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RESUMO 
 

O estágio supervisionado é uma etapa primordial a ser cumprida pelos alunos de um 

curso de licenciatura, pois é durante seu cumprimento que o aluno poderá, de fato, 

“experimentar” sua profissão docente a partir da unidade teoria/prática. Contudo, 

muitas vezes, o estágio é visto apenas como uma questão burocrática do curso e não 

como uma ferramenta pedagógica, sendo o momento em que é possível observar as 

práticas em sala de aula, compará-las e refazê-las, além de ser uma experiência que 

contribui para a formação inicial desse aluno enquanto futuro professor. Esta 

pesquisa teve como objetivos verificar qual a representação que o aluno estagiário 

tem sobre o estágio, desvelando quais saberes docentes são adquiridos por meio 

dessa prática e como é estabelecida a relação entre a lei de estágio, o curso 

investigado e o aluno estagiário. Para tal, realizou-se uma pesquisa de revisão da 

literatura a fim de se obter um aprofundamento no referencial teórico e, 

posteriormente, uma pesquisa documental envolvendo estudos sobre os aspectos 

legais do estágio e sobre o Projeto Pedagógico do Curso. Com a intenção de 

constatar quais representações os alunos têm sobre o estágio, realizou-se uma 

pesquisa de campo com aplicação de um questionário a dezesseis alunos de um 

curso de Letras a distância de uma Instituição de Ensino Superior localizada na 

Grande São Paulo. As análises dos dados foram realizadas a partir da criação de 

cinco categorias de análise: As representações sobre a escola pública, As 

representações sobre os professores, As representações sobre o estágio, A carga 

horária e A relação teoria e prática. Os resultados apontam para representações 

bastante positivas sobre o estágio, representações estas que revelam no discurso 

dos alunos a valorização do professor e da escola pública, a aquisição de saberes 

docentes e o estágio enquanto momento de observação, reflexão e práxis docente. 

Além disso, embora a maioria dos estagiários considere excessiva a carga horária 

legalmente exigida, reconhecem a importância e relevância desse momento para sua 

formação acadêmica e profissional.  

 
Palavras-chave: estágio supervisionado; formação inicial; representações. 



 

 

 
 

ABSTRACT 
 

Supervised internship is a primordial stage students from a teaching degree course 

have to pass through, because it is while doing it that a student will be able to actually 

“try” their teaching profession from the theory/practice unit. However, many times, 

internship is seen just as a course bureaucratic matter and not as a pedagogical tool 

that represents the moment in which it is possible to observe teaching practices in 

classrooms, comparing and renovating them, besides being an experience that 

contributes to the initial education of this student as a future teacher. The objective of 

this research is to verify what representations about internship intern students have, 

disclosing what teaching knowledge is acquired through this practice and how the 

relation among the law for internship, the investigated course and the intern student is 

established. To doing so, a literature revision research was done in order to go deeper 

in the theoretical framework and, subsequently, a documental research involving 

studies concerning internship legal aspects and the course Pedagogical Project. 

Aiming at certifying what representations students have about internship, a field 

research was conducted by applying a questionnaire to sixteen students who were 

enrolled in a distance Portuguese and Spanish distance graduation course in a Higher 

Education Institution located in Great São Paulo. The data were analyzed through the 

creation of five categories of analyses: Representations about public school, 

Representations about teachers, Representations about internship, Internship 

workload and Relation between theory and practice. Results point out to very positive 

representations about internship that reveals in students’ discourse the valorization of 

teachers and public school, the acquisition of teaching knowledge and the internship 

as a moment of observation, reflection and teaching praxis. Furthermore, although 

most of interns consider the legally demanded workload excessive, they acknowledge 

the importance and relevance of this moment for their academic and professional 

education. 

 

Key-words: supervised internship; initial education; representations. 
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INTRODUÇÃO 

 

Minha experiência como docente se iniciou quando ainda cursava, no ano de 

2007, o último semestre do curso de bacharelado em Letras – Tradutor e Intérprete 

em Inglês. Na ocasião, uma das professoras que coordenava o curso na modalidade 

a distância, convidou-me a compor o quadro docente da instituição trabalhando como 

professora-tutora. Iniciei no cargo em fevereiro de 2008 e continuo nele até hoje, 

agora como professora auxiliar do curso de Letras - Licenciatura.  

