os alunos a ampliarem suas aspirações, e a terem perspectivas de futuro, a 

valorizarem o estudo e o trabalho. O relato da professora-discente Raquel (2010) 

revela a contribuição do estágio na melhoria de sua prática pedagógica, 
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principalmente na apreensão do processo de planejamento que requer considerar 

aspectos significativos da realidade do aluno.  

 

O estágio foi muito proveitoso, pois tínhamos aquele compromisso de 
preparar as aulas. Ele me ajudou muito a melhorar minha prática 
pedagógica. Aprendi que no planejamento temos que levar em conta a 
realidade do aluno, os conhecimentos que eles trazem de suas vivencias. 
(RAQUEL, 2010). 

 

Na fala dessa professora, podemos identificar sua compreensão acerca dos 

conhecimentos prévios dos alunos considerados pré-requisitos para nortear o seu 

trabalho pedagógico. Desprezá-los, seria difícil para o professor intervir, de modo 

positivo, na divulgação, produção e assimilação de novos conhecimentos. Ou seja, 

cabe ao docente, propor atividades que provoquem entusiasmo e participação dos 

alunos, apresentando-as de forma positiva e acreditando em sua capacidade de 

realização, independente do meio onde vivem. É pelo trabalho pedagógico que parte 

da realidade, das vivências e das experiências dos alunos se efetiva como 

aprendizagens significativas. Nesse direcionamento teórico-metodológico que 

atende à diversidade cultural e social, o planejamento é imprescindível, a exemplo 

do que Margareth (2010) também revela: 

 

O estágio contribuiu para melhorar o meu trabalho em sala de aula, a 
conhecer melhor os problemas dos alunos, pois passei a planejar as 
atividades para desenvolver em sala de aula a partir das dificuldades deles. 
[...] Só planejando é que alcançamos nossos objetivos. (MARGARETH, 
2010). 

   

O depoimento de Marlene (2010) segue a mesma direção da colega de 

trabalho quando apresenta as vantagens do planejamento para o professor, como 

forma de adquirir segurança e experiência, prevendo e obtendo resultados, que 

preparam para os possíveis imprevistos na prática pedagógica. Esse ponto de vista 

é reforçado pelo professor-discente Alexandre (2010) ao, assim, se expressar: 

 

[...] foi a partir desse estágio que consegui desenvolver minhas habilidades 
de fazer planejamento de sala de aula. Hoje eu me sento e faço sozinho, 
pra mim isso é importante porque planejando posso desenvolver melhor os 
conteúdos e antes eu tinha dificuldades, então me ajudou muito nessa parte 
também. (ALEXANDRE, 2010). 

 



147 

 

Além dessa ênfase atribuída ao planejamento, Alexandre (2010) destaca, 

ainda, a contribuição do planejamento em sua formação, oferecendo a possibilidade 

de refletir sobre a prática docente na medida em que delineia caminhos para 

aperfeiçoá-la, dando-lhe segurança. Permite organizar o conhecimento em 

sequência lógica e com objetividade, possibilitando o alcance dos objetivos 

propostos com base no conhecimento da realidade, podendo, nela intervir e 

transformar as condições objetivas. Igual ponto de vista tem Mariana (2010), ao 

mostrar que o estágio ajudou a aperfeiçoar as atividades “O estágio ajudou bastante 

a aperfeiçoar aquilo que a gente já faz no dia-a-dia, na nossa sala de aula. Hoje 

considero o planejamento um momento de reflexão sobre como e o que deverá ser 

trabalhado na sala de aula [...]”. A reflexão a que se pretende no processo de 

planejamento, conforme Fusari (1989), é articulada, crítica e rigorosa, pois busca a 

raiz dos problemas da educação escolarizada em sua totalidade. Assim, esse 

processo deve ser produzido e avaliado coletivamente de modo que os professores 

e os demais membros da escola possam traçar linhas comuns de ação tendo por 

base a realidade identificada e o conhecimento teórico-metodológico, antecedendo a 

sistematização das decisões formalizadas em um plano de trabalho.  

Em síntese, pautados na concepção dos sujeitos da pesquisa, entendemos 

que planejar a ação pedagógica implica uma intencionalidade. Essa compreensão 

de planejamento reconhece o juízo de valor que antecede o fazer do professor que 

se fundamenta na racionalidade das ações, decisões e julgamentos dos professores 

em diferentes situações do trabalho pedagógico. Planejar o ensino significa, pois, 

pensar a ação pedagógica a ser desenvolvida de forma criativa e crítica. Therrien 

(2003), referindo-se ao agir pedagógico, afirma que a situação real da prática obriga 

o professor a gerar e produzir novos saberes ao articular adequadamente um 

conjunto de saberes, em determinado contexto de interação com outros 

sujeitos/alunos. 

Estudo efetivado por Gauthier (2000, p. 197) corrobora as afirmações 

apresentadas ao ressaltar que “[...] o planejamento exerce influência positiva na 

aprendizagem do aluno. Os professores identificam necessidades individuais dos  

alunos. [...] Um bom planejamento se caracteriza pela minúcia, mas não pela 

rigidez”. Isso significa dizer que o planejamento deve levar à identificação de 

necessidades, a partir das quais são selecionadas ações para promover a mudança, 
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cuja viabilidade implica um processo de mudança, explícita ou implicitamente 

definido no planejamento que deve ser flexível.  

Os saberes resultantes das vivências dos(as) professores(as)-discentes, no 

Estágio Supervisionado, são denominados por Tardif (2002) como experiencial 

(saberes resultantes da reflexão sobre a prática, conforme quadro 3). Caracteriza-se 

como interativo, complexo, prático existencial e principalmente por influenciar na 

personalidade do professor. Possibilita ao docente refletir sobre sua prática de forma 

crítica de modo a amenizar as dificuldades existentes, transformando-se e 

constituindo-se em um novo cotidiano. Os saberes que são construídos pelos 

professores(as)-discentes modificados com base nas de vivências e de experiências 

de cada um, são sempre provisórios, elaborados segundo o contexto e a 

interpretação feita acerca dos acontecimentos, sempre em movimento e em 

constante transformação. Para lidar com o vivido, os professores-discentes recorrem 

a saberes didáticos pedagógicos (saberes referentes ao planejamento e aos 

conteúdos a serem ensinados, conforme quadro 3) os quais podem ser 

ressignificados no trabalho em sala de aula. 

Para além do planejamento e da organização das atividades do dia-a-dia, o 

estágio possibilitou aos professores a vivencia das atividades contextualizadas. 

Raquel (2010) afirma que foi, durante o estágio, que aprendeu a relacionar os 

conteúdos curriculares com o meio onde os alunos vivem. Atualmente, trabalha “[...] 

com textos como bilhetes, cartas, músicas, receitas domésticas, sempre 

relacionando com o cotidiano do aluno”. Esse mesmo pensamento é compartilhado 

por Dalila (2010) quando diz que: 

 

Nos cursos de capacitação que a Semec oferece e que eu sempre participo, 
fala que a gente deve trabalhar as atividades contextualizadas. Mas eu 
aprendi como é que se trabalha, no estágio [...], pois tivemos a oportunidade 
de ver várias formas de trabalhar um conteúdo, através das sugestões das 
colegas e da professora. Aprendi que o trabalho contextualizado permite ao 
aluno aprender de forma mais fácil, pois valoriza o que ele já sabe. 

 

Depreende-se, dessa fala, que o estágio possibilitou a vivência de várias 

atividades proporcionando condições de colocar em prática conhecimentos teóricos 

adquiridos na sua formação. A professora compreende também que, quando a 

atividade escolar está inserida no contexto real de vida dos alunos e delas, a 
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aprendizagem torna-se significativa33 e mais fácil de ser assimilada. Quanto mais 

próximo estiver o conhecimento escolar e os conteúdos contextualizados na vida 

pessoal e no mundo no qual transita o aluno e suas famílias, mais o conhecimento 

escolar se torna significativo. Com essa postura, concorda Olga (2010), ao afirmar 

que a capacidade de aprendizado aumenta quando os assuntos são apresentados 

de forma contextualizada; o aluno passa, então a perceber que o mundo onde vive 

está também dentro da sala de aula.  

Ainda sob a compreensão de Olga (2010), contextualizar o ensino é atribuir 

sentido aos conteúdos de ensino tornando-os significativos para o aluno. Ou seja, 

mais se aproxima da possibilidade de compreender o sentido das atividades de sala 

de aula, dos acontecimentos mundiais e locais. Ademais, à medida que esse 

processo avança e se consolida como metodologia de ensino, o conhecimento 

adquire novos sentidos e o aprendiz se torna um sujeito de sua aprendizagem 

situado no mundo onde vive. Essa capacidade de contextualizar os conteúdos 

corresponde a um saber capaz de atribuir sentidos às aprendizagens dos alunos, a 

partir da realidade que os cerca. Para a professora e para nós, essa não é uma 

tarefa fácil, principalmente para as escolas do meio rural onde o currículo formal não 

se diferencia das escolas localizadas em áreas urbanas, ficando, assim, distante do 

real concreto.  

Essa compreensão é premente, para que os saberes que os alunos trazem 

(das conversas de que participam das emoções que registram, etc.) sejam 

reconhecidas como “âncoras” de sua mente onde se “amarrarão” os novos 

conhecimentos apresentados, “[...] o conhecimento prévio do aluno tem que ser 

valorizado, para que ele possa aprender novos conhecimentos” (OLGA, 2010). 

