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Este trabalho apresenta algumas reflexões de uma investigação bibliográfica 
realizada durante o Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE – da Rede 
Estadual de Ensino do Estado do Paraná acerca da formação inicial de professores e 
o Estágio Supervisionado nos cursos de formação de docentes. Para tanto, 
tomamos como ponto de partida alguns trabalhos desenvolvidos na área de prática 
de formação e a pesquisa tendo como eixo de discussão os saberes que norteiam o 
papel e a identidade do professor de Estágio Supervisionado. Entre nossos 
interlocutores destacaram–se Alves e Garcia (2006), Lüdke (2007; 2008), Pimenta 
(2006; 2008) que sinalizaram as leituras e o percurso docente enquanto 
formadores e pesquisadores. As características marcantes encontradas foram 
aquelas que dizem respeito a identidade deste profissional, uma vez que a atuação 
do professor de Estágio, pautado na pesquisa, é fundamental no processo de 
formação do futuro professor, pois seu envolvimento em todas as etapas das 
atividades propostas permite abrir espaços e construir relações que favorece novas 
aprendizagens; sendo imprescindível também, para sua qualificação, seu avanço e 
atualização profissional, para a compreensão das necessidades sociais e suas 
contradições presentes na área da educação. Ressalta–se a importância desse 
profissional no processo de formação de docentes e na necessidade de ampliar as 
leituras, os estudos e debates que enfoquem esta temática. 

Resumo 

 

Estágio Supervisionado, Identidade do professor, Saberes e Leituras. 
Palavras-chave: 

 

"Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas ... 
Que já têm a forma do nosso corpo ... 

E esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos 
mesmos lugares ... 

 
É o tempo da travessia ... 

E se não ousarmos fazê-la ... 
Teremos ficado ... para sempre ... 

 

À margem de nós mesmos..." 

(Fernando Pessoa) 

  

Na formação inicial de professores, a disciplina de Estágio Supervisionado dos 
cursos de formação de docentes, constitui-se como eixo norteador de todas as 
demais disciplinas que compõem a matriz curricular ao longo dos cursos. A 
preocupação com esta área sempre esteve presente em nossa atuação profissional, 
a partir de nossa vivência, como aluna e, mais tarde como professora, dando 
encaminhamento às atividades de Estágio Supervisionado.  

INTRODUÇÃO 



A atuação nos Cursos de Formação de Docentes em nível médio - modalidade 
Normal, em meados de 1991, foi marcada pelas mudanças curriculares, com 
profundas alterações na disciplina de Estágio Supervisionado, muitas delas por 
questões de política educacional no Estado do Paraná, acerca de sua cessação e de 
sua atual revalorização enquanto curso profissionalizante em nível médio neste 
Estado. 

Diante da importância desta área na formação de docentes, seja em cursos de nível 
médio como nos cursos de graduação em licenciaturas, guardados suas 
especificidades, desenvolvemos uma proposta de pesquisa por meio do Programa 
de Desenvolvimento Educacional - PDE do Estado do Paraná. Esta pesquisa, 
proporcionada por este programa de formação continuada para professores da rede 
pública do Estado do Paraná, em conjunto com as instituições públicas de Ensino 
Superior, iniciou-se em 2008 e atualmente está em processo de implantação de 
ações que visam uma maior discussão e entendimento acerca do Estágio 
Supervisionado por parte dos professores do Curso de Formação de Docentes em 
nível médio no Instituto de Educação Estadual de Maringá. 

Para o aprofundamento de nossos estudos, tomamos como eixo de reflexão nossa 
própria atuação profissional e de nossos pares em relação à área de Prática de 
Formação - Estágio Supervisionado. Entendemos que é objetivo fundamental do 
Estágio Supervisionado desenvolver um processo de vivência e reflexão sobre a 
ação docente que favoreça a construção dos saberes pedagógicos pela pesquisa e 
investigação sistemática. Neste sentido, a Prática de Formação está articulada com 
inúmeros elementos que a contextualizam, entre eles o professor de Estágio. Sua 
concepção de mundo, de homem e de sociedade, suas concepções teóricas para 
compreender como se elabora o conhecimento humano e entender o significado do 
seu ofício, delinearão a forma como ele encaminhará as ações pedagógicas no 
Estágio.  

