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O presente trabalho tem como objetivo discutir a importância da escrita na 
formação inicial de professores/as, enfocando em especial as práticas 
desenvolvidas por ocasião do Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia. 
Consideramos que a formação inicial proporcionada pelo curso de Licenciatura em 
Pedagogia deve instrumentalizar os futuros professores/as para que se insiram na 
realidade escolar e, por meio de sua atividade docente, possam também 
transformá–la. Desta forma, partimos do princípio de que o Estágio Supervisionado 
adquire especial importância na formação de professores/as, por possibilitar a 
articulação entre teoria e prática – vistas de forma indissociada – por meio da 
vivência de ações e relações presentes no fazer docente e no cotidiano escolar. Tais 
vivências, no entanto, apenas adquirem sentido na medida em que os estudantes – 
futuros professores/as – têm a possibilidade de refletir criticamente sobre elas, 
compreendendo melhor a realidade na qual irão atuar e re–significando 
expectativas, crenças e valores pré–formulados. Entendemos que esta possibilidade 
de reflexão é dada, dentre outros processos, por meio do exercício da escrita, 
enquanto forma de interpretação, expressão e produção de saberes a partir das 
vivências do cotidiano escolar. Neste sentido, nosso intuito é o de evidenciar a 
importância da produção escrita – realizada sobretudo por meio dos diários de 
estágio – na formação docente. Para tanto, partiremos da análise da experiência 
das autoras como docentes na disciplina de Estágio Supervisionado em cursos de 
Pedagogia, no intuito de discutir de que forma os diários de estágio podem permitir 
reflexões, questionamentos e aprendizagens fundamentais para o início da 
docência. 

Resumo 

 

Diário de Estágio, Estágio Supervisionado, Formação de Professores. 
Palavras-chave: 

 

A educação na atual conjuntura vem apontando a urgência de maiores debates e 

reflexões a respeito da formação de professores. Dentre as inúmeras questões que vêm 

se tornando foco de debates neste campo, destacamos a dificuldade de articulação entre 

teoria e prática, presente desde a formação inicial dos docentes. 

Introdução 

Ao longo da história dos cursos de formação de profissionais da educação, o 

estágio, segundo Pimenta & Lima (2004) sempre foi encarado como a parte prática dos 

cursos, em oposição à teoria. No entanto, podemos dizer que, nos cursos de Licenciatura 

em Pedagogia, o Estágio Supervisionado configura-se como um momento de extrema 

importância, no sentido de possibilitar o diálogo entre o conhecimento acadêmico e os 

saberes docentes, proporcionando aprendizagens essenciais ao processo de tornar-se 



professor/a. Contudo, para que tais aprendizagens sejam significativas e contribuam 

com a formação docente, necessitam de um processo de reflexão crítica e sistematizada 

por parte dos estudantes – futuros/as professores/as –, para que compreendam melhor a 

realidade na qual irão atuar e re-signifiquem expectativas, crenças e valores pré-

formulados. Neste trabalho, defendemos que tal processo de reflexão pode ser 

possibilitado pela escrita, por meio dos diários de estágio e dos relatos científicos 

produzidos por estes estudantes no percurso da disciplina do Estágio Supervisionado. 

Este trabalho visa apontar como o Diário de Estágio, enquanto um instrumento 

de registro de dados e reflexões, pode contribuir para solucionar a problemática da 

dicotomia entre teoria e prática, visto que as anotações realizadas no mesmo devem ser 

apresentadas ao orientador de estágio e com este discutidas de modo a encontrar a 

problemática e as possíveis soluções/contribuições para o espaço pesquisado em relação 

à teoria estudada nas disciplinas do curso. 

Para esta discussão, toma-se por base a experiência de orientação de estágio das 

autoras em cursos de Pedagogia, bem como em revisão bibliográfica pertinente. 

Sabemos que a atuação dos professores é, em muito, influenciada por elementos 

como experiências e conhecimentos anteriores, expectativas, crenças e valores, entre 

outros aspectos, que certamente influenciam a atuação do(a) professor(a), uma vez que 

essas representações e perspectivas nortearão, em parte, o trabalho a ser desenvolvido, 

as escolhas, as inferências etc. Consideramos que a formação inicial proporcionada pelo 

curso de Licenciatura em Pedagogia deve instrumentalizar os futuros professores/as 

para que se insiram na realidade escolar, compreendendo e refletindo sobre a mesma e, 

por meio de sua atividade docente, possam também transformá-la. 

