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No âmbito de um projeto de pesquisa mais abrangente – “Dilemas e Perspectivas 
para a Inovação Educacional na Educação Básica e na Formação de Professores” 
(DIPIED) – realizamos um estudo sobre as relações interpessoais dos professores 
em serviços de Escolas Estaduais de Educação Básica de Santa Maria/RS, 
estagiários e orientadores das Instituições de Ensino Superior (IES), em relação ao 
desenvolvimento do Estágio Curricular Pré–Profissional (ECPP), na formação inicial. 
Os sujeitos do referido estudo foram 33 professores em serviço, que tiveram a 
experiência de acompanhar estagiários em suas salas de aula. Nosso instrumento 
de pesquisa foi um questionário, especialmente elaborado para esta ação 
investigativa e estruturado em três blocos. Neste trabalho, em particular, 
enfatizamos três questões do bloco II, que têm como temática a interação dos 
professores em serviço, estagiários e professores orientadores das IES nos 
encontros, que ocorreram na realização do ECPP. Diante das respostas dadas pelos 
sujeitos da pesquisa, constatamos que os encontros entre os professores e 
estagiários oportunizaram aprendizagem as quais se manifestaram por meio das 
trocas de experiências e de novas propostas pedagógicas, apresentadas pelos 
estagiários. Tivemos, também, alguns aspectos que caracterizamos como 
negativos, dentre eles o desinteresse dos estagiários em participar dos encontros. 
Em relação aos contatos realizados entre os professores em serviço e orientadores 
das IES, entendemos como preocupante, pois os sujeitos afirmaram que não foram 
realizados encontros com os orientadores do ECC, o que nos leva a depreender que 
a real interação entre as Escolas–Campo de Estágio e IES ainda é cerceada, 
deparando–se com alguns obstáculos e entraves para que, de fato, possa 
acontecer. 
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Esta pesquisa está inserida em um projeto maior - 

INTRODUÇÃO 

Dilemas e Perspectivas para a 
Inovação Educacional na Educação Básica e na Formação de Professores - 
"DIPIED", entre as temáticas que se propõe a pesquisar temos a: Formação inicial 
de professores.

Ao refletirmos sobre a formação de professores, logo pensamos em formação 
inicial, assim como na continuada, as quais são fundamentais para que cada 
professor possa interpretar seu papel social de forma reflexiva e crítica, no cenário 
em que vive, trabalha e nos desafios que se colocam à sua profissionalização. Sua 
atuação não se restringe somente à sala de aula e não se dá de forma individual e 
requer constantes reflexões, mudanças no modo de ser e agir. 

 Neste trabalho, discutiremos a realização do Estágio Curricular Pré-
Profissional (ECPP), na concepção de Professores de Educação Básica. 

Pensar na formação inicial de professor implica, principalmente, reportar-se ao 
Estágio Curricular Pré-Profissional (ECPP), uma vez que se entende ser ele a 



culminância dos Cursos de Licenciatura. Nesses cursos, o ECPP é uma disciplina 
obrigatória, e está tendo uma importância singular no cenário atual das discussões 
acadêmicas, no que se refere à formação inicial dos professores.  

No que concerne à formação docente, a Lei de Diretrizes e Bases - LDB, Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996, para a educação nacional, em seu Art. 65 
estabelece uma carga mínima de trezentas horas para prática de ensino. Já o 
Conselho Nacional de Educação - CNE/CP mediante a Resolução 2, de 19 de 
fevereiro de 2002, estipulou que os ECPP, na Formação Inicial de Professores, 
devem cumprir uma carga horária mínima de 400 horas. 

Além disso, a Resolução CNE/CP 1, de 18 de fevereiro de 2002, em seu Art. 12, 
parágrafo 3º, determina que: "O estágio obrigatório, a ser realizado em escola de 
educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de 
ensino, deve ter início desde o primeiro ano e ser avaliado conjuntamente pela 
escola formadora e a escola campo de estágio". Temos, agora, uma proposição 
feita recentemente pelo Parecer CNE/CP nº 5/2006, de um novo mínimo de 300 
horas para o Estágio Curricular na Formação de Professores. 