Na Faculdade de Humanidades e Direito da qual o curso de Letras faz parte, 

existe a constante preocupação com a formação e a capacitação dos docentes. 

Reflete-se muito sobre as práticas pedagógicas. Além disso, a experiência é 

riquíssima, pois temos de lidar, em nosso dia a dia, com a diversidade sociocultural de 

nosso país, já que no curso EAD existem alunos de todas as regiões do Brasil. 

Pensando em aprimorar minha formação como professora, iniciei, em 2009, o 

curso de licenciatura em Letras e, no início de 2011, o curso de especialização lato 

sensu em Didática do Ensino Superior - concluído em outubro do mesmo ano. O 

curso de especialização me proporcionou entrar em contato com a área da Educação, 

o que tem me fascinado, pois, até então, o principal foco de estudos no curso de 

Letras era as áreas de língua, linguística e literatura.  

Além desse curso de Especialização, iniciei em agosto de 2011 o curso de 

licenciatura em Pedagogia, pois senti a necessidade de aprofundar ainda mais as 

reflexões no campo da Educação. Tanto na Especialização quanto no Mestrado, meu 

foco é o Ensino Superior e o curso de Pedagogia me proporcionou o contato com 

outras áreas da Educação, como, por exemplo, os fundamentos e processos de 

Alfabetização, a Psicologia da Educação e outros estudos com os quais tive contato 

anteriormente. 

Acredito que o mestrado em Educação e principalmente na linha de formação 

de educadores, à qual esta pesquisa pertence, tornou-se fundamental para minha 

formação na medida em que permitiu refletir e ressignificar meu olhar sobre minhas 

práticas pedagógicas, conhecendo e refletindo sobre a história da Educação no país a 

fim de compreender os processos educativos atuais, além de estabelecer uma 

relação mais profunda com a pesquisa científica.  
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Uma experiência que teve grande significação e influência no meu processo de 

formação foi a realização do estágio supervisionado do curso de licenciatura em 

Letras, realizado em 2010 em uma escola pública, localizada na região periférica da 

cidade de Mauá, em São Paulo. Percebi que minha visão a respeito das minhas 

práticas pedagógicas mudou com a observação das aulas, pois passei a refletir sobre 

elas, questionando-me sobre que atitudes eu teria se estivesse no lugar daquele 

professor.  

Essa experiência foi muito significativa, pois ver e acompanhar de perto a 

realidade da escola pública despertou uma angústia e uma inquietação sobre o 

porquê daquela realidade tão dura e com professores e alunos desmotivados em 

ensinar e aprender. A conversa com os professores que acompanhei, os quais se 

mostraram frustrados, desestimulados com a profissão, sem esperanças sobre a 

melhora do ensino, aumentou o desejo de me aproximar à área da Educação.  

Uma das funções que desenvolvo como professora auxiliar1 no curso de Letras 

EAD é o acompanhamento dos alunos estagiários, fazendo a orientação desses 

alunos juntamente com a professora supervisora dos estágios. Eu recebo os 

materiais, oriento os alunos, registro as horas cumpridas, faço o contato com alunos 

que apresentam dificuldades e, mais recentemente, tive a oportunidade de trabalhar 

com esses alunos não apenas as questões burocráticas do estágio, mas também as 

pedagógicas e formativas do processo. Desde 2011, participo das aulas sobre 

estágio, nas quais posso expor algumas considerações a respeito do estágio ser 

fundamental para a formação inicial desse aluno enquanto futuro professor. Por isso a 

importância de que eles sejam conscientizados desse fato, para que realizem o 

estágio não apenas pensando na obrigatoriedade do cumprimento das horas, mas 

usando essa experiência para sua formação, para sua futura prática docente. 

Inicialmente, meu projeto de pesquisa estava relacionado ao fato do estágio 

supervisionado no curso de licenciatura de Letras ser fundamental do processo de 

formação do aluno enquanto futuro professor e que o processo de reflexão acerca das 

práticas pedagógicas é desenvolvido pela prática do estágio. Por diversas vezes, ao 

                                                           

1 Em 2006, quando foram criados os cursos a distância da Universidade aqui investigada, os 
professores que realizavam a mediação pedagógica eram chamados de professores-tutores. 
Posteriormente, houve a mudança do nome do carga para professor auxiliar. 
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realizar a leitura dos relatórios de estágio, deparei-me com relatos de experiências 

reveladoras e transformadoras, relatos que muitas vezes comovem por sua 

sinceridade e emoção e que muitas vezes chocam pela realidade dura e perversa dos 

processos educativos descritos. Os próprios alunos, de forma consciente ou não, 

demonstram em seus relatos a existência de uma transformação em sua realidade ou 

mesmo em seu pensamento. Transformação esta proporcionada pela prática do 

estágio supervisionado. 