A Importância do Estágio Supervisionado no contexto da Formação Docente 

Ao abordar, com base em diferentes pesquisas, a temática das expectativas, 

medos e fantasias de professores iniciantes, Knowles, Cole & Presswood (1994) 

afirmam que esses docentes, com frequência, possuem expectativas que não condizem 

com a realidade que de fato encontrarão nas escolas. De acordo com os autores, os(as) 

futuros(as) professores(as) esperam encontrar uma realidade semelhante àquela de 

quando eram estudantes. Essa grande disparidade entre o que se espera encontrar e o 



que a realidade apresenta, causa, em geral, um forte embate que traz instabilidade para 

as primeiras vivências na docência. 

Assim, segundo os autores, os professores iniciantes podem viver períodos de 

baixa auto-estima e grande ansiedade, criando barreiras para novas aprendizagens e para 

que possam enxergar novas perspectivas do trabalho docente. Frequentemente esse 

“choque” inicial compromete o entusiasmo do(a) profissional e pode, inclusive, levar à 

desistência da carreira docente. 

Dessa forma, é extremamente importante que, no decorrer da formação de 

professores, os(as) futuros docentes possam ter possibilidade de entrar em contato com 

a realidade da escola, refletir sobre ela, rever suas crenças e conceitos pré-formados, 

analisar o cotidiano da sala de aula e dos diferentes espaços da escola, bem como as 

interações entre os sujeitos que a compõem. 

Neste sentido, partimos do princípio de que o Estágio Supervisionado adquire 

especial importância na formação de professores/as, por possibilitar esta reflexão e re-

significação, ao mesmo tempo em que permite a articulação entre teoria e prática – 

vistas de forma indissociada – por meio da vivência de ações e relações presentes no 

fazer docente e no cotidiano escolar. 

Como uma das formas de superação da dicotomia entre teoria e prática, as 

vivências, experiências e reflexões advindas do contato com a realidade de sala de aula 

tornam-se fundamentais ao processo de tornar-se professor/a. Neste sentido, a 

importância da disciplina de Estágio Supervisionado pode ser compreendida a partir das 

idéias de Santos (2005), que apresenta quatro categorias que evidenciam o papel desta 

disciplina na formação inicial de docentes, destacadas a seguir: 

a) o estágio supervisionado como espaço de construção de aprendizagens: as vivências 

dos estudantes ao longo da disciplina são analisadas e discutidas, de modo que o estágio 

possibilita a construção de novos conhecimentos; 

b) o estágio como elemento articulador no currículo do curso de formação de 

professores: as experiências dos estudantes junto à Escola Básica fornece parâmetros 

para que o curso, na Universidade, (re)construa e (re)avalie seu currículo, a partir dos 

desafios, dificuldades e possibilidades apresentadas no cotidiano escolar; 



c) o estágio como elo entre diferentes níveis de ensino: o trabalho exige parceria entre 

Ensino Superior e Ensino Básico, reconhecendo-se, por um lado,  

a distância existente entre esses dois níveis de escolaridade; e, por outro, a não 

supremacia de uma instituição sobre a outra, evidenciando e acolhendo a 

contribuição que cada uma das instituições, dentro de sua especificidade, deve 

oferecer à “missão” da outra (Santos, 2005: 3) 

d) o estágio supervisionado como elemento articulador da relação teoria e prática: 

possibilita aos estudantes uma inserção no cotidiano escolar, exigindo reflexões e 

discussões sobre a profissão docente, bem como a construção de novos saberes sobre o 

ensino. Assim, a partir da experiência proporcionada pelo estágio, os/as futuros/as 

professores/as têm a possibilidade de desenvolver um olhar crítico sobre a realidade, 

estabelecendo relações entre a teoria e a prática na busca pela resolução das 

problemáticas e contradições que o próprio estágio suscita. 

Fica assim evidente a importância do Estágio Supervisionado no contexto da 

formação inicial de docentes. As experiências ocasionadas por esta disciplina, no 

entanto, não precindem de análise crítica e reflexão, que exige, por sua vez, a 

indissociabilidade entre teoria e prática, conforme apresentamos a seguir. 

A discussão acerca da indissociabilidade entre o teórico e o prático no exercício 

da profissão docente vem sendo alvo de diversos estudos, conduzindo para o 

reconhecimento de que, a partir de sua própria prática, os/as professores/as são capazes 

de produzir conhecimentos, (re)pensar a própria teoria, em uma atividade contínua de 

reflexão na/sobre a ação. 

Indissociabilidade entre Teoria e Prática 

Há um discurso generalizado, por estagiários, profissionais da educação e 

autoridades educacionais, de que os cursos de formação docente trabalham somente 

com teorias e “ideologias” em detrimento da prática. 