Acreditamos que essas resoluções sinalizem para um estreitamento das relações 
entre Universidade-Escola, o que pode ser traduzido como uma valorização da 
participação da escola e da parceria a ser estabelecida entre esses dois tipos de 
instituições de ensino. A escola passa ser um espaço de formação dos futuros 
professores, sendo o "locus

Com isso, as discussões não devem ser centradas, apenas no aumento ou 
diminuição da carga horária para a realização do ECPP, mas como os estágios de 
fato acontecem nas escolas e que relações se estabelecem entre os orientadores de 
estágio, professores em serviço e o estagiário. Compreendemos, então, que o 
estágio deve ser organizado de maneira que o aluno-estagiário, já a partir do seu 
ingresso no Curso de Licenciatura, tenha uma aproximação com a realidade em que 
futuramente irá atuar, ou seja, o ECPP deverá propiciar a atuação dos estagiários 
em contextos reais de ensino ao longo de todo curso. 

" por excelência para a realização do ECPP. 

No contexto atual da educação, ensinar é um desafio muito grande, porque os 
professores se deparam com um crescente contingente de informações e com 
diversidades sócio-econômicas, culturais presentes tanto nos ambientes escolares 
como também fora deles. Além disso, necessitam refletir sobre sua prática, 
principalmente no diz respeito à compreensão do que pode facilitar ou impedir a 
aprendizagem de seus alunos. Faz-se necessário entendermos o ECPP, como o 
momento apropriado para que o aluno-estagiário participe efetivamente dos 
processos de ensino e aprendizagem. 

É com esse contexto que o futuro professor se depara já no início do 
desenvolvimento de sua prática pedagógica vinculada ao curso de graduação, 
especialmente em seu ECPP. Para compreender a importância do papel do ECPP na 
formação inicial do futuro professor, é expressiva a consideração: "O estágio (...) e 
a partir daí, a construção de nosso próprio modelo de ação docente em um 
processo complexo de interligações entre experiência e conhecimento teórico-
prático, é um dos caminhos para se alcançar a nossa própria identidade e 
autonomia de ação" (Kenski 1991: 49).  

Sabemos que o processo de aprender a ensinar está articulado entre a teoria e 
prática, dependendo de um contexto prático. O que os professores aprenderam de 
si, de alunos, da sua área de atuação, do currículo e dos métodos de ensino não 



aprenderam exclusivamente pela teorização, mas principalmente pelo contato com 
situações práticas (Pacheco, 1995). 

Entendemos que os professores não são simples possuidores do conhecimento 
acadêmico adquirido durante sua formação inicial, e sim elaboradores ativos de 
conhecimento profissional prático, pois o que pensam sobre o ensino influencia em 
sua maneira de ensinar. E como aborda Terrazzan,  

a exigência de um professor profissional, atualmente, supõe um novo 
tipo de formação inicial, não mais calcada unicamente no 
conhecimento cultural e na idéia de que a prática profissional 
competente deriva do domínio da ciência e de técnicas e métodos 
para a sua aplicação. (2004: 28) 

Em se tratando dos "professores da escola", entendemos que os professores em 
serviço que recebem estagiários em suas salas de aula são fundamentais no 
desenvolvimento do ECPP, pois podem contribuir com suas vivências e experiências 
pedagógicas, que seguramente devem ser compartilhados e que os tornam 
qualificados para participarem ativamente da formação dos futuros professores. 

  

Inicialmente, nos informamos sobre quais das dezenove Escolas de Educação 
Básica (EEB) da área de abrangência da 8ª Coordenadoria Regional (CRE), na 
cidade de Santa Maria/RS haviam recebido estagiários no ano de 2006 e quais os 
professores. Após, fizemos um mapeamento destes. Três escolas informaram que 
não aceitam estagiários; duas porque trabalham por área e uma por questão de 
segurança, uma vez que se localiza em um presídio. Em um das EEB foram 
realizadas várias visitas à escola, mas não foi possível fazer o levantamento devido 
à incompatibilidade de horários com o responsável em fornecer informações. Para 
uma das EEB que recebem estagiários, as Supervisoras solicitaram que, no 
momento, não pedíssemos aos professores para participarem da pesquisa, pois eles 
estavam com muitas atividades, por ser final de ano letivo. Diante disso, 
entregamos o nosso instrumento de pesquisa em 14 EEB, nominalmente aos 
professores. Assim, a amostra é constituída por 33 desses professores, o que 
corresponde a aproximadamente 20% da população. 