Segundo Freire (1992, p. 86) “[...] Sua fala, sua forma de contar, de calcular, seus 

saberes em torno da saúde, do corpo, da sexualidade, da vida, da morte, da força 

dos santos [...]”, devem integrar-se à proposta de trabalho do professor, tendo em 

vista que o respeito ao saber popular implica o respeito ao contexto cultural no qual 

pertence o aluno. Assim, o autor continua com o argumento de que “A localidade 

dos educandos é o ponto de partida para o conhecimento que eles vão criando do 

mundo. ‘Seu’ mundo, em última análise é a própria face do mundo mesmo”. 

                                                           
33

Segundo Ausubel (1988), a aprendizagem significativa ocorre à medida que o novo conteúdo é 
incorporado às estruturas de conhecimento do aluno e adquire significado a partir da relação com o 
seu conhecimento prévio. 
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O respeito ao contexto cultural a que o aluno pertence não deve ser 

entendido como adesão a uma proposta metodológica de trabalho pedagógico que é 

concebida como “focalista”. Mas, como um currículo que contempla a diversidade 

cultural como princípio, e, no caso do meio rural, respeitando suas especificidades, 

não entendida como supressão ou negação do universal (FREIRE, 1992). Nesse 

sentido, o autor reitera sua perspectiva de um fazer pedagógico, no qual: “[...] O 

regional emerge do local tal qual o nacional surge do regional e o continental do 

nacional como o mundo emerge do continental” (FREIRE, 1992, p.29).  

Em síntese, os argumentos nos levam a concluir que o Estágio 

Supervisionado contribuiu na busca de alternativas de encaminhamentos diversos 

na organização de um trabalho pedagógico condizente com a realidade em que os 

professores(as)-discentes atuam. Ajudou-os a compreender melhor os problemas 

locais, e fazer deles um ponto de partida (não de chegada) para as ações 

pedagógicas de inserção dos alunos no seu meio. Como exemplo, tomamos uma 

atividade realizada por Raquel (2010), durante o estágio, a qual levou os alunos a 

vivenciarem, no cotidiano, conteúdos trabalhados em sala de aula, destacando-se 

temas como o plantio e os cuidados com as hortaliças, conforme a figura 5. Durante 

a atividade, a professora mostrou a importância das hortaliças na nossa 

alimentação, as razões e os cuidados a serem dispensados no cultivo de uma horta 

na escola. 

Figura 5: Horta da escola: Alunos e professora durante uma prática visando à contextualização do 
que é ensinado na escola 

 

Fonte: Raquel (2006).  
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Na figura acima, podemos identificar a multiplicidade de situações nas quais 

os professores, como produtores de saberes múltiplos (pedagógicos, da experiência, 

científicos), utilizam, concretamente, no espaço de trabalho cotidiano. Incentivam a 

produção de saberes que são incorporados, validados e articulados em diferentes 

contextos, atribuindo, assim novos sentidos aos saberes escolares sistematizados 

(TARDIF, 2000). Assim, a partir do entendimento de que os saberes docentes são 

“[...] os acontecimentos, as competências, as habilidades (ou aptidões) e as atitudes 

dos docentes, ou seja, aquilo que foi muitas vezes chamado de saber, de saber-

fazer e de saber-ser” (TARDIF, 2002, p. 60), identificamos, no depoimento de 

Raquel (2010), que o que foi produzido no decorrer do Estágio Supervisionado, 

fortaleceu as relações interpessoais no ambiente da escola. Segue a professora-

discente afirmando que assim pode “[...] compreender porque o aluno não faz a 

tarefa de casa, falta às aulas, vem sujo [para a escola], aproxima-o aluno do 

professor e a boa convivência é importante para a formação humana”. A intenção da 

professora era desenvolver em sala de aula um clima propício ao processo ensino-

aprendizagem, entendendo que é fundamental criar, na escola, um ambiente que 

oportunize as crianças e os jovens integrar-se a esse meio social. Um ambiente que 

promovesse interações, ações cooperativas, a solidariedade, o companheirismo, o 

esforço e a responsabilidade em realizar um trabalho de forma autônoma. Do nosso 

ponto de vista, provavelmente, essas condutas favorecem processos e 

aprendizagens múltiplas, aprimorando as relações sociais, em particular na escola.  

Gauthier et al (2000), em seus estudos, indicam que o bom senso, o 

conhecimento dos conteúdos específicos de ensino aliado ao saber ensinar, são 

aspectos importantes para o exercício da docência. É o que evidenciamos no 

depoimento de Margareth (2010) sobre o reconhecimento da experiência como 

subsídio à ação docente, como parte dos saberes que dão segurança ao professor 

na sua interação com os alunos e na mediação do conhecimento. A professora-

discente reforça esse argumento quando afirma que: 

 

[...] antes do estágio eu separava os meus alunos. Um grupo dos que 
sabiam mais e outro dos mais fracos. Hoje não faço mais isso, eu não me 
dava conta de como aquilo era ruim para a autoestima dos alunos. Hoje 
compreendo que todos os meus alunos são capazes de aprender, assim, eu 
procuro usar diferentes estratégias (MARGARETH, 2010).  
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Estamos, pois, diante de uma autoavaliação na qual a professora-discente 

coloca em evidência a autoestima de seus alunos. Demonstra perceber que as 

relações que se estabelecem entre o professor e o aluno a empatia e o grau de 

comunicação são de fundamental importância para estimular a aprendizagem e 

construir, entre estes, identidades próprias.  Essa perspectiva é ressaltada por Tardif 

(2002, p. 118) ao considerar as interações humanas como essenciais e não como 

secundárias ao ambiente do trabalho docente, constituindo-se no “[...] núcleo, e, por 

essa razão, determinam a nosso ver, a própria natureza dos procedimentos e, 

portanto, da pedagogia”.  

Com base nos depoimentos que vimos apresentando, deduzimos que as 

professoras-discentes constroem determinados saberes relacionados às atitudes 

denominadas por Delors (2001) como saber ser, que induz à compreensão acerca 

das diferenças individuais e a perceber que os alunos são capazes de aprender e os 

professores(as) de ensinar (e também aprender). Gauthier et al (2000) entende que 

a constituição de um saber interativo entre professor e aluno ocupa a centralidade 

do processo de reflexão e de valorização entre o conhecimento e o gosto por 

aprender. Borges (2004, p. 212), em sua tese de doutorado, também contribui com a 

reflexão sobre os saberes dos profissionais da educação básica, ao afirmar: “A 

dimensão afetiva e relacional dos saberes dos professores traz à tona, então, o fato 

de que o professor precisa estar aberto para a interação com o outro, [...]”, ou seja, é 

necessário termos clareza de que o ensino é uma atividade complexa que requer  

constante convencimento por parte do educador. Nesse sentido, concluímos que o 

estágio encaminhou a professora-discente Margareth (2010) a perceber algumas 

dificuldades enfrentadas por seus alunos e formas de como agir para ensinar 

melhor. Assim, diante das exigências referentes à formação de professores, 

emergem com o Estágio Supervisionado possibilidades de construção de práticas 

pedagógicas que articulam vivências e aprendizagens teóricas por ocasião da 

formação em serviço. 

 

5.2.2 A dimensão formadora do Estágio Supervisionado: limites e 

possibilidades 

 

As reflexões sistematizadas, neste estudo, apontam alguns desafios na 

construção de práticas pedagógicas que articulam vivências e aprendizagens 
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teóricas por ocasião da formação em serviço. Pimenta e Lima (2004, p. 124) 

consideram que o estágio, para quem é professor, significa o ponto de partida para 

percepção de que “[...] os problemas e possibilidades de seu cotidiano serão 

debatidos estudados e analisados à luz de uma fundamentação teórica e assim, fica 

aberta a possibilidade de se sentirem co-autores desse trabalho”. Assim, é preciso 

que haja intencionalidade e reflexão sobre as atividades desenvolvidas durante o 

Estágio Supervisionado. De acordo com Freire (1999, p. 43), é, na formação, do 

professor que devemos exercitar a reflexão crítica sobre a prática. “É pensando 

criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática”. 

Dessa forma, o Estágio favorece aos professores(as) experientes uma oportunidade 

de refletir sobre a teoria e pensar, dialeticamente, sobre sua própria prática. 

No roteiro prévio de entrevista, solicitamos os(as) professores(as)-discentes 

que indicassem pontos positivos e negativos do Estágio Supervisionado como parte 

do processo formativo. Os depoimentos de Alexandre (2010) e Raquel (2010) 

revelam, como pontos positivos, a orientação da professora supervisora de estágio, 

a leitura de textos e as discussões. Raquel diz que foi com base nas leituras e 

discussões feitas nos encontros pedagógicos que sua mente se abriu a novas 

possibilidades de inovar o trabalho em sala de aula, ou seja, “[...] sair da rotina” 

(RAQUEL, 2010). Para Alexandre (2010) 

 

[...] as orientação da professora foram muito significativas, para minha 
prática e minha formação. Tive a oportunidade de inovar na minha sala de 
aula, a partir do que estava aprendendo no estágio e nas outras disciplinas 
do curso, como também passei a ter uma visão crítica dos problemas da 
escola. 