Como objetivo inicial da pesquisa, procurei investigar se esse processo de 

reflexão ocorria nos estagiários do curso Letras EAD a partir da prática do estágio 

supervisionado e, por meio da análise do Projeto Pedagógico do Curso de Letras, 

verificar se o curso desenvolve nesse aluno esse “pensar pedagógico”.   

A vivência com o estágio no curso de Letras instigou-me a pesquisa e passei a 

questionar se havia, de fato, um processo de reflexão sobre as práticas pedagógicas 

nos alunos estagiários. Perguntei-me se o curso oferecia a estes alunos as 

orientações e os saberes necessários a esse passo de construção de um pensamento 

reflexivo tão importante ao futuro professor. E se esse processo de reflexão seria 

despertado durante a prática do estágio supervisionado. 

Como metodologia de pesquisa, foi feita uma pesquisa documental do Projeto 

Pedagógico do curso de Letras EAD e foram analisadas cinco pastas de estágio de 

cinco alunos, totalizando dez relatórios de estágio supervisionado. Foi realizada uma 

análise de conteúdo com base na fundamentação teórica escolhida que abrange 

algumas considerações a respeito da importância do estágio supervisionado nos 

cursos de licenciatura como sendo o reflexo da teoria na prática em sala de aula, 

segundo Pimenta e Lima (2005/2006) que, além disso, consideram como elemento 

fundamental para a formação do professor o processo de reflexão acerca de suas 

próprias práticas pedagógicas, uma vez que são elas que definem e refletem em 

todas as ações em sala de aula.  

Encontrei em minhas análises relatos que comprovam que a prática do estágio 

supervisionado, além de proporcionar o contato, a observação e o convívio com a 

realidade da profissão docente, desperta no aluno a reflexão pedagógica e o faz 

consciente de que esse processo de reflexão é fundamental em sua formação como 

professor. Analisando o Projeto Pedagógico do curso investigado, dentre os objetivos 

gerais e específicos do Curso de Letras, localizei alguns que vão ao encontro dessas 
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ideias. Existe a preocupação do curso em desenvolver o aspecto humano e cidadão 

dos alunos, aliado ao desenvolvimento do pensamento “crítico e criativo” visando 

ajudá-los nos desafios cotidianos. Além disso, existe a preocupação em formar um 

profissional que seja atuante na sociedade, que busque a transformação de seu meio 

social, que intervenha e que reflita de forma crítica sobre o fazer pedagógico. 

Portanto, a partir da leitura e análise do Projeto Pedagógico do curso, foi possível 

perceber que existe, de fato, a preocupação do curso com a formação desse aluno, 

futuro professor, que a pesquisa procurava encontrar em seus resultados. Não só no 

que se refere ao desenvolvimento do pensamento crítico, voltado para as questões 

sociais e humanas, mas também ao pensamento reflexivo, voltado para as questões 

pedagógicas, despertado nos alunos a partir da experiência do estágio. 

Ocorre que desenvolvi essa pesquisa no curso de Especialização em Didática 

do Ensino Superior, citado anteriormente, simultaneamente com o primeiro semestre 

do Mestrado, por isso, cheguei às respostas dessas perguntas: sim, o aluno estagiário 

reflete sobre as práticas pedagógicas pela experiência da observação de aulas 

proporcionadas pelo cumprimento do estágio e há contribuições no projeto 

pedagógico do curso para que isso ocorra. 