Apoiamo-nos nas leituras e nos trabalhos de autores que buscam aprofundar o 
debate acerca da identidade do professor de Estágio Supervisionado a partir de seu 
processo de formação direcionado à sua prática profissional nesta disciplina. 
Buscamos compreender quais as referências sobre a unidade teórico/prática que 
dão sustentação a esta área. Neste percurso encontramos nos interlocutores Maciel 
(2002), Lüdke (2000, 2006) e Pimenta (2006) as discussões sobre a integração 
entre o ensino e a aprendizagem respaldados pela investigação e compreensão de 
como se configuram as relações do cotidiano escolar. Esses autores discutem 
também a práxis como prática de e em

A partir dos referenciais bibliográficos apontados, buscamos delinear a identidade 
do professor de Estágio Supervisionado e elencar algumas habilidades que possam 
dar suporte ao professor da Prática de Formação e dos encaminhamentos que o 
mesmo possa dar aos seus alunos na formação docente. Entendemos que, para 
formar futuros professores compromissados com sua prática é necessário uma 
consciência de sua própria prática e de sua função como professor desta disciplina. 

 formação de docentes como espaço de 
reflexão sobre as práticas pedagógicas, necessária nesta formação. Quanto às 
questões que envolvem a pesquisa, o olhar investigativo e reflexivo dos professores 
dos cursos de formação de docentes tomamos como norte os estudos de Frigotto 
(1995), Ghedin (2004), Maciel (2004), Pimenta (2006), Schaffrath (2007) e 
Pimenta e Lima (2008). 

   1. O PROFESSOR DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO NOS CURSOS DE 
FORMAÇÃO DE DOCENTES 



Consideramos o papel do professor de Estágio Supervisionado, não somente como 
aquele responsável pela formação escolar de seus alunos, mas também como 
instigador de novas aprendizagens, novos olhares para a realidade que cerca os 
futuros professores no seu processo de formação, indo além, na medida em que os 
alunos já formados, sejam capazes de estar em constante formação, constante 
aprendizado e reflexão da sua prática profissional.  

Imbernón (2006) em seus estudos sobre a formação docente no contexto social de 
mudanças e incertezas presentes nas instituições escolares do final do século XX e 
início do século XXI, afirma que: 

  

"[...] formar um professor como um profissional prático-reflexivo que se defronta 
com situações de incertezas, contextualizadas e únicas, que recorre à investigação 
como uma forma de decidir e de intervir praticamente em tais situações, que faz 
emergir novos discursos teóricos e novas alternativas de formação." 
(IMBERNÓN,2006: 39)  

  

Sendo assim, o processo de formação de docentes deve contar com professores de 
Estágio Supervisionado, e das demais áreas, que detenham conhecimentos, 
habilidades e atitudes para contribuir no desenvolvimento de profissionais 
reflexivos e investigadores. 

Considerando a formação de professores como uma oportunidade para refletir 
sobre a ação estruturada na relação teórico/prática, torna-se necessário discutir o 
papel daquele que está mediando este processo, ou seja, quem é o professor de 
estágio e qual sua tarefa na formação inicial desses futuros docentes, levando-se 
em consideração os saberes próprios do seu ofício e da disciplina de Estágio 
Supervisionado.  