 

Os argumentos apresentados pelos professores(as)-discentes atribuem 

relevância considerável ao estágio como contribuição para fortalecer a formação 

docente, sendo considerado parte do currículo formal, vivenciado pelo aluno na 

escola e valorizado como forma de enriquecer as relações sociais e pedagógicas em 

contraposição ao mero cumprimento das exigências legais. Nesse momento, os 

problemas vivenciados na escola, em sala de aula, podem ser identificados e 

reconhecidos como parte de uma problemática mais ampla da sociedade e não 

restritos à educação nem ao ensino. Nóvoa (1995) chama atenção para a 

importância dessa articulação. Nessa mesma direção, Fávero (2000) considera que 

o estágio abre caminhos para as novas relações, possibilita ao aluno desenvolver 
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uma visão crítica dos problemas e busca soluções estreitando os laços entre a teoria 

e a prática. 

Ademais, a formação inicial de professores é o momento-chave de 

socialização e de configuração do profissional, por meio da articulação entre a teoria 

e a prática, na perspectiva da formação do professor reflexivo. Concordando com 

essa postura, Lima (2004) acrescenta que, para formar o professor reflexivo, a 

formação inicial deve concentrar-se no trabalho de reflexão crítica sobre a prática 

pedagógica, a realidade e a fundamentação teórica estudada, bem como na 

perspectiva de formar o professor como pessoa e como profissional. Pensam 

também dessa forma Olga (2010) e Elza (2010) que apontam como ponto positivo 

do Estágio Supervisionado a troca de experiências nos encontros pedagógicos, a 

valorização dos saberes construídos no cotidiano da docência e as possibilidades de 

reflexões, intervenções e compreensões no diálogo entre teoria e prática. 

Consideram, portanto, o Estágio Supervisionado, um momento específico de 

aprendizagem, de reflexão sobre a prática pedagógica, possibilitando pensar a 

realidade da sala de aula e da escola de forma crítica e até propor situações de 

intervenção que possam modificar essa realidade. Para Pimenta e Lima (2004, p. 

92), significa “[...] construir e transformar seus saberes/fazeres docentes num 

processo contínuo de construção de suas identidades como professores”. 

Esse entendimento está também presente na fala de Fernanda (2010) que, 

ao enfatizar o estágio, apontou caminhos para melhorar sua atuação pedagógica, 

possibilitando a construção de novas formas de agir em situações de sala de aula. A 

nosso ver, aspectos da fala de Olga e Elza, referentes à reflexão e à intervenção, 

podem situar-se entre as novas perspectivas de estágio consideradas por Melo 

(2008, p. 100), como atividades que devem “[...] envolver os processos de 

observação, reflexão crítica sobre a realidade (escola-campo de estágio) e 

organização de ações que visem à intervenção nessa realidade”.  Entendido dessa 

forma, o estágio apresenta-se como lugar de troca e de possibilidades de abertura 

para melhor compreender o processo formativo. 

Raquel (2010) destaca como aspecto positivo do Estágio Supervisionado, 

sua realização na sala de aula do estagiário. Assim, era possível associar aquilo que 

estava aprendendo na Universidade principalmente nas disciplinas (Didática, 

Avaliação da Aprendizagem, Psicologia, as Metodologias entre outras), com a 

realidade de nossa sala de aula. “Estas disciplinas ajudaram no meu processo de 
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formação [...]”, possibilitando desenvolver e avaliar todas as atividades planejadas 

de forma interdisciplinar. Entendemos, assim que, quando o professor consegue 

fazer a inter-relação entre os conteúdos das disciplinas, a formação profissional 

torna-se coerente, podendo, conforme Piconez (2003), desenvolver a prática de 

forma coletiva e articulada com as demais disciplinas, assegurando a unidade, 

favorecendo a sistematização coletiva de novos conhecimentos e preparando o 

estagiário para “[...] compreender os estruturantes do ensino e os determinantes 

mais profundos de sua prática, com vistas a sua possível transformação” (PICONEZ, 

2003, p. 24).  

Outro aspecto positivo a destacar é a valorização da formação continuada 

como oportunidade de os professores atualizarem seus conhecimentos. Esse 

processo requer a consciência de que a formação nunca termina e a profissão 

significa uma sede de construção de saberes, sobretudo se a escola onde atua se 

constitui como escola “aprendente” e consequentemente, qualificadora para os que 

nela trabalham (ALARCÃO, 2003). Nessa perspectiva, a professora-discente Dalila 

(2010), revela que “[...] não só no estágio, mas o curso como um todo foi uma 

oportunidade para a gente se qualificar, melhorar e perceber a importância do 

professor estar sempre se qualificando”. 

Nas falas dos professores (as)-discentes, podemos constatar que o estágio 

teve contribuição fundamental, ao despertar para a necessidade da formação 

continuada, a exemplo de Mariana (2010). Busca a professora ressignificar sua 

atuação profissional porque a considera uma necessidade decorrente de mudanças 

paradigmáticas em meio aos avanços científicos e tecnológicos e a influência dos 

meios de comunicação e informação, que têm seus reflexos na educação de 

crianças, jovens e adultos. Tardif (2002), analisando a formação profissional do 

docente, supõe um continuum no qual, durante toda a carreira e fases de trabalho, 

deve alternar-se com a formação contínua. Não faz mais sentido o profissional 

pensar que, ao concluir um curso em nível superior, esteja preparado para enfrentar 

os desafios da profissão na atualidade.  

Ao referenciar a importância de o docente buscar alternativas para aprimorar 

sua formação, o professor-discente Alexandre (2010) traduz que a formação 

continuada oportuniza a atualização de conhecimentos e meios inovadores que 

facilitam a prática pedagógica. Representa um processo permanente de estudo, de 

reflexão, de discussão, de conflitos e de experimentação coletiva. Assim, se faz 
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necessário que as instituições formadoras assumam essa tarefa propiciando as 

condições adequadas do ponto de vista institucional e material e que o professor 

seja corresponsável por sua formação. A capacidade de aprender permanentemente 

pressupõe que os conhecimentos sejam de natureza histórica, parcial e temporal e 

que a realidade vivida constitua-se de constantes transformações e desafios, pois, 

como seres inconclusos, estamos em busca de transcendência conosco e com o 

meio circundante.  

Assim, a formação continuada de docentes deve ser entendida como 

processo de reconstrução do conhecimento, de alargamento da consciência para 

atuar como sujeito individual e coletivo. Parte da política de formação que se 

estende ao direito ao trabalho, assim como ao princípio de valorização profissional, 

tem, como condição necessária, promover a melhoria da qualidade da educação. 

Nesse sentido, Saviani (2009) entende que a formação não se restringe à resolução 

de problemas específicos de sala de aula, mas se estende à contribuição de poder o 

professor ultrapassar a visão compartimentada da atividade escolar e analisar os 

acontecimentos sociais, contribuindo para sua transformação. 

Contrapondo-se a esse conjunto de referências positivas sobre o Estágio 

Supervisionado, alguns depoimentos como o de Mariana (2010) apontam aspectos 

negativos: a dificuldade em conciliar as atividades do estágio com as outras 

atividades do curso; pouco tempo para pesquisar e selecionar/construir material 

didático para as aulas. Essas dificuldades, a nosso ver, comprometem o processo 

de formação não só no que corresponde ao estágio, mas às outras disciplinas. 

Consequentemente, repercutem na qualidade do curso, podendo precarizar ainda 

mais o trabalho docente o que há muito tempo vem ocorrendo e que foi acentuado 

nas políticas de governo dos anos 1990. Era requerido que o professor se 

qualificasse em serviço, sem, no entanto, os estados e municípios destinarem carga 

horária para as atividades específicas de formação. Além disso, não podemos 

perder de vista que a formação profissional envolve reflexão, experimentação e 

amadurecimento de ideias, sendo, portanto, processos que nem sempre se 

completam em curto tempo.  

Em síntese, percebemos que o Estágio Supervisionado, a despeito de se 

apresentar com algumas limitações, possibilitou aos professores(as)-discentes, 

interação com as situações de ensino e aprendizagem, permitindo-lhes fazer uma 

leitura crítica da realidade escolar e educacional bem como compreender a 
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importância da formação continuada. Despertou para situações em que o trabalho 

requer a capacidade de tomar iniciativas com mais autonomia e autoria, uma vez 

que o estágio ocorreu na sala de aula do próprio estagiário. A dinâmica favoreceu 

refletir sobre sua forma de pensar e agir, o que nos arriscamos a dizer que o Estágio 

Supervisionado, nessa situação analisada, contribuiu para redimensionar as ações 

pedagógicas. 

 

5.3 EIXO III: ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO LÓCUS DA REFLEXÃO 

CRÍTICA 

 

A prática docente desenvolvida na perspectiva dos egressos fundamentada 

do Estágio Supervisionado ganhou novos significados com o exercício da reflexão. 

Nesse eixo temático, evidenciamos o papel e a potencialidade da reflexão como 

estratégia formativa durante o Estágio Supervisionado, partindo do pressuposto de 

que, quando o estágio é fundado na práxis, referencia a reflexão como meio para 

redimensionar a prática. A figura 6 apresenta o Eixo III de análise com seus 

respectivos indicadores. 