Comecei então a pensar no redirecionamento de minha pesquisa para o 

Mestrado. Assisti à apresentação da tese de doutorado do professor Nelson Antonio 

Simão Gimenes2, convidado a participar de uma das aulas do Mestrado, da disciplina 

de Tendências da Educação e Realidade Brasileira, ministrada pela professora Lúcia 

Pintor Santiso Villas Bôas3, que tratava, basicamente, das três identidades que o 

curso de Pedagogia assume a partir de três perspectivas: da LDB, dos cursos de 

graduação e dos alunos. A partir disso, pensei: esse problema também ocorre com o 

estágio. O processo é quebrado, a Lei é prescritiva e a prática do estágio não 

representa o que se prevê nela. Além disso, as escolas não são receptivas ao aluno 

e, muitas vezes, até desconhecem as exigências legais quanto à documentação 

                                                           

2 Mestre e Doutor em Educação pela Pontifica Universidade Católica de São Paulo e pesquisador do 
Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas (FCC). 
3 Doutora em Educação: Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(2008), Pós-Doutora pela École des Hautes Études en Sciences Sociales (2010, EHESS, França) e 
pesquisadora do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas (FCC) 
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exigida para o cumprimento dos estágios, dificultando ainda mais a realização do 

processo por parte dos alunos. 

Após ter minha primeira orientação, passei a ter outro problema de pesquisa 

em torno da questão das representações do aluno estagiário sobre o estágio. Esse 

problema surgiu por conta das reclamações dos alunos sobre as questões 

burocráticas exigidas pela lei, a carga horária de estágio que eles consideram ser 

excessiva na grade do curso e a má receptividade por parte das escolas. E todos 

esses “problemas” fazem com que o aspecto pedagógico e formativo do estágio fique 

em segundo plano e que eles construam uma representação, uma visão negativa 

sobre o estágio. 

      Diante de toda a minha experiência enquanto aluna de um curso de 

licenciatura, da experiência com o estágio e da experiência enquanto professora 

auxiliar acompanhando os estágios realizados pelos alunos do curso, decidi 

aprofundar as reflexões sobre essa prática, investigando um curso de Letras a 

distância em uma Instituição de Ensino Superior da região da Grande São Paulo. 

Como objetivo definido para esta pesquisa, pretendeu-se verificar qual a 

representação que o aluno estagiário tem sobre o estágio, procurando observar quais 

saberes docentes ele adquire por meio dessa prática e como é estabelecida a relação 

entre a lei de estágio, o curso investigado e o aluno estagiário. A partir deste 

problema, surgiram os questionamentos: qual a representação desse aluno sobre 

estágio? O que ele pensa, de fato, sobre o cumprimento dessas horas? Qual sua 

visão? E como se dá esse processo, que dificuldades e/ou facilidades ele encontra? E 

sobre o aspecto pedagógico, que saberes docentes ele adquire por meio da prática 

do estágio? Minha hipótese é que os processos burocráticos ocultam nos alunos 

estagiários a visão pedagógica e formativa do estágio. Além disso, existe uma 

distância muito grande entre o que a lei prevê para o estágio e como ele se dá 

efetivamente na prática do aluno, principalmente na escola, que deveria ser 

considerada como o campo de experiência para o futuro professor. Pode-se 

estabelecer uma comparação com a residência médica, na qual o aluno pratica e 

experimenta seus estudos. Com o professor deveria ocorrer o mesmo. A escola 
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deveria ser, durante o estágio, a experimentação da prática docente, como uma 

residência pedagógica4.  

A fundamentação teórica inicial desta pesquisa trouxe algumas considerações 

a respeito da importância do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura, como 

sendo o reflexo da teoria na prática em sala de aula. Segundo Pimenta e Lima 

(2005/2006), a ideia de fragmentação entre teoria e prática deve ser anulada e o 

estágio deve ser considerado “uma atitude investigativa, que envolve a reflexão e a 

intervenção na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade” (p.37). É 

sob o aspecto da reflexão sobre a prática do estágio supervisionado que se insere 

esta investigação.  

 A observação de aulas, prática principal do estágio, e os registros críticos em 

formato de relatórios permitem ao aluno, futuro professor, criar e recriar suas próprias 

concepções, por isso torna-se fundamental uma formação inicial que dê conta de 

desenvolver nos alunos um olhar reflexivo sobre as ações docentes. É necessário que 

o professor, a todo momento, seja consciente e reflita sobre suas práticas 

pedagógicas e sobre sua função social enquanto educador, pois toda prática docente 

dialoga com as concepções antropológicas, política e gnosiológica do indivíduo. 