Em relação as características próprias desta disciplina nos cursos de formação de 
docentes, é necessário retomar como se configura nas legislações vigentes. Ao 
fazermos menção ao Estágio Supervisionado nos cursos em nível Médio tomamos 
como premissa sua configuração na Proposta Curricular do Curso de Formação de 
Docentes em Nível Médio, Modalidade Normal do Estado do Paraná (SEED/PR, 
2006). Este documento regulamenta a organização e execução, apresentando os 
princípios pedagógicos que permeiam o curso e consequentemente a Prática de 
Formação, abrangendo o trabalho como princípio educativo, a práxis como princípio 
curricular e o direito da criança ao atendimento escolar.  

A atual proposta, atendendo à legislação vigente, a Deliberação nº. 010/99 do 
CEE/PR, traz novas discussões e encaminhamentos para a Prática de Formação, os 
quais possibilitam práticas pedagógicas articuladoras entre os diferentes saberes. 
Oferecendo uma carga horária do Estágio Supervisionado que vise integrar o 
currículo do curso como um todo, sendo o eixo de articulação entre as demais 
disciplinas. O encaminhamento desta proposta: 

• busca a formação teórico-prática em diferentes momentos pela participação 
de todos os professores, considerando a prática de formação como trabalho 
coletivo do curso e da própria escola; 

• enfatiza o campo de estágio com crianças de 0 a 5 anos e de 6 a 10 anos, 
correspondendo assim à habilitação do curso, que é de Educação Infantil e 
anos iniciais do Ensino Fundamental;  



• traz uma proposta temática por série a ser (re)definida ao longo do curso.  

Torna-se premente salientar que nesta pesquisa fazemos referência especialmente 
ao Curso de Formação de Docentes em nível Médio - modalidade Normal, sem 
deixar de considerar que os cursos de graduação e demais licenciaturas ofertadas 
pelas Instituições de Ensino Superior possuem em seus cursos e nas suas cargas 
horárias de Estágio Supervisionado sua especificidade de prática de formação, visto 
suas características próprias de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Diante da amplitude da função do professor na formação docente inicial, coube-nos 
destacar alguns saberes docentes que vemos como pertinentes ao profissional que 
medeia as ações pedagógicas nos cursos de formação - o professor de Estágio, 
entre outros, aqueles saberes que contribuem para a articulação da unidade 
teórico/prática. Dentre tantos, fizemos a opção de delinear as compreensões 
necessárias importantes ao professor de estágio, ou seja, os saberes que lhes são 
inerentes: o 

2. SABERES E HABILIDADES DO PROFESSOR DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO - SUAS LEITURAS 

saber experiencial, o saber disciplinar/curricular, o saber da 
tradição pedagógica e o 

Lima (2006), amparada em estudos de Gauthier (1998), afirma que a formação 
profissional docente não se faz no indivíduo, mas é produzida socialmente. Faz-se 
pelos conhecimentos e vivências experienciados pelo sujeito no convívio com os 
outros. Os ‘outros anteriores' foram seus professores e colegas de classe, a 
coletividade que esteve presente em sua trajetória estudantil em determinado 
tempo histórico, na construção pessoal de conceitos, idéias e representações sobre 
o ensino e sobre o papel do professor; os ‘outros de hoje' são seus alunos, colegas 
de trabalho, professores e aqueles que eles pesquisam e estudam em seu campo 
de atuação profissional, os quais constituem suas experiências profissionais e 
condicionam suas ações como professor.  

saber da ação pedagógica. 

Neste "saber experiencial" consideram-se as observações, ações e reflexões 
advindas de sua prática profissional, das experiências positivas e negativas que ele 
vivenciou e vivencia no seu campo de atuação profissional, as quais são valorizadas 
na medida em que são pensadas e fundamentadas em conhecimentos teóricos para 
a resolução dos problemas da prática. 