CAMINHOS PERCORRIDOS PARA O ESTUDO 

Os nossos sujeitos foram os professores em serviço que têm experiência em 
receber estagiários em suas salas de aula. O estudo com esses sujeitos têm como 
objetivo contribuir para uma melhor compreensão sobre o desenvolvimento dos 
ECPP, na visão dos professores de EEB no acompanhamento dos estagiários. 

Para nosso instrumento de pesquisa, elaboramos um questionário contendo uma 
ficha de identificação e três blocos com 17 questões. A opção por tal instrumento se 
deu pelo fato de que ele nos permite observar as características de um individuo ou 
grupo que possam contribuir para uma melhor explicação das atitudes e ações 
destes, com também nos permite fazer uma descrição adequada das características 
dos sujeitos da pesquisa (RICHARDSON, 1999). 

Para este estudo optamos pela abordagem qualitativa, tendo em vista que 
pretendemos buscar uma melhor compreensão sobre o desenvolvimento dos ECPP, 
na formação inicial de professores, e com isto, é pertinente um método de pesquisa 
que se proponha a deter-se não só em resultados, mas no processo que envolve tal 
operacionalização.  



Sendo assim, nos apoiamos na pesquisa qualitativa para entender detalhadamente 
as experiências e as sugestões apresentadas pelos sujeitos pesquisados. Os autores 
nos esclarecem que, "a pesquisa qualitativa proporciona descrições ricas e 
detalhadas de pessoas em ação, programas específicos ou políticas sociais" 
(Lankshear e Colin, 2008:67). Eles, também abordam que a coleta de dados 
escritos na pesquisa qualitativa "incluem as respostas dadas a levantamentos e 
questionários (...)" (2008:208). 

Uma vez recolhidos os questionários, digitamos ipsis literis,

Nesse trabalho, portanto, contemplamos a identificação dos professores, para uma 
melhor caracterização da nossa amostra e três questões do bloco II, o qual 
tematiza a interação entre o professor em serviço, o estagiário e o professor 
orientador de ECPP da Instituição de Ensino Superior (IES). 

 em tabelas, as 
respostas, associadas ao nome e a um código de identificação alfa-numérico que 
atribuímos a cada professor, bem como ao respectivo nome e número de ordem da 
escola. A seguir, lemos cuidadosamente as respostas, buscando identificar 
elementos sugestivos de categorias de análise, com o que elas foram, então, 
paulatinamente se esboçando e servindo de base para as categorias que 
estabelecemos. 

Assim que, para nortear nosso estudo, utilizaremos as seguintes questões de 
pesquisa:  

• Como se dá o relacionamento interpessoal entre o professor em serviço e o 
estagiário? 

• Como se viabilizam os encontros entre o professor em serviço e o professor 
orientador de estágio da IES, e qual a periodicidade desses encontros? 

É conveniente destacar, também, que a nossa amostra é predominantemente 
feminina (87,9%) e distribui-se na faixa etária entre 28 e 57 anos. Nela, 18 
(54,5%) possuem curso de pós-graduação e 15 (45,5%), não. Entre os primeiros, 
um tem mestrado e os demais, especialização. Seis são professores de Língua 
Portuguesa, três de Literatura, um de Língua Inglesa, dois de Língua Espanhola, um 
de Matemática, três de Química, cinco de Física, três de Biologia, dois de Geografia, 
um de História e seis de Filosofia. 

  

  

IDEIAS QUE ORIENTAM ESTE ESTUDO 

É necessário entendermos o ECPP como o momento apropriado para que o aluno-
estagiário participe efetivamente dos processos de ensino e aprendizagem. Por 
outro lado, não se pode desconsiderar que, apesar da formação oferecida no curso 
de licenciatura ser fundamental, ela por si só não é suficiente para preparar os 
alunos para a atividade docente. É preciso o contato com a realidade do cotidiano 
escolar, que é oportunizado pelo estágio. destaca a importância do ECPP quando diz 
que, "identificamos o estágio, atividade prática e obrigatória da formação 
pedagógica, como experiência que favorece ao aluno o conhecimento direto da 
realidade educacional" (Castro 2004:118). 