Questiona-se, ainda, sobre a qualidade dos processos formativos dos cursos de 

licenciaturas atuais, os quais não estão sendo eficazes na preparação dos futuros 

educadores para uma prática educacional crítica e consciente dessas concepções 

inerentes ao ser humano e às ações em sala de aula (SANTOS NETO, 2004).    

O homem é um ser histórico no mundo, que vive constantemente situações 

desafiadoras. O homem está para o mundo assim como o mundo está para o homem. 

E é por meio dessa relação com o mundo que os homens produzem suas ações, suas 

ideias, sua práxis. A práxis é entendida como ação transformadora da realidade e o 

estágio supervisionado é atividade teórica do conhecimento. É no “trabalho docente 

do contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a 

práxis se dá”. (PIMENTA, 1994 apud PIMENTA e LIMA, 2005/2006). 

Pensando É nessa questão do contexto da sala de aula e da vivência da 

experiência docente a partir da realização do estágio supervisionado que se insere 

                                                           

4 Modalidade especial de estágio curricular em que um grupo de alunos residentes acompanha de 
forma sistemática a vivência em uma escola no âmbito pedagógico, político e de contexto social. 
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outro aspecto teórico que pretendo desenvolver nesta pesquisa: as representações. 

Estudar as representações enquanto opinião, saber o que determinados sujeitos 

pensam a respeito de algo e como eles representam sua realidade será um dos 

objetivos desta pesquisa. Lefebvre (2006) aponta que as representações se formam a 

partir do espaço vivido e são refletidas nas palavras e na prática social, ou seja, 

envolvem as questões simbólicas do indivíduo presentes em sua consciência que são 

formadas a partir da relação social e coletiva. A representação se dá na palavra e no 

discurso do sujeito, sendo assim, será possível identificar as representações que os 

alunos formam a respeito do estágio e como essas representações se relacionam e 

se manifestam diante dos diversos contextos e vivências escolares. 

Foi com base nesses levantamentos bibliográficos iniciais que esta pesquisa foi 

desenvolvida, buscando relacionar a prática do estágio supervisionado aos processos 

da prática docente, tal como propõe Pimenta e Lima (2005/2006), juntamente com os 

processos de reflexão acerca das próprias práticas pedagógicas, além de tratar das 

representações à luz das teorias de Lefebvre.  

 Esta pesquisa é exploratória e explicativa na medida em que foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica e documental para análise acerca do processo histórico do 

estágio no Brasil, das leis implementadas nos cursos de licenciatura, e da questão 

das representações enquanto opinião dos alunos a respeito da experiência do 

estágio supervisionado. A investigação também se deu por meio da realização de 

uma pesquisa de campo, na qual alunos estagiários do curso de Letras EAD de uma 

Instituição de Ensino Superior na região da Grande São Paulo responderam a um 

questionário contendo questões abertas e fechadas. O questionário foi aplicado a 

oitenta e cinco alunos estagiários do curso em 2012. Destes, dezesseis retornaram o 

questionário respondido, o que equivale a 18,8% de adesão dos participantes. Os 

dezesseis alunos são sujeitos de diferentes polos de apoio presencial5 que estavam 

cumprindo seu estágio supervisionado obrigatório em escolas públicas ou 
                                                           

5 Os polos de apoio presencial são os espaços de atendimento aos alunos que realizam um curso a 
distância. São as unidades da (Instituição de Ensino Superior (IES) que recebem os alunos 
semanalmente para assistirem às teleaulas e realizarem as atividades e provas do curso. Os polos 
possuem em sua estrutura todos os espaços pedagógicos necessários ao aluno como biblioteca, salas 
de aula, laboratórios de informática, espaço de estudos, etc. A IES investigada possui 39 polos 
espalhados por todas as regiões do país. O curso de Letras investigado é oferecido em 21 desses 
polos e no primeiro semestre de 2012 somava 303 alunos regularmente matriculados.  
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particulares do Ensino Fundamental II ou Ensino Médio no referido ano. Pelo fato de 

o curso de Letras EAD da instituição de Ensino Superior investigada oferecer tanto a 

licenciatura em Língua Portuguesa quanto em Língua Espanhola, foram 

considerados os estágios realizados em ambas as disciplinas. Após aplicação dos 

questionários, foi feita a seleção e análise dos dados coletados por meio da 

metodologia de Análise de Conteúdo, segundo Franco (2008).  