 

Figura 6: Eixo de análise III e respectivos indicadores 

 

Fonte: Dados da pesquisa (2010) 

  

Eixo de análise III 

Estágio Supervisionado como lócus 
da reflexão crítica 

 
Os encontros pedagógicos e as 

possibilidades de pensar o saber e 
o fazer docente 

 
 

Estágio Supervisionado: 
redimensionando a prática 

docente 
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O Estágio Supervisionado constitui-se em espaço propício à reflexão sobre o 

saber, o saber fazer e o saber ser dos professores. Com esse entendimento, 

analisamos as falas produzidas pelos interlocutores relacionadas aos indicadores do 

terceiro eixo de análise dessa investigação, cujos temas procuram articular reflexões 

atinentes ao Estágio Supervisionado mediante a exigência colocada à prática dos 

professores no sentido de redimensioná-la. 

 

5.3.1 Os encontros pedagógicos e as possibilidades de pensar o saber e o 

fazer docente 

 

O exercício de refletir sobre a própria prática é desafiante e indispensável 

para melhor olharmos nossos modos de pensar, de reconhecer e estabelecer pautas 

do nosso agir. Segundo Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003), a reflexão é uma ação 

necessária, pois proporciona ao professor melhor interpretação do contexto real em 

que a prática se desenvolve. Esse exercício, de acordo com Freire (1999), traduz-se 

no movimento realizado entre o fazer e o pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, 

no pensar para o fazer e no pensar sobre o fazer, quando a reflexão nasce das 

curiosidades sobre a prática docente. Inicialmente, ingênua e no exercício constante, 

se transforma em crítica permanente, constituindo-se em orientação básica à 

formação dos professores que pretendem promover transformações por meio da 

prática educativa.  

Para Schön (1995), é imprescindível que o professor tenha consciência da 

importância de refletir sobre sua prática pedagógica e sugere que isso ocorra em um 

movimento triplo: reflexão-na-ação, reflexão sobre-a-ação e reflexão sobre-a-

reflexão-na-ação. Essas características permitem ao professor a condição de 

analisar e interpretar sua prática cotidiana, pois, refletindo, ele poderá se 

transformar-se em um profissional autônomo. Para identificar as contribuições do 

estágio no desenvolvimento de práticas pedagógicas que contemplem aspectos da 

realidade dos alunos que vivem, estudam e ou trabalham em escolas situadas no 

meio rural, uma das questões postas aos sujeitos da pesquisa refere-se aos 

momentos de reflexão sobre a prática pedagógica nos encontros pedagógicos 

durante o Estágio Supervisionado.  

Esses encontros tinham a duração de 4 horas/aulas e almejavam 

proporcionar leituras e discussões de textos que oferecessem aos professores(as)-
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discentes subsídios teóricos sobre a prática pedagógica, bem como promovessem 

reflexões sobre a prática docente e a partilha de experiências. Neles, traziam-se 

dúvidas, relatavam-se experiências, realizavam-se leituras, apresentavam-se 

depoimentos que eram discutidos com a mediação do professor supervisor. A Figura 

7 registra um desses momentos de reflexão e de troca de experiências. 

 

Figura 7- Encontro Pedagógico CCE/UFPI em 2006 

 

 

Figura 7: Encontro Pedagógico – CCE /UFPI em 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Cedida por um dos sujeitos da pesquisa (2010)  
 

A dinâmica dos encontros consistia de trabalho em grupo, planejamento de 

atividades, leituras, discussões e socialização de experiências. Sobre eles, descreve 

a professora-discente Raquel (2010): “Iniciamos o estágio fazendo uma reflexão de 

todo o trabalho que fazíamos, e a partir disso a gente abriu horizontes e mudei 

totalmente a forma de entrar na sala de aula”. Para Marlene (2010), os momentos 

foram muito ricos. Visto que oportunizaram a cada professor(a) falar sobre a 

dinâmica de sua sala de aula e refletir sobre os desafios enfrentados na  prática 

docente. “[...] após socialização das atividades havia discussão, todos davam sua 

opinião, a professora nos deixava à vontade para falar, orientava e apresentava 

sugestões”. Essa dinâmica subsidiou os(as) professores(as)-discentes no 

desenvolvimento de práticas inovadoras34 em suas salas de aulas, a exemplo do 

relato que segue: 

                                                           
34

 Aqui entendidas conforme Carbonell (2002, p. 21) como [...] um conjunto de intervenções, decisões 
e processos, com certo grau de intencionalidade e sistematização, que tratam de modificar atitudes, 
ideias, culturas, conteúdos, modelos e práticas pedagógicas [...]. 
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Os encontros pedagógicos que aconteciam aos sábados era o momento de 
socializar o nosso trabalho em sala de aula. E a partir das discussões e 
sugestões das colegas e da professora, fazíamos uma reflexão sobre esse 
trabalho, quais os pontos positivos e negativos, e ao retornar à sala de aula 
a gente sempre procurava inovar. (OLGA, 2010). 

 

Na análise das falas, revisitamos, em um primeiro momento, a afirmação de 

Nóvoa (1995, p. 29) quando diz que a “[...] troca de experiência e a partilha dos 

saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é 

chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando 

[...]”, ao buscar alternativas de ação efetiva e eficaz, por meio da reflexão sobre o 

trabalho pedagógico. A prática entendida de forma sistemática, organizada, 

intencional e crítica pode contribuir para o processo de ressignificação da ação 

docente. E o movimento do pensamento e da ação possibilita a imersão no contexto 

concreto de produção das falas e das ações dos sujeitos; aproxima do contexto 

concreto, real, no qual se desenvolvem as práticas pedagógicas, permeadas por 

interesses políticos, ideológicos, estéticos, éticos que representam e simbolizam a 

diversidade de ações do ser professor, do ser estudante-estagiário.  

Ainda, com relação aos encontros pedagógicos, Marlene (2010) explica que 

foram um dos momentos mais importantes no Estágio Supervisionado. Após a 

socialização das atividades, havia discussão, todos emitiam sua opinião, a 

professora os deixavam à vontade para falar, orientava e apresentava sugestões. 

“[...] o estágio me levou a avaliar a prática que tinha e a prática que temos hoje”.  

Estamos diante de uma autoavaliação sobre a prática pedagógica e podemos assim 

compreender a importância de refletir sobre o que fazemos, enquanto fazemos. 

Essa postura contribui, em grande parte, para uma prática mais comprometida frente 

aos desafios do processo educacional, e, além disso, o “[...] pensar serve para dar 

nova forma ao que estamos fazendo, enquanto ainda o fazemos” (SCHÖN, 1995, p. 

32). Quando o professor está aberto diante dessa postura e se conduz com 

flexibilidade, pode rever conceitos e teorias, criar novos esquemas de trabalho, 

confirmando, assim, as ideias de Gómez (1998, p. 369) de que “[...] se aprende o 

próprio processo de aprendizagem em diálogo aberto com a situação prática”.  

Esse argumento é confirmado por Alexandre (2010) ao demonstrar que a 

reflexão é utilizada em diversas situações de ensino-aprendizagem e que o Estágio 

Supervisionado possibilitou refletir sobre as dificuldades dos seus alunos. Ao fazer 
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uma autoavaliação acerca dos saberes que ainda precisa construir, inspira-se no 

estágio “[...] que o ajudou a refletir sobre as dificuldades de aprendizagem dos seus 

alunos e que ainda tem muito a aprender para tentar solucioná-las da melhor forma 

possível”. 

O pensamento de Freire (1999) colabora com essa discussão sobre o 

processo de pensar criticamente e rigorosamente a prática político-pedagógica, ao 

mostrar que possibilita compreender tanto sua razão de ser quanto as possibilidades 

de melhorá-la. Nessa perspectiva, é indispensável pensar a experiência política e 

pedagógica como prática social integrada à realidade.  

Como podemos observar na forma de os professores-discentes situar-se 

sobre a prática, vemos, dentre outros atributos da reflexão, que essa se constitui em 

um meio para avaliar as ações de sala de aula, tendo como objetivo encontrar 

soluções para os problemas que enfrentam no dia-a-dia. Nesse sentido, Mendes 

(2005, p. 38) afirma que o “[...] processo reflexivo sistemático, continuo e 

permanente, favorece o reencaminhamento das atividades desenvolvidas na sala de 

aula e fora dela, para buscar o aperfeiçoamento das ações docentes (ato de ensinar 

e aprender)[...]”. Assim, a reflexão pode ser considerada como ação que possibilita 

maior compreensão da prática docente, dos seus limites e dos desafios a serem 

superados, pois, normalmente, leva à sua reconstrução do conhecimento. É 

inegável, portanto, a repercussão do Estágio Supervisionado no desenvolvimento de 

uma prática reflexiva por parte do professor, sendo, pois, consensual entre os 

entrevistados por ocasião dessa pesquisa.  

Essa fase do processo formativo não representa, apenas, complementação 

aos saberes existentes, porém, uma experiência efetiva a partir da qual todos podem 

olhar para si reflexivamente e de forma idêntica visualizando suas práticas e os 

educandos cuja educação está sob sua responsabilidade. Esse aspecto é 

considerado pela professora da UFPI, Judith (2010), pois, segundo ela, o estágio 

constitui 

 

Uma oportunidade impar para que o professor possa refletir sobre o que faz 
e como ele faz [...] para discutir com os colegas sua metodologia, a sua 
forma de abordagem e ele pode até superar suas dificuldades porque 
quando ele olha, e percebe que tem outras formas de fazer e que ele 
também pode fazer de forma diferente [...]. (JUDITH, 2010). 
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Insistimos na conclusão de que as atividades desenvolvidas nos encontros 

pedagógicos, a partir das leituras e reflexões sobre a prática, favoreceram a 

construção de concepções de ensino e aprendizagem que enriqueceram o trabalho 

acadêmico e a intervenção pedagógica.  Isso nos leva a reafirmar, no item seguinte, 

sua contribuição no redimensionamento da prática docente.  