Cabe aos professores de Estágio fazer de seus saberes vindos da experiência o 
ponto de partida e chegada para reflexões e a tomada de decisões que contribuam 
para a formação profissional docente de seus alunos, para que possam "[...] 
identificar e caracterizar os modos de transposição didática dos saberes construídos 
no cotidiano (de suas atividades de estágio) em saberes docentes". (THERRIEN, 
2000 apud

O saber disciplinar/curricular se caracteriza pelo domínio da disciplina ou área de 
conhecimento que o professor se propõe ensinar, ou, nas palavras da autora "é o 
conhecimento do conteúdo a ser ensinado". (LIMA, 2006: 04) Ter domínio da 
disciplina de ensino é ter construídos os seus fundamentos epistemológicos, mas 
também os conhecimentos didáticos sobre

 MACIEL, 2002: 104) Cabe-lhe ainda, pela sua prática reflexiva, levar os 
futuros professores a também refletirem sobre suas experiências pessoais e sua 
caminhada passada e presente como alunos. 

 o quê e como ensinar. Que o domínio 
da ciência não fique desvinculado da ação docente real, de seus interlocutores e do 
espaço escolar é uma preocupação constante em estudos e pesquisas atuais sobre 
os cursos de formação de professores.  



Para a constituição do saber disciplinar/curricular é preciso também compreender 
que nenhuma disciplina está desvinculada de um programa de curso, que a 
estrutura curricular compõe o todo de um curso de formação de professores e que 
toda disciplina está interligada com as demais. Por isso o professor de Estágio 
precisa ter claro em suas ações docentes que esta disciplina é "[...] o mecanismo 
que garantirá um espaço e tempo para a realização da relação e contextualização 
entre saberes e os fenômenos comuns, objetos de estudo de cada ciência ou área 
de conhecimento específico". (SEED/SUED/DET, 2006: 29) Ele precisa compreender 
que as atividades específicas de Estágio e suas reflexões compõem a base desta 
disciplina e a estrutura do curso de formação de docentes.  

Segundo Lima (2006), o "saber da tradição pedagógica", amplamente defendido 
por Gauthier1

É imprescindível uma sólida formação acadêmica e a formação continuada 
adequada para que o professor de Estágio consiga compreender a complexa teia de 
relações que permeia a área da educação, a consciência da base filosófica e 
epistemológica e atualização pedagógica. Sem essa clareza da tradição pedagógica 
e suas influências na formação docente, pouco ele poderá contribuir na preparação 
de seus alunos para a compreensão do movimento dinâmico que é a ação 
pedagógica. Corre risco de passar o conceito - mesmo que sem intenção de fazê-lo 
- de que receitas prontas, pacotes instrucionais padronizados e um cabedal de 
técnicas são elementos suficientes para preparar o professor para sua prática 
profissional. 

, parte das concepções prévias dos professores sobre o magistério, as 
quais são construídas pela tradição e trazidas no início dos cursos de formação 
docente. Muitas vezes delineiam suas posturas pessoais e lhes moldam o 
comportamento como professores. Este saber se diferencia do saber experiencial, 
pois não se baseia em vivências pessoais, mas é trazido pela própria história e 
pelas transformações pelas quais passa a educação. Além disso, é influenciado por 
teorias pedagógicas, políticas institucionais de educação, movimentos pedagógicos 
de educadores, da comunidade e outros determinantes que agem na educação.  

Outro saber de Gauthier (1998) apontado nos estudos de Lima (2006) é o da "ação 
pedagógica", o qual se constrói pela prática docente, pelas ações pedagógicas do 
professor e pelas tomadas de decisão que ele faz ao longo de sua vivência 
profissional. Estas ações, se acompanhadas de reflexões e estudos, acabam se 
transformando em pesquisas e sendo socializadas, publicadas e utilizadas por 
outros professores, contribuindo para o aperfeiçoamento da prática docente. Este 
saber é fundamental para o Estágio nos cursos de formação de professores, por 
trazer a possibilidade de o aluno construir conhecimento a partir da realização de 
pesquisas sistematizadas, as quais, além de aprofundarem questões pedagógicas 
apontadas nas atividades de Estágio, podem ser descritas e registradas.  