Entretanto temos consciência de que um ser humano na perspectiva omnilateral 

necessita dominar os conhecimentos científicos e não apenas as rotinas técnicas deles 

derivados. Neste sentido, concordamos com Pimenta & Lima (2004), que afirmam que 

“A prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão podem reforçar a 



ilusão de que há uma prática sem teoria ou uma teoria desvinculada da prática”. 

(Pimenta & Lima, 2004: 37) 

O momento do estágio não pode ser identificado pelos acadêmicos como a “hora 

da prática”, do “como fazer”, como se tudo que foi aprendido ao longo do curso e 

principalmente nas disciplinas de fundamentos teórico-metodológicos (ligados a 

Educação Infantil, Alfabetização, Matemática, Artes, Ciências, Geografia, História, 

Educação Física) pudessem “agora” ser empregados em sala de aula, como fórmulas 

mágicas, receitas prontas para serem transplantadas. 

A perspectiva técnica, instrumental no estágio pode gerar um distanciamento da 

vida concreta do trabalho que ocorre na escola e em outros espaços educacionais não 

escolares. 

A observação e registro do cotidiano escolar, relacionados com a teoria estudada 

para propor a solução de problemáticas por meio de projetos, pode ser um aprendizado 

não somente para o momento do estágio, como também uma forma de analisar e 

compreender a realidade educacional que o professor possa adotar para sua vida 

profissional. 

Assim, como vemos, as vivências e experiências fomentadas pela disiciplina de 

Estágio não podem ser vistas como formadoras em si, uma vez que a aprendizagem e a 

articulação com os conhecimentos científicos somente acontecerão a partir da reflexão. 

É neste sentido que apontamos o registro nos diários de estágio como meio fundamental 

para que os estudantes possam colocar suas indagações, reflexões, análises. É por este 

motivo que reconhecemos a “potencialidade formativa dos diários”, defendido por 

Zabalza (1994): é por meio do registro escrito que os/as futuros/as professores/as têm a 

possibilidade de organizar e refletir sobre as experiências vividas no estágio, sobre os 

desafios, dificuldades e conquistas advindas da aproximação com a prática docente, 

com o cotidiano escolar. 

Analisaremos nesta seção a contribuição do diário de estágio como um 

instrumento de registro que propicie a reflexão sobre as condições de trabalho e as 

práticas pedagógicas no interior das escolas e instituições não escolares. Para tanto, 

A escrita como forma de reflexão e produção do conhecimento 



recorreremos a alguns autores que discutem a respeito do papel da escrita no 

pensamento humano, bem como de sua importância para a formação de professores. 

A valorização da escrita de professores – tanto em formação inicial quanto em 

formação continuada – vem fazendo parte de um movimento que busca, cada vez mais, 

formar docentes engajados, comprometidos com as própras ações e com a 

transformação social. Segundo Prado & Soligo (apud Prado, Cunha & Soligo, 2006), 

essas perspectivas têm como fundamento a idéia de que a produção escrita pode ser uma 

ferramenta valiosa na formação docente e também no âmbito político, por meio da 

publicação de textos, relatos e reflexões realizados por docentes que atuam em sala de 

aula. Isto porque, consideramos, as narrativas de (futuros/as) professores/as podem 

expressar experiências, memórias e reflexões vividas, articulando-as aos conceitos 

científicos e aos conhecimentos já sistematizados, tornando-se assim um importante 

instrumento para o aprofundamento e a difusão do conhecimento produzido no 

cotidiano. Segundo Prado, Cunha & Soligo (2006, p. 29), “é também por isso que nós, 

educadores, precisamos escrever. Para tomar consciência do quanto sabemos e nem 

sabemos que sabemos. E do quanto ainda não sabemos, mas podemos com certeza 

aprender.” 

Com base em autores como Bakhtin e Benjamin, Almeida (2006) apresenta a 

importância da escrita no processo de formação de professores, pontuando que: 

no relato escrito, a materialidade da palavra, na sua condição de signo 
ideológico, pode levar as professoras que escrevem à compreensão do seu 
trabalho e do seu papel no projeto coletivo, pois escrever objetiva e dá 
visibilidade às suas experiências. Conduz à reflexão. No texto escrito, as 
palavras – signo ideológico – estão plenas dos significados e representações. 
Elas podem também materializar o processo de construção dos sentidos da 
professora sobre sua prática, sobre o vivido, o possível de vivenciar, o novo, o 
significado, o saber construído por meio da palavra [...]. (Almeida, 2006: 11) 

Almeida afirma que a experiência com a escrita possibilita uma análise reflexiva 

da ação docente – tomada como produtora de significados –, bem como o acesso ao 

conhecimento elaborado sobre questões referentes à prática pedagógica. Isto porque o 

processo de escrita vai muito além da transcrição de letras e palavras, e envolve um 

complexo exercício de planejamento, organização e seleção de idéias e significados. Ao 

escrever e narrar, o sujeito – em nosso caso, futuros/as docentes – tem a possibilidade 



de reorganizar o pensamento e as experiências, refletindo e (re)significando as ações e 

situações vivenciadas. 