Pimenta e Lima também fazem uma contribuição quando enfatizam a relevância 
dos estagiários conviverem com a realidade do cotidiano escolar, agora na condição 
de aluno-estagiário, que por alguns anos participaram dos espaços escolares como 
aluno, por isso, no  

estágio dos cursos de formação de professores, compete possibilitar 
que os futuros professores compreendam a complexidade das 
práticas institucionais e das ações aí praticadas por seus profissionais 
como alternativa no preparo para sua inserção profissional. 
(2004:41) 

Na escola, provavelmente são os professores em serviço os mais indicados para 
propiciar aos estagiários a compreensão acima referida. Por melhor que seja a 
orientação que pode ser dada ao estagiário pelo Orientador IES, ela dificilmente 
poderá substituir aquela que é oferecida pelos professores em serviço, tendo em 
vista seus conhecimentos e vivências da sua escola. 

Kulcsar (1991) salienta que o ECPP é a base para conhecer os trâmites da realidade 
escolar e do campo profissional. Esse momento proporciona a compreensão ao 
aluno-estagiário a enfrentar o espaço profissional e a formar uma consciência 
política e social associando a teoria à prática. 

Para entendermos a importância do papel do ECPP na formação inicial do futuro 
professor, é importante lembrar a consideração de Kenski (1991), que diz que essa 
etapa da formação é um dos caminhos para ser professor e acontece por meio das 
interligações entre a experiência e o conhecimento teórico-prático, construindo, 
assim, o próprio modelo de ação docente. 

O estágio constitui-se numa prática, tanto para escola como para o estagiário, 
colocando a descoberto os aspectos positivos e negativos das instituições co-
responsáveis pelo evento formativo. Para Lima (2004), no momento do estágio 
emergem os desafios das escolas, das IES, bem como as lacunas. Com isso, há 
uma revelação daquelas questões mal resolvidas do processo de ensino-
aprendizagem, como falta de preparo, de metodologia e tantos outros. 

Na leitura de Castro (2004), fica evidente a interconexão necessária entre 
professores em serviço e os estagiários, compreendendo o ECPP como uma vivência 
de colaboração e crescimento de cada um, na medida em que as instituições das 
quais provêem aprendiz e professor também se coloquem na condição participante 
de todo o processo. Logo, é preciso reconhecer no ensino uma ação interativa e 
esperar que professores formadores e alunos-estagiários assumam uma postura de 
relação colaborativa, produzam um intercâmbio educacional e interprofissional. Isso 
leva a qualificar as condições de formação e desenvolvimento pessoal, em qualquer 
lugar, tanto na escola, que é o ambiente do estágio, como na sala de aula da IES.  

Para Lima (2004), as atribuições das universidades nos ECPP, constituem-se em 
uma 

necessidade, assim como na atuação crítica do profissional de 
Educação no decorrer do cotidiano escolar. Tal componente curricular 
é, ao mesmo tempo, considerado um instrumento fundamental na 
formação do professor, a partir do momento em que é o elemento 
capaz de preparar o aluno estagiário para o mundo do trabalho, 
tendo a escola como espaço de formação de consciência e união 
entre teoria e prática. (p.50-51) 



Observamos que, no setor educacional, surgem as inquietações, que provocam 
reflexões com a intenção de buscar adequações às novas exigências. Sabemos que 
a educação é marcada pelas políticas educacionais que representam a intervenção 
do Estado em suas ações. As instituições escolares, por sua vez, são espaços nos 
quais se concretizam as definições sobre as políticas e os planejamentos 
estabelecidos para si próprias, como projeto ou modelo educativo que se tenta 
colocar em ação, ou seja, as políticas compreendem, sobretudo todos os processos 
desde a sua entrada na agenda, passando pela fase da reformulação, 
implementação até sua fase final que é a avaliação desta política.   

Descrevemos algumas das informações obtidas, por meio do instrumento aplicado 
aos professores em serviço que recebem estagiários em suas salas de aula - 
sujeitos do nosso estudo, acrescido de inferências que julgamos pertinentes discutir 
na temática desse trabalho. 

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

Ao perguntarmos para os professores com foi ocorreu a relação deles com os 
estagiários, pedimos para que mencionassem os aspectos positivos e os negativos.  