 

5.3.2 Estágio Supervisionado: redimensionando a prática docente 

 

O Estágio Supervisionado nos cursos de formação de professores ao longo 

da história configurou-se como atividade meramente instrumental, efetivado ao final 

do curso como forma de treinar e aplicar teorias, além de ensinar procedimentos 

específicos para ministrar aulas. A esse momento da formação atribuía-se uma 

finalidade puramente técnica e instrumental, com pouca contribuição ao processo de 

formação docente. Essa concepção vem sendo questionada e discutida nas 

pesquisas em educação, sendo intensificada, principalmente, na década de 1990, e 

impulsionada pela necessidade de buscar respostas aos problemas relacionados à 

formação docente, bem como pela disseminação de ideias como as de Schön 

(1995). Essas ideias são fundamentadas na inserção da prática reflexiva como 

forma de superação do modelo de formação de professor baseado na racionalidade 

técnica, assim como para corresponder às orientações de organismos multilaterias, 

em especial, o Banco Mundial para a educação brasileira.  

Pimenta e Lima (2004) consideram que a finalidade do estágio é propiciar ao 

aluno a compreensão da realidade escolar e a aquisição de competências para a 

intervenção adequada além de possibilitar a investigação e a vivência de projetos 

pedagógicos. Nesse aspecto, o estágio se afasta da compreensão vigente de ser a 

parte prática do curso e passa a ser compreendido como uma nova atitude, nova 

postura, frente às práticas político-pedagógicas conduzida por reflexões sobre a 

realidade socioeconômica, política, cultural e ética que envolve crianças, jovens e 

adultos. Isso representa, assim, segundo Lázara Silva (2008), um espaço de 

exercício do conhecimento e de pesquisa.  

Na análise das falas dos sujeitos da pesquisa acerca da possibilidade de o 

Estágio Supervisionado contribuir para redimensionar a prática docente dos 

professores em serviço, a professora-discente Ruth (2010) afirma que essa vivência 

lhe permitiu refletir sobre questões relacionadas ao trabalho pedagógico de modo a 
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procurar planejar e desenvolver atividades que “[...] contemplasse a realidade dos 

nossos alunos, que é diferente da realidade dos alunos que moram na zona urbana 

[...]” (RUTH, 2010).  O sociólogo Martins (2008) mostra que a escola do campo ao 

organizar o trabalho educativo, não pode prescindir de projetos específicos que 

considerem sua realidade que é diversa em relação ao urbano e diversificada 

internamente. Para atender a esse pressuposto teórico-metodológico, a educação e 

o ensino podem e devem promover, dentre outras alternativas, atividades de 

natureza multicultural, interdisciplinar, propor temas geradores de modo a 

contemplar a diversidade do campo como eixo articulador do trabalho pedagógico.  

A importância da reflexão vivenciada por ocasião do estágio é evidenciada 

tanto pela professora Bernadeth (2010), supervisora do estágio da UFPI, que a 

apresenta como possibilidade de os professores-discentes redimensionarem sua 

prática docente quanto na pesquisa realizada pelo PIBIC (2007 e 200835). Por isso, a 

professora acredita que o estágio tenha contribuído para redimensionar a prática 

pedagógica dos egressos do curso em convênio. A professora Judith (2010) 

corrobora esse pensamento afirmando que nos encontros pedagógicos, “[...] eles 

ressaltavam a importância do estágio como um momento de reflexão e intervenção 

sobre a prática”.   

No âmbito das atividades do estágio, os momentos de reflexão foram 

considerados pelos sujeitos da pesquisa como oportunidades de análise, construção 

de concepções e de partilha, favorecendo a construção de práticas com qualidade 

social, como mostram o depoimento de Mariana (2010) “[...] O estágio mudou minha 

prática, antes eu fazia cópia só para o menino copiar”.  Esse depoimento nos leva a 

acreditar que o estágio criou situações concretas de reflexão crítica sobre a prática, 

podendo viabilizar a qualidade de sua própria prática, e consequentemente, do 

estágio, para os professores da rede municipal de Teresina que atuam em escolas 

situadas no meio rural. Pimenta (1999) considera que é fundamental tomar a prática 

como referência para a formação e nela refletir, uma vez que o profissional não pode 

constituir seu saber-fazer senão a partir de seu próprio fazer. Tardif (2002) corrobora 

esse pensamento dizendo que somente trabalhando os condicionamentos da prática 

                                                           
35

 A pesquisa realizada, em 2006/2007, teve como objetivo identificar como a formação acadêmica 
em nível superior, melhorou a prática docente de professores da rede municipal de ensino de 
Teresina, que realizaram o curso de Pedagogia convênio UFPI/PMT. Já a pesquisa realizada, em 
2008, teve como objetivo identificar como os professores da Rede Municipal de Ensino de Teresina 
que cursaram licenciatura em Pedagogia por meio do convênio UFPI/PMT, investem em seus 
processos de desenvolvimento profissional. 
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e com as situações do cotidiano é que se pode gerar um saber que auxilie os 

professores a enfrentar os problemas com os quais se deparam no cotidiano.  

Na perspectiva de dialogar com a experiência dos sujeitos da pesquisa e 

destacando aspectos vivenciados no processo de formação, a fala de Raquel (2010) 

revela contribuições significativas do estágio para o redimensionamento da prática 

docente “[...] com o estágio a prática da gente em sala de aula muda, porque você 

procura pesquisar, ler mais, vê o que é melhor, vê que tem colega que estar 

conseguindo, então você percebe que é possível”. 

Os argumentos dos(as) dos sujeitos da pesquisa trazem um conjunto de 

aspectos sobre diferentes possibilidades de análise do estágio entendido como 

forma de intervir na realidade. Alguns desses aspectos sinalizam como profícuo, e 

vislumbram alguns encaminhamentos concretos para melhorar o processo de ensino 

e aprendizagem, rompendo com estruturas tradicionais que prevalecem no ensino 

acadêmico e na educação básica, em particular. É o que transparece na fala do 

professor-discente Alexandre (2010) ao comparar como trabalhava antes do estágio 

com o método das sete semanas36, e, posteriormente, para alfabetizar, trabalha com 

a produção de textos. A professora-discente Mariana (2010), por sua vez, considera 

que, a partir do estágio, passou a utilizar várias estratégias em sala de aula.  A 

Figura 8 mostra a construção de uma maquete da escola, pelos alunos, atividade 

realizada fora da sala de aula sob a orientação da professora, no período do Estágio 

Supervisionado.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
36

 Método sintético que prevê o início da aprendizagem a partir das menores unidades da língua 
escrita (letras), em seguida, analisa unidades mais amplas (sílabas) e, depois, de forma mais lenta, 
analisa palavras e a seguir frases e textos. 
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Figura 8: Atividade de grupo - Construção de maquete da escola, em maio de 2006. 
 

 
 

Fonte: Mariana (2006) 

 

O conjunto dos depoimentos colhidos tanto dos professores(as)-discentes  

quanto de docentes do curso que participaram dessa investigação,  aponta para a 

relevância do Estágio Supervisionado como oportunidade para redimensionar a 

prática pedagógica daqueles professores que atuam em escolas localizadas no meio 

rural. Apresenta, também, indícios de inquietação, de mudanças e de possíveis 

transformações. Enfim, reconhecem os professores-discentes a importância do 

estágio no processo formativo, aguçando sua criatividade e a busca por novos 

conhecimentos, posturas críticas, formação de opiniões que geram autonomia no 

exercício da função docente. Segundo Piconez (2003), o Estágio Supervisionado 

precisa ampliar no seu contexto, a preocupação com a parte política, epistemológica 

e profissional, uma vez que, sendo uma atividade teórico-prática, envolve o conjunto 

das ações pertinentes ao currículo do curso e à realidade da escola campo de 

estágio.   

O componente curricular Estágio Supervisionado deve contemplar ações 

que sensibilizem as instituições formadoras de professores em serviço que atuam 

em escolas do meio rural, a conduzirem sua formação visando à construção de 
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práticas pedagógicas e políticas atentas às vicissitudes de uma sociedade plural. Ou 

seja, a formação de profissionais aptos a atuar em uma sociedade global, 

informacional e multicultural como a brasileira, que reclama pela formação de 

sujeitos orientada pelo reconhecimento da diversidade cultural e das diferenças, 

capazes, assim, de transformá-la.   
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6 REFLEXÕES FINAIS 

 

As reflexões que trazemos, neste momento, refletem os aspectos 

vivenciados no decorrer deste estudo, retomando alguns aspectos discutidos 

anteriormente e suscitando reflexões acerca da política de formação de professores. 