Nesta perspectiva, é preciso criar estratégias que possibilitem uma maior reflexão 
dos professores de Estágio Supervisionado sobre o ensino e a prática docente. A 
discussão sobre a identidade do professor, especificamente do professor de Estágio, 
deve mobilizar sua própria atividade, para que seus alunos constituam e formem 
saberes-fazeres docentes. Cumpre levar em consideração que o aluno do curso de 
formação de docentes ainda está estruturando a construção de sua própria 
identidade como pessoa e como sujeito na sociedade, num processo de 
transformação pessoal, cultural, de valores, de interesses e necessidades. 

Na busca pela identidade do professor de Estágio na construção e aprimoramento 
de seus saberes e na utilização da pesquisa nesta disciplina, contamos com as 
proposições de Pedro Demo (2004), o qual apresenta algumas perspectivas de 



trabalho que podem contribuir com o professor no encaminhamento de estudos e 
pesquisas com seus alunos. 

Demo (2004) aponta algumas habilidades necessárias ao professor, e por 
consequência, ao futuro professor, destacando: 

1. a postura de pesquisador

2. 

, pois é por meio do domínio do processo de 
(re)construção do conhecimento que o professor tem condições de 
encaminhar as investigações (a pesquisa) como forma de o conhecimento 
progredir e como princípio educativo; 
a capacidade de (re)elaborar seu próprio conhecimento

3. 

, sendo capaz 
de ser sujeito ativo de seu próprio processo de avanço no conhecimento e 
chegar à condição de construir este conhecimento e dele se apropriar; como 
sujeitos históricos, tanto o professor quanto o seu aluno (futuro professor) 
precisam do esforço reconstrutivo e constante para se tornarem reflexivos e 
pesquisadores; 
ser o teorizador de sua prática

4. 

, estudando essa prática e a partir disso 
intervindo na sua realidade de forma mais competente, num retorno crítico e 
criativo à teoria; 
ser um professor sempre atualizado

5. 

 "[...] para estar em dia com a 
história através do conhecimento sempre renovado e inovador." (DEMO, 
2002: 41), sendo este ponto fundamental para o aprofundamento e 
contextualização das questões educacionais levantadas nas aulas de 
Estágio; 
ser um professor com instrumentalização eletrônica

6. 

, pois no mundo 
moderno é essencial o domínio dos meios eletrônicos e de informática como 
instrumentos de colaboração no processo formativo, indo além das 
tendências instrutivas de aprendizagens técnicas e de treinamento; 
ter postura interdisciplinar

Destarte, os saberes docentes ou pedagógicos e o domínio de certas habilidades 
são indispensáveis no decorrer da prática profissional do professor, vão se 
construindo a partir de necessidades pedagógicas postas pela realidade. As leituras 
que o professor de Estágio Supervisionado faz do mundo e do conhecimento 
possibilitam a resignificação de saberes na sua formação e na formação dos futuros 
professores. Considerando-se que o professor reflexivo e pesquisador pode articular 
a relação teoria/prática, num trabalho mais significativo na Prática de Formação, e 
desta forma contribuir para a formação de docentes mais compromissados com a 
compreensão da realidade.  

, visto que é imprescindível para a formação 
de docentes a compreensão das especificidades das áreas do conhecimento 
no contexto da totalidade numa superação do conhecimento 
compartimentado e unilateral entre as áreas das ciências. Sem esta visão 
interdisciplinar corre-se o risco de ter uma concepção estanque sobre a 
realidade e uma compreensão rasa dos fenômenos educativos. 