Assim, para os aspectos positivos foram evidenciados os seguintes tópicos: troca de 
material didático e experiência, planejamento em conjunto, bom relacionamento, 
estagiários interessados e apresentaram novas idéias. 

Para o aspecto negativo, observamos que as respostas foram preocupantes, 
conforme agrupamos: 

Com isso, é possível 
observar que os resultados foram significativos, no que diz respeito ao 
relacionamento professor e aluno-estagiário, o que evidencia a importância das 
relações de entre eles para a formação inicial desses estagiários, que com certeza, 
eles também contribuíram para as práticas pedagógicas dos professores. Os 
aspectos que foram mencionados pelos professores vêm ao encontro do que Castro 
(2004) discute em relação à ação interativa entre os professores e estagiários, isto 
é produz uma relação colaborativa interprofissional, ou seja, sinaliza para uma 
qualificação da formação e desenvolvimento profissional e pessoal. 

a total ausência do estagiário nas atividades da escola, a 
ausência do orientador de estágio na escola, dificuldade de horário para 
planejamento e acompanhar o estagiário; 

Os relatos que os professores em serviço fizeram em relação aos encontros com os 
professores orientadores de ECPP, também foram categorizados, em aspectos 
positivos e negativos, pois solicitamos aos professores que fizessem essa 
classificação. Os aspectos positivos foram poucos, pois apenas seis (16,1%) 
professores mencionaram que nos encontros eles puderam interagir com 

e como sabemos o estágio, nos cursos de 
licenciatura, muitas vezes, desvela uma realidade que, na maioria das vezes, nos 
parece desafiadora tanto paro aluno-estagiário quanto à instituição formadora. 
Lima (2004) já apontou esses aspectos, quando diz que no estágio há muitas 
revelações das questões que não foram resolvidas tais como: a preparação para 
atividades didático pedagógicas na formação dos futuros professores. 

trocas de 
idéias e experiências; sendo que a grande parte desses respondeu genericamente, 
como: satisfatório; significativo.

O mais desafiador é superar o aspecto negativo, que para 14 sujeitos (42,4%) do 
estudo disseram que; 

 A integração entre as instituições formadoras 
envolvidas, nesse momento tão significativo tem uma longa trajetória para que de 
fato se concretize. 

não conhecer o orientador; total de ausência de contato e se 
somarmos com que os foi dito de pouco contato; sete (21,2%). Isso corresponde a 
um total de 21 professores (63,3%), assim, inferimos que praticamente não houve 



troca de nenhum tipo de experiência com o professor orientador de estágio que é o 
que tem a responsabilidade de ser um dos meios para tão esperada interação entre 
as IES e EEB. 

Sabemos que aos orientadores ECPP são atribuídas muitas atividades profissionais, 
mas o que nos chama atenção é que diante dessa realidade fica difícil até tentar 
qualquer proposta de parceira com os professores de EEB: como irão propor aos 
professores esse tipo de parceria ou responsabilidade se os mais interessados não 
se fazem presente nos espaços escolares? 

Em complementação a essa questão, pedimos aos sujeitos que mencionassem a 
periodicidade dos encontros, bem como quais as temáticas que foram discutidas 
durante esses encontros. Os encontros ocorreram semanalmente para apenas um 
professor orientador e a temática discutida foi avaliação do estagiário; e um outro 
realizou o encontro quinzenal e também abordou a avaliação do estagiário. Um 
professor mencionou que teve um único encontro bimestral e a temática em pauta 
foi o planejamento didático. Dois professores não definiram a periodicidade dos 
encontros e as temáticas foram inovações na dinâmica das aulas e avaliação do 
estagiário

Um fato que nos chamou atenção foi que 18 professores (54.5%) não tiveram 
encontros. Assim, mais uma vez fica comprovado que há muito que se trilhar para 
uma real interação entre as IES e EEB. 

; julgamos pertinentes as temáticas discutidas para a atual conjuntura 
dos estágios, apesar de ser singela a participação dos professores dos orientadores 
da IES. Há sinalizações de que os formadores estão preocupados com a formação 
dos futuros profissionais para o exercício da profissão. 