Recorrendo a Fontanella (1996), vemos que “A linguagem humana é filha da 

humanidade e, ao mesmo tempo, é sua mãe”. (Fontanella, 1996: 121). Com base nesta 

afirmação, entendemos que a linguagem escrita pode contribuir para a compreensão da 

ação pedagógica, transformando-se igualmente em instrumento de produção de 

conhecimento. Diante do que apresentamos anteriormente, partimos da concepção de 

estágio como um conjunto de atividades que contribuam com a formação do futuro 

profissional docente e ao mesmo tempo forneça subsídios para os professores que atuam 

na escola num movimento dialético. 

Os acadêmicos devem dirigir-se às escolas ou instituições não escolares e 

observarem o trabalho que é desenvolvido no interior das mesmas, anotar e trazer ao 

orientador de estágio para que, por meio destas anotações, levante-se uma problemática 

relevante para pesquisa e intervenção, contribuindo para mudanças ou melhorias nos 

espaços de estágio.  

Luria (1986) explica que o ser humano não se limita à impressão imediata do 

que o circunda, e que tem condições de ultrapassar os limites da experiência sensível e 

penetrar na essência das coisas. O ser humano não vive somente da experiência imediata 

e sim compreende o mundo por meio dos conceitos abstratos formados pela experiência 

social e histórica acumuladas pela humanidade. 

Para que o acadêmico ultrapasse o estágio apenas como prática ou como 

repetição do trabalho já desenvolvido nas instituições, necessita dos conceitos, dos 

conhecimentos científicos sistematizados adquiridos no decorrer do curso, por meio dos 

quais poderá ultrapassar o limite da observação sensorial. 

Os dados coletados com o auxílio do orientador de estágio transformam-se, 

dessa forma, em rico material de reflexão sobre o real. 

Para ilustrar as idéias apresentadas, recorremos a alguns registros efetuados por 

estudantes de Pedagogia, durante as vivências do Estágio Supervisionado[1]. O relato a 

seguir apresenta as impressões de uma estudante sobre a utilização de uma biblioteca, 

observada em sua experiência de estágio: 



Pouco freqüentada por crianças, nenhuma prática é desenvolvida para o 
incentivo à leitura, os espaços não são organizados de modo a serem atrativos 
para as crianças, funcionários desmotivados desenvolvem apenas atividades 
burocráticas como catalogação e empréstimo de livros. 

As anotações, após reflexões com a orientadora de estágio, transformaram-se no 

projeto “Literatura Infantil e Letramento”, que objetivou o desenvolvimento da leitura, 

escrita, interpretação e comunicação desta, por meio da literatura infantil e das práticas 

letradas, tendo por base a metodologia da Pesquisa-Ação. O projeto desenvolvido pela 

estudante envolveu atividades de contação de história e outras, que priorizaram a 

participação ativa dos pesquisados. O projeto, fruto de reflexão e análise das 

experiências vivenciadas e observadas na escola, contribuiu para que um grupo de 

crianças passasse a se expressar com maior criatividade e desenvolvesse o hábito da 

leitura, utilizando-se do referencial teórico de Busatto, Cagliari, Gregolin, Luria, 

Cosson, Penac, Abramovich, Vigotsky e Gohn.  

Este é apenas um dos exemplos que evidencia de que forma o registro escrito, ao 

dar corpo às impressões imediatas, possibilita a reflexão, o aprofundamento e a 

intervenção, a partir de ações planejadas, embasadas e organizadas, que acabam por 

transformar a ação docente e a própria realidade escolar. 