Não se pode deixar de levar em consideração, como já dito, que o trabalho do 
professor de Estágio não é isolado, como também não está acima das contradições 
e dificuldades impostas pela realidade escolar. Seu papel é fundamental, mas os 
bons resultados de um trabalho com pesquisa na Prática de Formação não se 
resumem na sua atuação, pois fazem parte desse processo de construção de 
conhecimento pela investigação outros sujeitos: seus alunos, os profissionais da 
educação das escolas-campo de Estágio, os coordenadores dos cursos de formação 
e a própria sociedade em que estes sujeitos estão inseridos, cada um dos quais 
detém seus próprios saberes, que influenciam diretamente todas as etapas desta 
proposta. O desafio se encontra, então, na perspectiva de desenvolver uma 
formação teórico-prática em que todos os indivíduos envolvidos nesse processo 
possam contribuir de maneira coletiva e compromissada para a formação docente.  



Também, não podemos nos referir ao professor como formador de outros 
professores, deixando-se à margem de sua atuação, suas leituras, que vão além do 
aspecto técnico-científico como já destacado, mas necessariamente o contato direto 
e constante com outras leituras que permeiam suas experiências, sejam elas 
profissionais ou não. Numa atitude reflexiva e formadora, o professor toma 
consciência de que suas concepções podem ser mais aprofundadas, que o mundo 
ao seu redor está permeado de leituras, de outros saberes, de conhecimentos 
artísticos, sejam eles literários, poéticos, informativos. Ler e refletir sobre o que lê, 
relacionar o que leu com seu mundo, ter consciência do material lido, fazer a 
transposição de seu conteúdo para seus próprios saberes, ler diferentes gêneros e 
tipologias textuais e contextualizá-los. Este é um exercício fundamental àquele que 
é formador de professores, como àquele que se forma como docente. Ou seja, na 
construção de seus próprios saberes o professor constrói suas leituras, adentra no 
universo teórico-prático das linguagens, consegue vislumbrar os diferentes 
conhecimentos com uma ótica mais consciente, e porque não dizer, com os 
sentidos mais aguçados, abrindo outras e novas formas de ver o mundo, de realizar 
novas leituras, de si mesmo e do conhecimento que o cerca. 

No transcorrer da investigação, no levantamento das leituras realizadas e das 
considerações levantadas é possível afirmarmos que, atuação do professor de 
Estágio com a utilização teórico-metodológica da pesquisa é fundamental no 
processo de formação do futuro professor, pois seu envolvimento em todas as 
etapas das atividades propostas permite abrir espaços e construir relações, 
favorecendo novas aprendizagens. O professor não pode mais ser visto como um 
sujeito apenas capacitado para ‘dar aula', embora seja este seu campo direto de 
atuação e sua óbvia função, mas deve ser visto com alguém que, reconstruindo seu 
próprio saber, é capaz de levar o aluno a também construir seu saber. "Ser 
professor é substancialmente saber ‘fazer o aluno aprender', partindo da noção de 
que ele é a comprovação da aprendizagem bem sucedida. Somente faz o aluno 
aprender o professor que bem aprende." (DEMO, 2004: 120) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Poder realizar estas discussões no espaço escolar, gerando reflexões sobre a 
disciplina de Estágio Supervisionado na formação de docentes tendo como 'norte' a 
pesquisa, nos faz compreender as possibilidades da atuação do professor da área 
de Prática de Formação. Permite a tomada de decisões por parte daqueles que 
organizam as práticas de estágio: direção, coordenações, professores e estagiários 
com vistas à melhoria constante do processo de formação profissional, bem como a 
construção da própria identidade do professor de Estágio. Delineia-se, pois, as 
leituras de mundo e de atuação pedagógica deste professor, seu papel de 
pesquisador-formador e suas consequências para o futuro profissional docente.  

Inspirados em Fernando Pessoa, podemos dizer que, ao professor comprometido 
com suas leituras e sua prática, trocam-se as roupas moldadas ao seu corpo, 
buscam-se os caminhos que os levam a uma prática reflexiva para que a travessia 
seja consciente, proveitosa e que o faça sair de si mesmo para ir ao encontro do 
outro. 

  

DEMO, Pedro. Professor do futuro e reconstrução do conhecimento. IN: MACIEL, 
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