O foco do nosso objeto de estudo se manteve na análise do percurso formativo 

vivenciado durante o Estágio Supervisionado, do curso de formação em serviço 

convênio UFPI/PMT no período de 2004-2006, junto aos egressos que desenvolvem 

suas atividades didático-pedagógicas em escolas do meio rural. Para tanto, 

buscamos expor e discutir a formação de professores e o Estágio Supervisionado 

com base nas políticas educacionais adotadas na atualidade, cujas principais 

diretrizes são oriundas dos organismos multilaterais, sendo referência a Conferência 

Mundial de Educação para Todos realizada em Jomtien (Tailândia) em1990. Nessa 

conferência, foi discutida a necessidade de os países investirem na educação, para 

entrar na era da globalização, assim como satisfazer as necessidades básicas de 

aprendizagem de crianças, jovens e adultos. Além dessa Conferência, a atuação de 

instituições como a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco), a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) e, 

principalmente o Banco Mundial, foi fundamental para a elaboração de diretrizes 

para a educação. Naquele momento, ao professor era atribuído um papel relevante 

na consecução desses objetivos.  

Em nível nacional, as políticas de formação de professores para educação 

básica, apresentam propostas inovadoras e alguns fundamentos estão em sintonia 

com os princípios defendidos por entidades de classe (Anfope, Anped), dentre 

outras. Evidenciamos, também, a necessidade de uma sólida formação inicial com 

base teórica viabilizando a interdisciplinaridade no processo educativo 

compreendido como prática social, com identificação explícita de seus 

determinantes e articulando teoria e prática.  

É possível perceber, nas políticas educacionais das últimas décadas, a 

articulação entre as orientações dos organismos multilaterais e as definições 

nacionais, dentre as quais destacamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) a Lei nº 9.394/1996. No art. 62, a lei define que toda formação de 

docentes para atuar na educação básica deve ocorrer em nível superior, em cursos 
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de graduação plena, promovidos por Universidades e Institutos Superiores de 

Educação. Essa determinação, talvez, se constitua em ponto positivo, já que o 

professor se prepara, supostamente, de forma adequada para trabalhar em sala de 

aula. A proposta legal é, no entanto, contraditória porque a formação se desenvolve 

conforme uma lógica pragmática e profissionalizante em detrimento da natureza 

crítico-reflexiva. A Lei nº 9.424/1996, cria o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental/Fundef e define recursos a serem 

utilizados exclusivamente no Ensino Fundamental e na valorização dos docentes 

nesse nível de ensino. Quanto ao alcance dos seus objetivos e sua aplicação nos 

Estados e Municípios, esse Fundo tornou-se alvo de inúmeras críticas por parte de 

setores comprometidos com a qualidade da educação e seu financiamento. É 

inquestionável, no visto que possibilita, sua contribuição para ampliar o atendimento, 

no âmbito do ensino fundamental, possibilitando, principalmente, o desenvolvimento 

de cursos de formação em nível superior para os professores leigos em exercício 

nas redes de ensino municipais e estaduais. 

 No que diz respeito à formação inicial de professores da educação básica, 

foi aprovado, em 2001, o Parecer CNE/CP 009/2001, estabelecendo as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, o 

Parecer CNE/CP 21/2001, que trata da duração e da carga horária dos cursos de 

Formação de Professores da Educação Básica, em Nível Superior e, em 2002, a 

Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, e a Resolução CNE/CP 2, de 19 

de fevereiro de 2002. Esse aporte normativo expressa os princípios orientadores e 

as diretrizes norteadoras da organização e da estrutura dos cursos de formação 

inicial de professores para a educação básica. Reafirma a necessidade de 

integração entre teoria e prática definida na LDB de 1996, mas não diferencia a 

formação de professores conforme o local de sua atuação (áreas urbanas ou rurais).  

Para mudar essa perspectiva, os movimentos sociais do campo procuraram 

influenciar as mudanças na educação pública e desencadearam algumas ações, 

dentre elas, a definição de diretrizes para educação básica no campo as quais são 

regulamentadas pelo Parecer CNE/CEB nº 36/2001 e pela Resolução CNE/CEB, nº 

1/2002. Segundo essa Resolução, devem ser observados na formação do professor 

“estudos a respeito da diversidade” de modo a assegurar qualidade social no ensino 

e uma política de formação compatível com esse projeto de educação. A Resolução 

CNE/CEB nº 02/2008 prevê que a admissão e a formação inicial e continuada dos 
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professores e demais profissionais do trabalho docente sejam ser apropriadas às 

especificidades da Educação do Campo, às oportunidades de atualização e ao 

aperfeiçoamento realizado com profissionais comprometidos com as especificidades 

do campo (art. 7º § 2º). 

Nessa perspectiva, a formação de professores(as) para a educação no  e do 

campo adquire um papel fundamental, fazendo-se, assim, necessário que a política 

de formação de professores(as), para esse segmento, contemple a reflexão 

pedagógica capaz de discutir a arte de educar e os processos de formação humana, 

a partir de concepções de ser humano concreto e historicamente situado. Diante das 

exigências da formação de professores, surgem apresentam-se novos desafios ao 

Estágio Supervisionado como componente curricular, e a ele é atribuída a 

possibilidade de análise e problematização das ações educativas, tendo como eixo 

norteador, a reflexão crítica. Retomando algumas reflexões construídas, ao longo 

desta pesquisa sobre o Estágio Supervisionado, constatamos que subsidia os 

professores em seu trabalho de sala de aula.   

As reflexões nos permitiram identificar que as políticas atuais de formação 

de professores implementadas por meio de cursos de formação em serviço, em 

particular o convênio UFPI/PMT, decorrem das ações oficiais implementadas no 

Brasil a partir dos anos de 1990. Suas repercussões no referido curso identificam-se 

na superação do enfoque do racionalismo técnico em contraposição aos saberes 

oriundos da prática do professor como ponto de partida para contextualizar os 

saberes que garantem ao professor o acesso ao conhecimento histórico. Essa 

proposta apresenta-se, no entanto, como de formação emergencial, em serviço, 

comprometendo, assim, os conteúdos das disciplinas que não abordam, a contento, 

o contexto social e político, a diversidade e as particularidades nas relações 

específicas do meio frente aos demais universos. 

Constatamos que os egressos não fazem uma crítica direta ao curso, mas 

demonstram insatisfação ante as dificuldades que enfrentam na condição de serem 

concomitantemente, acadêmicos e professores do ensino fundamental e em escolas 

situadas no meio rural. Apontam ainda os professores as dificuldades enfrentadas, 

durante o estágio, principalmente em adequar o currículo da escola às reais 

necessidades dos alunos bem como planejar as atividades contemplando as 

especificidades do trabalho pedagógico voltado para a realidade dos alunos que 

vivem nesse meio. Reconhecem, no entanto, que, a despeito das limitações 
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impostas por conjunturas historicamente desfavoráveis à qualidade da educação, as 

vivências e experiências, assim como a adequação do currículo às reais 

necessidades dos alunos, devem ser valorizadas.  

Os professores entendem, por sua vez, que a escola, ao se subordinar a 

propostas curriculares alheias à sua história, não contempla, no currículo, a 

realidade concreta dos alunos. Assim, apesar de o Plano Decenal de Educação do 

município de Teresina (2003-2013) contemplar algumas prescrições da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional/1996, arts. 26 e 28, inciso I relativas às 

especificidades do currículo para as escolas do campo, o projeto pedagógico do 

curso de formação de professores em serviço, não as obedece. Dessa maneira, os 

professores(as)-discentes encontraram dificuldades em relacionar os conhecimentos 

veiculados no curso na forma considerada por Freire (1992) como “saber de 

experiência feito”, currículo de experiências vividas, acervo de crenças e valores das 

classes populares, a serem valorizados pela escola.  

Alguns manifestaram a necessidade de formação específica para trabalhar 

nesse meio, especialmente quando a escola é multisseriada; outros destacam a 

insuficiência de recursos didático-pedagógicos. A falta desses meios e as 

dificuldades não inibem os professores-discentes de considerarem as atividades do 

estágio como significativas à melhoria da prática docente. Para eles, é uma 

oportunidade para que reflitam acerca da realidade de sala de aula e da escola, 

sobre o que fazem e os riscos de enfrentar o novo. Essa é uma etapa inerente à 

formação que viabiliza a troca de experiência com colegas de profissão e 

orientações da professora supervisora de estágio. 

Evidenciamos que o estágio assume o caráter de prática dialética ao se 

constituir em possibilidade para superar a dicotomia entre a teoria e a prática, e seus 

pressupostos apresentam-se no embate com a realidade do ensino na escola 

pública e, em particular, o fundamental. Ademais, assume a possibilidade de 

construção de saberes docentes específicos sobre o fazer pedagógico, na medida 

em que a reflexão conduz esse processo permitindo confrontar diferentes realidades 

e situações nas quais se enraízam práticas conservadoras de ensino e de 

aprendizagens. 

Os dados empíricos revelaram ainda que o Estágio Supervisionado, 

enquanto como componente curricular, assume grande relevância na formação de 

professores em serviço, porque contribui na construção/(re)construção de saberes 
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docentes, ficando essa possibilidade patente para os(as) professores(as)-discentes 

que trabalham em escolas situadas no meio rural. Nesse sentido, percebemos que a 

maioria dos professores(as)-discentes considera que o estágio contribuiu para 

formular uma visão mais ampla do processo ensino e aprendizagem, tendo em vista 

que foi realizado a partir da segunda metade do curso quando tinham uma relativa 

base teórica para refletir sobre o processo de ensino e aprendizagem. A 

oportunidade de pensar, dialeticamente, sobre a prática apoiada na teoria 

ultrapassaria o senso comum pedagógico, passando a compreender a complexidade 

das práticas institucionais e das ações ali praticadas. Esse aspecto é indicativo de 

uma postura docente comprometida com as práticas escolares e que não se 

apresentavam no início das atividades do Estágio Supervisionado. Alguns 

professores(as)-discentes, no entanto, por terem experiência no magistério, 

mostraram resistência em relação a essa fase, pois consideravam que deveria ter se 

desenvolvido apenas ao final do curso, transparecendo, assim, a concepção de 

estágio como instrumentalização técnica, ou seja, a prática pela prática sem as 

devidas reflexões. 