  

Consideramos complacentes as idéias apresentadas pelos professores para uma 
reflexão de como os estágios estão sendo desenvolvidos nos espaços escolares, 
pois os sujeitos salientaram que há um certo distanciamento das IES com as EB, no 
decorrer da realização dos ECPP. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Sabemos que o processo de formação docente não se conclui com o final da 
graduação. A formação recebida das instituições é um ponto de partida para o 
desenvolvimento profissional. Assim, o estágio se torna uma etapa valiosa para 
formação docente, visto que, a partir dele, os estagiários passam a conhecer, não 
só os espaços escolares, bem como, a estrutura dos currículos que permeiam os 
projetos políticos pedagógicos das escolas. Com isso, eles podem manifestar 
críticas, sugestões ou concordar com as ações das escolas. 

Seria de fundamental importância proporcionar instantes de discussão e estudo, 
embora se tenha em mente o fato de que as escolas possuam horários restritos, 
limitados em função de cumprir as cargas horárias exigidas. Por outro lado, os 
estagiários também precisariam ter disponibilidade para acompanhar o que fosse 
proposto. Daí a certeza de que é preciso favorecer novas investigações, 
consideramos que o estágio pode ser um dos caminhos para que a integração entre 
as IES e EEB seja melhor concretizada. 

  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



  

BRASIL, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Resolução 
CNE/CP

  

 2 de 19 de fevereiro de 2002 - Institui a duração e a carga horária dos 
cursos de Licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da 
Educação Básica em nível superior. Brasília/BRA: Diário Oficial da União, 04 Mar. 
2002, Seção 1. p.9. Disponível em: 
htt://portal.mec.gov.Br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf. Acessado em 06 de março 
de 2006. 

BRASIL, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Resolução 
CNE/CP

  

 1 de 18 de fevereiro de 2002 - Institui Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível  superior, cursos de 
Licenciatura, de graduação plena. Brasília/BRA: Diário Oficial da União, 09 Abr. 
2002 1, p.31. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf. Acessado em 06 de 
março de 2006. 

BRASIL, Ministério da Educação, Conselho Nacional de Educação. Resolução 
CNE/CP

  

 5 de 4 de abril de 2006 - Aprecia Indicação CNP/CP nº 2/2002 
sobreDiretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Formação de Professores 
para Educação Básica. Brasília/BRA: Diário Oficial da União, Disponível .Acessado 
em 10 de Março de 2009. 

BRASIL, Ministério da Educação. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional nº 9.394/96

  

 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 
Brasília: MEC, 1996. Disponível em: . Acessado em: 17 Abr. 2007. 

CASTRO, M.A.C.D. ‘O aprendizado da docência: processos de observação, 
investigação e formação na licenciatura'. In: ALVES, C. P. e SASS, O.(Org) 
Formação de professores e campos do conhecimento

  

. São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2004. ISBN 85-7396-364-6 

KENSKI, I. ‘A vivência escolar dos estagiários. E a prática de pesquisa em estágios 
supervisionados'. In: FAZENDA, I. C. A. ( et al.), PICONEZ, S. (coord.). A prática 
de ensino e o estágio supervisionado

  

. Campinas, SP: Papirus, 1991. ISBN 85-
308-0159-8. 

KULCSAR, Rosa. O Estágio Supervisionado como Atividade Integradora. In: 
PICONEZ, Stela C. Bertholo (coord). A Prática de Ensino e o Estágio 
Supervisionado. Campinas, SP: Papirus, 1991. ISBN 85-308-0159-8. 



  

LANKSHEAR, Colin, KNOBEL, Michele. Pesquisa Pedagógica

  

: do projeto à 
implementação. Tradução Magda França Lopes. Porto Alegre: Artmed, 2008. ISBN 
978-363-1328-3 

LIMA, Maria Socorro Lucena et al. A hora da prática

  

: reflexões sobre o estágio 
supervisionado e ação docente. 4. ed. Ver. E ampl. Fortaleza/BRA: Edições 
Demócrito Rocha, 2004. ISBN 85-7529-225-0. 

PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência

  

. São 
Paulo/BRA: Cortez, 2004. (Coleção "Docência em formação". Série Saberes 
Pedagógicos). ISBN 85-249-1070-4. 

RICHARDSON, Roberto Jarry. Pesquisa Social

  

: métodos e técnicas. 3 ed. São 
Paulo/BR: Atlas, 1999. ISBN 85-224-2111-0. 