Podemos verificar que os acadêmicos, ao elaborarem o diário de estágio, 

apresentam reflexões e esforços para a compreensão da relação entre teoria e prática. As 

contradições observadas e vivenciadas são o fundamento para novos significados e 

compreensões, e o processo de escrita é parte essencial de tal elaboração e 

conscientização, conforme podemos observar a seguir: 

Nos dias de estágio as relações que eu estabelecia com as teorias já estudadas até 
o momento eram desanimadoras, pois eu via uma criança nos livros e outra na 
prática, uma escola no livro e outra na prática, tudo parecia inédito e era mesmo, 
todo o estudo até então inútil, [...] muito interessante esse processo: eu sem 
experiência alguma achando inútil logo a resposta veio, a teoria é fundamental 
para um bom desempenho do professor. Passei a ter certeza que o curso de 
Pedagogia não te forma tecnicamente para exercer e sim para pensar a pedagogia 
e a prática e uma união estável e equilibrada [...]. 

Como se torna possível instruir e educar 40 seres humanos em formação em 
uma sala de aula limitada por quatro paredes janelas que mal passa o ar? 
Sendo que eles são livres nas ruas. Que abordagem seria adequada? 
Tradicional, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista e Sócio-Cultural. 
Ou se deve criar uma nova, pois essas já não são adequadas a essas novas 
crianças? 



O exercício de refletir sobre as próprias experiências leva os estudantes a 

recorrerem aos fundamentos já estudados ao longo do curso, e, neste processo, 

desenvolve-se uma práxis significativa que contribui efetivamente para a formação e 

para a construção da identidade dos futuros docentes: 

Não sei se ao propor algumas atividades, especificamente para esse aluno, acabo 
contrariando minhas concepções pedagógicas, sendo tradicional. A teoria e a 
prática, às vezes, parecem tão opostas e também me colocam em contradição. 
Mas consola-me, em minha confusão, pensar que possa ser em mim observado 
"o esforço da coerência", como almejava Paulo Freire em si. 
As teorias vistas na Universidade passaram a fazer parte dessa realidade escolar, 
as relações do que deveriam ser e não são tomaram conta de mim por um bom 
tempo, leis que devem ajudar e não ajudam, empobrecem a vida intelectual dos 
alunos. Quando o que lemos durante um bom tempo nos bancos acadêmicos 
inicialmente não se encaixa com a realidade causa um choque, mas com o passar 
do tempo uma pálida idéia dessa intersecção passa a ficar mais clara. 
[...] é necessário muito estudo por parte do futuro professor, para assim ter 
certeza de qual linha de pensamento ele pertence, qual é o ser que ele está 
formando para o mundo e que mundo é esse que o professor pensou e assim ter 
um norte na arte de ensinar. 

Por fim, é preciso deixar claro que o registro não possui um fim em si mesmo. A 

escrita realizada por ocasião dos diários de estágio é tomada como parte de um processo 

que visa a formação consciente e crítica de futuros/as docentes, comprometidos desde já 

com a transformação social. Isto porque o Estágio Supervisionado, mais do que apenas 

um momento de reflexão e aprendizagem individual, deve ser encarado como 

possibilidade de intervenção na realidade educacional e maior articulação entre os 

cursos de Pedagogia e a Escola Básica (Santos, 2005; Pimenta & Lima, 2004). 

O presente trabalho teve como objetivo discutir a importância da escrita na 

formação inicial de professores/as, enfocando em especial os diários de estágio 

desenvolvidos por ocasião do Estágio Supervisionado no curso de Pedagogia. Buscou-

se enfatizar as reflexões sobre as ações e vivências, possibilitadas pelos registros 

escritos produzidos pelos estudantes de Pedagogia. 

Considerações Finais 

No percurso de nossa discussão, apresentamos inicialmente algumas 

considerações acerca do papel da disciplina de Estágio Supervisionado no contexto do 

curso de Licenciatura em Pedagogia e, em seguida, enfatizamos a necessária articulação 

entre teoria e prática, que devem ser vistas de forma indissociada. 



Por fim, discorremos sobre a importância da escrita no processo de formação de 

professores/as, considerando que tal processo deve ser enfatizado enquanto 

possibilidade de registro e de reflexão, e que deve estar presente não apenas na 

formação inicial, mas também durante todo o desenvolvimento profissional dos 

docentes. Analisando alguns relatos escritos de estudantes, verificamos que o diário de 

estágio contribui para a superação da dicotomia teoria prática nos estágios e para que o 

mesmo torne-se um espaço de reflexão e produção de práxis significativas. 

ALMEIDA, Benedita. Escrita e Formação de Professores: possibilidades do diálogo 

para o desenvolvimento profissional. 
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[1] Parte dos registros aqui presentes pode ser encontrada em trabalho anterior (Pátaro, Araújo & Ramos, 
2008), cujo objetivo foi analisar e discutir o processo de aprendizagem inicial da docência a partir das 
reflexões contidas nos diários de estágio. 