Enfatizamos que a relação entre teoria e prática por ocasião do Estágio 

Supervisionado revelou-se um atributo essencial ao processo formativo, sendo 

componente curricular imprescindível ao processo de formação, para apreender a 

prática pedagógica em sua totalidade. Segundo Lázara Silva (2008), nesse 

movimento a prática oferece outro sentido à teoria que, por sua vez, também re-

significa a prática. Com essa compreensão, o Estágio Supervisionado permite o 

confronto da realidade com a teoria orientadora das ações concorrendo,assim, para 

mudar a realidade e o concreto social/escolar (prática educativa), tomado como 

ponto de partida e de chegada. Apesar de o projeto político pedagógico do curso 

enfatizar a relação entre a teoria/prática na perspectiva de superar as 

fragmentações, alguns depoimentos consideram a teoria e a prática como 

dimensões distintas do conhecimento.     

A opinião das professoras de estágio, referente ao componente curricular, 

aproxima-se daquela na qual a participação, a reflexão e a formação são 

oportunidades de aprendizagens, adaptações, convivências ante a mudanças, 

transformações e incertezas. Possibilita, assim, que os(as) professores(as)-

discentes, ao lidarem com o vivido, busquem saberes didático-pedagógicos a serem 

ressignificados em sua intervenção em sala de aula. Isso nos leva a inferir que o 
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Estágio Supervisionado para quem está no exercício do magistério se traduz em 

práticas reflexivas enriquecedoras da teoria-ação, e instrumentaliza a práxis 

pedagógica nos anos iniciais do ensino fundamental, conduzindo a mudanças (ou 

transformações) na postura profissional em face do ensinar e do aprender. O estágio 

apresenta-se, também, como dimensão formadora e lócus de reconstrução de 

saberes docentes, ou seja, é um espaço de vivência de práticas de ensinar e 

aprender, com limites e possibilidades de formação do professor reflexivo.   

Quanto às contribuições do estágio nas práticas pedagógicas dos egressos 

que atuam em escolas localizadas no meio rural, houve unanimidade nos 

depoimentos, já que todos afirmaram ser uma experiência positiva em sua formação. 

Destacaram que contribuiu na reconstrução de saberes referentes ao planejamento 

e à avaliação (planejar a partir da realidade do aluno, avaliação contínua); ao 

conteúdo a ser ensinado (gestão da sala de aula, atividades variadas, trabalhos em 

grupo, atividades contextualizadas, adaptação de conteúdos, relações 

interpessoais). O respeito e a aceitação dos alunos (respeitar as diferenças, 

compreender o aluno); e saberes resultantes da reflexão sobre a prática 

(aprendendo com a experiência, autoavaliar) são destaques nas falas dos 

interlocutores da pesquisa.  

Esses saberes se aproximam da experiência, do pedagógico e dos saberes 

do conhecimento como produção histórica. Entretanto, os(as) professores(as)-

discentes destaca,  os saberes relacionados ao conhecimento pedagógico. Isso nos 

leva a pressupor que não sentem dificuldades em relação ao domínio do conteúdo a 

ser ensinado, devendo ser, entretanto, mais bem compreendido para se incorporar 

às atividades contemplando a realidade dos alunos que vivem no meio rural.  

Os dados revelam também que o Estágio Supervisionado, além dos 

objetivos intrínsecos no projeto político pedagógico do curso, propiciou uma visão 

formativa que pode levar à percepção crítica do percurso formativo do professor (a) 

dos anos iniciais do ensino fundamental a partir das orientações da professora 

supervisora de estágio, das leituras e discussões e da a troca de experiências nos 

encontros pedagógicos. São contempladas, também, a valorização dos saberes 

construídos no cotidiano da docência, as possibilidades de reflexões, intervenções e 

compreensão no diálogo entre teoria e prática. Traduz-se, assim, em riqueza para 

confrontar e refletir sobre o vivido e o aprendido a partir do currículo formal, da 

trajetória de vida (currículo real), bem como sobre as possibilidades de formação 
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continuada. É visto como atividade formativa, com dimensões sóciopolíticas e 

culturais, com potencial para auxiliar o(a)professor(a)-discente a transpor 

aprendizagens para outras situações. No percurso formativo os sujeitos da pesquisa 

apontam também aspectos negativos, dentre os quais destacam a dificuldade em 

conciliar as atividades do estágio com as outras atividades do curso, e a exiguidade 

do tempo para pesquisar e selecionar /construir material didático para as aulas.  

O Estágio Supervisionado apresenta-se, por fim, como lócus de reflexão 

critica sobre o saber, o saber fazer e o saber ser, no sentido de redimensionar a 

prática docente. Consideram os sujeitos que a realidade dos alunos deve se integrar 

aos conteúdos em situações reais de ensino, suscitar a problematização e a busca 

de alternativas para enriquecer os processos de ensinar e de aprender. Assim, para 

quem é professor(a), o estágio subsidia a reflexão sobre a prática pedagógica nos 

anos iniciais do ensino fundamental, para perceber as dificuldades que os alunos 

enfrentam no processo de ensino e aprendizagem; o processo de formação 

continuada enquanto exigência para o exercício profissional do professor; a relação 

entre teoria e prática, aspecto considerado fundamental para uma formação que 

responda aos desafios sociais e àqueles relativos à prática educativa. Destacam, 

ainda, a realidade dos alunos e do meio onde a escola se encontra inserida; 

situações reais que promovam a problematização e alternativas capazes de 

colaborar com a melhoria dos processos de ensinar e aprender. 

Diante do exposto, o componente curricular concorre para que os 

professores-discentes se mobilizem e reconstruam saberes necessários à 

organização, sistematização e desenvolvimento da prática pedagógica. O exercício 

constante da reflexão sobre a prática profissional propiciou aos professore(as)-

discentes um olhar crítico e  consciente de seu papel como interlocutor nas questões 

profissionais, sociais e políticas. Sentiram-se motivados em buscar o 

aperfeiçoamento do seu fazer pedagógico e reconhecem, ainda, que o Estágio 

Supervisionado representa uma oportunidade para enfrentar as dificuldades no trato 

com as aprendizagens dos alunos que, antes, consideravam de forma natural, objeto 

do senso comum. 

Diante dessa discussão, contatamos, nesta pesquisa que, a despeito de o 

Estágio Supervisionado em serviço apresentar alguns desafios na perspectiva de 

articular teoria e prática, nosso pressuposto inicial pôde ser confirmado. O Estágio 

Supervisionado em serviço pode se constituir em oportunidade para conhecimento 
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da realidade da escola/sala de aula, mobilizar e articular diferentes saberes para 

atender às exigências a ela inerentes e superar dificuldades, redimensionando a 

prática dos professores que atuam no meio rural. 

Consideramos, por fim, que, a partir do nosso compromisso como educadora 

que vivencia e reconhece a necessidade de políticas consistentes para a formação 

de professores do ensino fundamental em particular aqueles que atuam em escolas 

do meio rural, um conjunto de explicitações pode converter-se em pauta de 

discussão e em orientações específicas para a formação desses professores. 

Conforme vimos discutindo, uma política de formação de professores para o meio 

rural poderá organizar uma agenda a partir das seguintes pautas: compreender que 

essa busca não se faz sem o envolvimento numa luta maior, que é melhorar a 

própria formação de professores e a qualidade da educação oferecida na educação 

básica, o que significa situar o estágio supervisionado no interior das políticas 

públicas de educação e de formação de professores; articular diferentes realidades 

do ensino fundamental, enfrentando situações decorrentes de práticas 

conservadoras em relação ao ensino no meio rural; compreender que o estágio, por 

si só, não vai resolver a dissociação entre teoria e prática, ainda presente no 

processo formativo docente, assim como proporcionar uma visão mais ampla do 

educando frente à realidade do campo, tornando-os capazes de perceber as 

contradições e problematizar as questões aparentemente imutáveis.  

A ampliação do debate acerca da politica de formação de professores com 

ênfase na prática do Estágio Supervisionado enquanto componente curricular que 

articula os saberes e as práticas pedagógicas, bem como a discussão de aspectos 

importantes da formação, inclusive a modalidade continuada, articulada com as 

experiências de vida e profissionais, consolidam essa agenda política no campo da 

educação do campo. 

As considerações tecidas, ao final desta pesquisa de Doutorado, acenam 

com estudos similares sobre a formação de professores da educação básica, pois o 

“modelo” atual não responde aos reclamos de uma sociedade em mudanças e 

porque não dizer, à crise do capital, com repercussões imensuráveis no mundo do 

trabalho. Os problemas conjunturais que se apresentam, atualmente, afetam o 

cotidiano das pessoas, e se refletem na Universidade, como Instituição educativa, 

merecendo mais atenção por parte dos profissionais que formam as novas gerações 

para conduzir os destinos da sociedade. O trabalho em sala de aula e nos 
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departamentos precisa ser ressignificado e traduzido em ações coletivas no ensino, 

na pesquisa, na extensão dentre outros serviços prestados à sociedade. A formação 

de professores é uma dessas demandas políticas e sociais sobre as quais a 

Universidade é corresponsável.   