 A partir da análise dos dados obtidos pela aplicação dos questionários, pode-

se observar como a questão teoria e prática é revelada pelos alunos. Também foi 

possível constatar a presença dos saberes docentes adquiridos por meio dessa 

prática. A hipótese desta pesquisa é que os processos burocráticos ocultam nos 

alunos estagiários a visão pedagógica e formativa do estágio. Além disso, existe uma 

distância muito grande entre o que a lei prevê para o estágio e como ele se dá 

efetivamente na prática do aluno, principalmente na escola, que deveria ser 

considerada como o campo de experiência para o futuro professor.  

 Este trabalho organiza-se em três capítulos. O capítulo primeiro, Estágio 

Supervisionado: fundamentos e possibilidades, é o capítulo de fundamentação 

teórica desta pesquisa. Nele, apresento os conceitos-chave do Estágio 

Supervisionado encontrados nas discussões realizadas por diversos autores, como 

Pimenta (1996, 2002), Pimenta e Lima (2005/2006, 2011), Buriolla (2009) e Piconez 

(2010). A discussão inicial do capítulo concentra-se na questão entre teoria e prática 

serem indissociáveis nos cursos de formação inicial de professores, fato que em 

muitos cursos não se materializa, segundo os autores. Também a construção da 

identidade e da profissionalidade docente ao longo da formação inicial e durante a 

prática de estágio são temas abordados. Outro aspecto discutido é a contribuição do 

estágio supervisionado na formação de um professor reflexivo, consciente de suas 

concepções pedagógicas e que revê constantemente suas práticas a fim de 

aprimorá-las. Os saberes docentes necessários às práticas docentes também são 

apresentados, com base nas concepções adotadas por Pimenta (1996). Nesse 

sentido, faz-se um desdobramento sobre a importância do espaço do estágio, 

enquanto o lugar da prática (embasada pela teoria) para aquisição desses saberes. 

Outro aspecto trabalhado nesse capítulo é a questão da legalidade do estágio, em 

que se realiza uma apresentação e discussão sobre a Lei nº 11.788 e sobre as 
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Diretrizes Curriculares e os Pareceres do Conselho Nacional de Educação que 

orientam a prática de estágio nos cursos de licenciatura atuais.  

 O capítulo segundo, O estágio no curso investigado, apresenta uma descrição 

detalhada dos procedimentos para o cumprimento do estágio supervisionado na 

Universidade na qual esta pesquisa foi aplicada. Apresentam-se os documentos, os 

processos de orientação, as fichas comprobatórias, os modelos de relatórios, as 

aulas de estágio e a concepção de estágio apresentada pelo Projeto Pedagógico do 

Curso.  

 O capítulo terceiro, intitulado Caminho da pesquisa, apresentação e análise 

dos dados, apresenta a trajetória desta pesquisa, como ela se iniciou, como foi 

direcionada, que elementos foram considerados, o porquê das escolhas teóricas, o 

perfil dos sujeitos da pesquisa, os métodos para a coleta dos dados e a escolha do 

método de análise. Por fim, faz a apresentação dos dados obtidos por meio da 

aplicação do questionário e a análise desses dados com base na criação de cinco 

categorias de análise, a partir dos direcionamentos da Análise de Conteúdo proposta 

por Franco (2008).  

 Por fim, nas Considerações Finais é feita uma reflexão sobre os resultados 

alcançados com esta pesquisa bem como uma análise sobre sua relevância.  
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CAPÍTULO 1 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO: FUNDAMENTOS E POSSIBILIDADES 
 

 Este capítulo discute, enquanto fundamentação teórica desta pesquisa, a 

importância do estágio na formação inicial do professor durante o curso de 

licenciatura e como a prática do estágio contribui para o processo de construção de 

um professor reflexivo, consciente de suas práticas pedagógicas e de sua 

profissionalidade docente. O capítulo adentra por uma reflexão sobre o estágio 

enquanto campo para aquisição de saberes docentes, já que o momento de 

observação das aulas e a vivência na escola permitem ao aluno estagiário um olhar 

investigativo e reflexivo sobre a prática docente. O capítulo aborda, ainda, os 

processos legais que direcionam o cumprimento do estágio curricular supervisionado 

a partir de estudos sobre a Lei Estágio nº 11.788 e as Diretrizes Curriculares e 

pareceres do Conselho Nacional de Educação (CNE).  
 