Para finalizar, como síntese desse processo de pesquisa e das nossas 

reflexões, trazemos algumas tirinhas do Chico Bento personagem do Maurício de 

Souza, que do nosso ponto de vista é pertinente para concluir esse estudo, como 

veremos a seguir. 
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ANEXO  1 

ORGANIZAÇÃO CURRICULAR/MATRIZ CURRICULAR 
INTEGRAÇÃO CURRICULAR – 2910 horas. DURAÇÃO: 3 anos 

Blocos Disciplinas 
1º ano 2º ano 3º ano 

Total 
1ºS 2ºS 2ºS 2ºS 1ºS 2ºS 

I - Formação 

histórico-cultural 

do professor e a 

realidade 

brasileira. 

SEMINÁRIO I 15h      

330 h 

OFICINA I  15h      

História da Cultura  

Brasileira 
60h 

     

Filosofia da Educação 

Brasileira 
60h 

     

Sociologia da Educação 60h      

Antropologia e Educação 60h      

Fundamentos Teórico-

Metodológico do Trabalho 

Científico 

60h 

     

 SUB-TOTAL 330h      

II -Teoria e 

Pesquisa 

Educativa 

SEMINÁRIO II  15h     

660 h 

OFICINA II  15h     

Educação, Estado e  

Cidadania 

 
60h 

    

Fundamentos Teórico-

Metodológicos da Pesquisa 

Educativa 

 

60h 

    

História da Educação 

Brasileira 

 
60h 

    

Leitura e Produção de Textos  60h     

Fund. Psicológicos da 

Educação 

 
60h 

    

 SUBTOTAL  330h     

III - Currículo / 

Avaliação e 

Prática Educativa 

SEMINÁRIO III   15h    

990h 

OFICINA III   15h    

Teoria de Currículo e 

Sociedade 

  60h    

Avaliação da Aprendizagem   60h    

Alfabetização   60h    

Psicolingüística   60h    

Fundamentos Didáticos da 

Prática Pedagógica 

  60h    

 SUBTOTAL   330h    
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Blocos Disciplinas 1º ano 2º ano 3º ano Total 

1ºS 2ºS 1ºS 2ºS 1ºS 2ºS 

IV - Políticas 

Públicas e Prática 

Educativa 

SEMINÁRIO IV    15h   

1620 

OFICINA IV    15h   

Políticas Públicas e Educação    60h   

Planejamento e Avaliação da 

Educação 

   60h   

Gestão e Organização do 

Trabalho Pedagógico 

   60h 

 

  

Fundamentos da Educação 

Especial 

   60h 

 

  

Legislação e Organização da 

Educação Básica 

   60h 

 

  

Prática Educativa I    60h   

 SUB-TOTAL    390h   

V - Conteúdo / 

Metodologia e 

Prática Educativa 

SEMINÁRIO V     15h  2250 

OFICINA V     15h   

Conteúdo e Metod. da  Língua 

Portuguesa 

    60h   

Conteúdo e Metod. da 

Matemática 

    60h   

Conteúdo e Metod.  de 

História 

    60h   

Conteúdo e Metod. de  

Geografia 

    60h   

Conteúdo e Metod. de 

Ciências da Natureza 

    60h   

Prática educativa II     60h   

 SUB-TOTAL     630h   

VI – NTIC e 

Prática Educativa 

SEMINÁRIO VI      15h 

2910h 

OFICINA VI      15h 

Conteúdo e Metod. de 

Educação Física 

     60h 

Conteúdo e Metod. de Artes      60h 

Eco-pedagogia      60h 

Educação e as NTIC                              60h 

Literatura Infantil      60h 

Prática Educativa III      60h 

EAD      60h 

 SUB-TOTAL      660h 
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ANEXO 2: TEMAS DO SEMINÁRIO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM SERVIÇO - LICENCIATURA 

PLENA EM PEDAGOGIA – MAGISTÉRIO DOS ANOS INICIAIS 

 

TEMAS SEMINÁRIOS 

 

 Educação e Relação de Gêneros 

 Educação e Sexualidade 

 Políticas Educacionais e Partidos Políticos 

 Planos Econômicos e Classes Sociais 

 Economia Educação 

 Educação e Trabalho 

 A Pedagogia de Paulo Freire 

 Educação e Subjetividade 

 Pedagogia de Projetos 

 

OFICINAS PEDAGÓGICAS 

 ArteEducação 

 Educação e Ludicidade 

 Biodança 

 Oficinas de translinguagem 

 Arteterapia 

 Recursos Audiovisuais 
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ANEXO 3: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

LINHA DE PESQUISA: POLÍTICA E PRÁXIS EDUCATIVA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

      Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário, em uma 

pesquisa de doutorado. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, no 

caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento. Qualquer 

dúvida você pode esclarecer procurando o Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal do Piauí, pelo telefone tel.: (86) 3215-5734 e-mail: 

cep.ufpi@ufpi.br web: www.ufpi.br/cep 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA  

Titulo do Projeto: Estágio Supervisionado como parte da formação de professores 

em Serviço dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. 

Pesquisador responsável: Mirtes Gonçalves Honório de Carvalho 

Telefone para contato: (86) 3225-2682 / (86) 9979-7804 

 

Investigar as possibilidades e os limites de o estágio supervisionado em serviço 

propiciar subsídios aos professores para o desenvolvimento de práticas pedagógicas 

que contemplem a realidade em que os alunos que vivem, trabalham e/ou estudam 

em escolas localizadas no meio rural. Será utilizada como ferramenta para coleta de 

dados a entrevista com questões semi-aberta, sem o risco de causar 

constrangimento ao entrevistado. E como recurso para complementar os dados da 

entrevista o registro fotográfico (de atividades realizadas durante o estágio 

supervisionado). As informações obtidas por meio desta pesquisa serão 

confidenciais e asseguramos o sigilo sobre sua participação. 

 

 

 

 

mailto:cep.ufpi@ufpi.br
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO SUJEITO DA PESQUISA 

Eu, __________________________________________, RG ________________, 

abaixo assinado, concordo em participar do estudo que tem como título: Estágio 

Supervisionado como parte da Formação de Professores em Serviço dos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental, como sujeito. Fui devidamente informado e 

esclarecido pela pesquisadora sobre a pesquisa e seus procedimentos, bem como 

disponibilizo fotos que podem ser usadas nesta pesquisa. Foi-me garantido que 

posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade. 

 

 

Teresina, ______, de ______________ de 2010 

 

____________________________________________ 

Mirtes Gonçalves Honório de Carvalho  

PESQUISADORA RESPONSÁVEL 

 

________________________________________ 

Assinatura do sujeito responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato através: 
Comitê de Ética em Pesquisa – UFPI - Campus Universitário Ministro Petrônio Portella - Bairro Ininga 
Centro de Convivência L09 e 10 - CEP: 64.049-550 - Teresina - PI 
Telefone: (86) 3215-5734 - email: cep.ufpi@ufpi.br web: www.ufpi.br/cep 

mailto:cep.ufpi@ufpi.br
http://www.ufpi.br/cep
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APÊNDICE 

 



208 

 

APÊNDICE 1: ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 

I- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

1 – Estado civil 

    (    ) solteiro(a)      (    ) casado(a)      (    ) divorciado(a)    (    ) viúvo(a)    (    ) outro 

 

2 – Gênero 

      (    ) masculino                      (    ) feminino 

 

3 – Endereço 

 

4 – Série que está desenvolvendo suas atividades didático-pedagógicas. 

 

5 – Há quanto tempo atua no magistério? 

 

6 – No período da realização do curso trabalhava na zona rural? 

 

7 – O que o(a) motivou a realizar o curso de Pedagogia convênio UFPI/PMT ?  

 

8 – Além da docência, você exerce outra atividade profissional? Se sim, qual? 

 

9- Dificuldades que encontra no trabalho em escolas do meio rural? 
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II - ESTÁGIO NA FORMAÇÃO DOCENTE 

 

1- O Estágio Supervisionado foi organizado começando a partir do IV bloco do 
curso se estendendo até o VI bloco, totalizando uma carga horária de 900 
(novecentas) horas. Essa carga horária foi suficiente para possibilitar a 
construção da prática reflexiva e a articulação entre teoria e prática? Por quê ? 

 

2 – Em sua opinião, quem já exerce o magistério deve fazer Estágio 

Supervisionado? Por quê?   

 

3 –Que estratégias foram utilizadas durante o estágio para proporcionar aos 

professores-discentes a reflexão sobre a prática? 

 

4 – Qual(is) as dificuldades encontradas durante a realização do Estágio 

Supervisionado? 

 

5 – Na sua opinião qual(is) as contribuições do estágio no processo de formação 

docente dos (as) professores(as)-discentes, que realizaram o curso de Pedagogia- 

convênio UFPI/PMT ? 

 

6– Na sua opinião, em que aspectos as atividades propostas/realizadas durante o  

Estágio Supervisionado contribuíram para redimensionar a prática docente dos 

professores/discentes ? 

 

7- Na sua opinião o professor que atua no meio rural necessita de uma formação 

específica? 

 

8- Você gostaria de dizer algo mais em relação ao que conversamos? 