1.1  O Estágio na formação inicial: aquisição dos saberes docentes 
 

Pensar em um curso de licenciatura sem a prática do Estágio Supervisionado é 

pensar em uma formação inicial incompleta e fragmentada quanto à questão 

teoria/prática, pois é no momento da prática do estágio que o aluno, futuro professor, 

terá a oportunidade de experimentar sua profissão docente, observando as práticas 

de outros professores e conhecendo a realidade e o cotidiano escolar. O estágio é 

“uma aproximação à prática, na medida em que será consequente à teoria estudada 

no curso, que, por sua vez, deverá se constituir numa reflexão sobre e a partir da 

realidade da escola” (PIMENTA, 2002, p. 14). Sobre esse aspecto da unidade 

teoria/prática, autores como Pimenta (1996, 2002), Pimenta e Lima (2005/2006, 

2011), Buriolla (2009) e Piconez (2010) discutem amplamente o assunto, apontando 

que para existir uma boa formação de professores, teoria e prática devem, 

necessariamente, ser indissociáveis, já que uma depende da outra. Nas ações 

pedagógicas em sala de aula, a prática precisa da teoria enquanto embasamento, 

aquisição dos conhecimentos específicos necessários ao processo de ensino e 

durante a formação do aluno, a teoria precisa da prática enquanto campo de 
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exemplificação, de materialização e experimentação dos conhecimentos aprendidos. 

Sob este ponto, concentra-se a prática do Estágio Supervisionado. 

O estágio é o momento em que o aluno pode observar a prática pedagógica e 

os conhecimentos específicos trabalhados no curso aplicados de forma prática, real. 

“Um curso de formação estará dando conta do aspecto prático da profissão na medida 

em que possibilite o treinamento, em situações experimentais, de determinadas 

habilidades consideradas a priori como necessárias ao bom desempenho docente” 

(PIMENTA, 2002, p. 14).  

 Contudo, o estágio deve ser também um momento de reflexão, não apenas de 

prática, pois essa prática precisa ser objeto de pesquisa, análise, reflexão e 

problematização. É aí que se dá a construção do conhecimento: quando existe a 

aproximação da realidade e a reflexão sobre ela. Muitas vezes, a burocratização do 

estágio interfere na formação do aluno estagiário, pois os processos de cumprimento 

acabam se tornando um entrave, resultando em desânimo, fraudes6 nas 

documentações, frustrações quanto aos resultados nas observações das aulas, etc. 

 
A aproximação à realidade só tem sentido quando tem conotação de 
envolvimento, de intencionalidade, pois a maioria dos estágios 
burocratizados, carregados de fichas de observação, é míope, o que 
aponta para a necessidade de um aprofundamento conceitual do 
estágio e das atividades que nele se realizam (PIMENTA; LIMA, 2011, 
p. 45). 

 

                                                           

6 Quando me refiro a fraudes na documentação, quero compartilhar experiências pessoais de casos 
confirmados de alunos que tiveram seus documentos comprobatórios de cumprimento das horas 
assinados pela gestão da escola sem que cumprissem, de fato, o estágio, ou seja, não observaram as 
aulas nem frequentaram a escola. Infelizmente, como a documentação atende à legislação e cumpre 
todas as exigências, não podemos recusá-la, mesmo porque a maioria dessas confirmações de 
fraudes são informais, ou o próprio aluno confirma a fraude, mas não há registros por escrito dessa 
confirmação ou existem denúncias de outros alunos, mas que também não temos como provar e 
prosseguir com a anulação do estágio. Essas ocorrências são muito comuns em todas as licenciaturas, 
tanto presenciais quanto a distância e são discutidas internamente nos cursos entre os professores 
supervisores de estágio, mas dificilmente se encontra uma solução, acredito que a diminuição dessas 
fraudes só seria possível com uma reformulação do modelo de estágio que é basicamente de 
observação. Talvez um modelo em que o estágio seja vinculado à pesquisa e ao desenvolvimento de 
um projeto em uma escola. Certamente esse tema das fraudes nos estágios pode ser objeto de 
estudos, no entanto, neste momento, não será foco desta pesquisa. 
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 Na experiência que tenho no trabalho com alunos estagiários, a 

reclamação sobre a burocratização dos processos de estágio é muito comum. Há 

uma excessiva preocupação com os documentos, com o preenchimento, com a soma 

das horas e com tantos outros detalhes que são exigidos e com os quais os alunos 

estagiários preocupam-se demasiadamente. Essa preocupação é compreensível, pois 

o estágio, afinal, é obrigatório e sem o cumprimento de todas as horas e a 

apresentação de todos os documentos e fichas comprobatórias o aluno não obtém 

seu diploma. A questão aqui posta é que por conta dessa excessiva e quase que 

exclusiva preocupação burocrática, o estágio em sua relevância formativa e 

profissional acaba perdendo sua essência e sua funcionalidade, uma vez que o 

estágio é “o locus onde a identidade profissional do aluno é gerada, construída e 

referida” (BURIOLLA, 2009, p. 13).  

O estágio sem o processo de análise das práticas pedagógicas e sem o 

processo de reflexão sobre tais práticas torna-se reduzido e limitado à observação e 

“cópia” dos modelos de práticas observadas. É importante existir a união da teoria e 

da prática, fundamentada pelas aulas de orientação de estágio, nas quais os alunos 

possam ter contato com as experiências observadas e interagir com as experiências 

dos outros, para que não fiquem presos a modelos pré-estabelecidos de práticas 

educacionais, mas possam observá-las, criticá-las, selecioná-las e problematizá-las, 

caso contrário, 

 
o estágio então, nessa perspectiva, reduz-se a observar os 
professores em aula e imitar esses modelos, sem proceder a uma 
análise crítica fundamentada teoricamente e legitimada na realidade 
social em que o ensino se processa. Assim, a observação se limita à 
sala de aula, sem análise do contexto escolar, e espera-se do 
estagiário a elaboração e execução de “aulas-modelo”. (BURIOLLA, 
2009, p. 36)  

 

Teoria e prática devem estar associadas. O estágio não deve ser 

exclusivamente o momento da prática nem as aulas das outras disciplinas devem ser 

exclusivamente o lugar da teoria. Muitas vezes, durante o estágio, é isso que 

acontece, pois ele fica reduzido “à hora de como fazer, às técnicas a serem 

empregadas em sala de aula, ao desenvolvimento de habilidades específicas do 

manejo de classe, ao preenchimento das fichas” (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 37) e 
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outros procedimentos práticos. Os encontros de orientação de estágio devem teorizar 

essa prática, precisam problematizar essa vivência e esse cotidiano escolar para que 

o aluno estagiário possa reconhecer as práticas na teorização e vice-versa. Esse 

deve ser o momento de discutir e refletir sobre aquilo que o aluno estagiário está de 

fato vivendo no seu estágio. Para se aprimorar, o aluno precisa observar, conviver e 

refletir sobre o cotidiano da escola e as orientações de estágio precisam oferecer isso 

a ele. Rosenberg (2008) aponta que “aproximar o estagiário à realidade do contexto 

escolar através do estágio supervisionado tem dois objetivos: promover a experiência 

de pesquisador na área de escola e oferecer uma experiência profissional” (p. 25). 

Sobre esse aspecto, Pimenta (2002) ressalta que o estágio não deve ser considerado, 

dentro de um curso de licenciatura, apenas como a prática por si só; deve, sim, ser 

consequente à teoria estudada no curso, aproximando o aluno da prática da docência 

e da reflexão “sobre e a partir da realidade da escola” (p. 14). 

 
A aproximação com a realidade educacional faz do estágio uma 
oportunidade de reflexão. Ao vivenciarem o cotidiano da escola, os 
alunos de licenciatura, futuros professores, desempenham papéis 
próprios do contexto educacional. Isso faz com que pensem com mais 
propriedade sobre sua profissão e possibilidades de atuação. Os 
questionamentos e indagações que emergem no período de estágio 
supervisionado são reflexos das percepções que se constroem sobre 
os processos formativos e as escolhas profissionais (SANTOS, 2008, 
p. 18). 

 

Freire (1996) nos ajuda a compreender o significado e a amplitude de uma 

prática educacional reflexiva. Para ele, “a reflexão crítica sobre a prática se torna uma 

exigência da relação Teoria/Prática sem a qual a teoria pode ir virando blábláblá e a 

prática, ativismo” (p. 38). Nessa concepção freiriana, a atividade docente é dinâmica e 

dialética e envolve o fazer e o pensar sobre o fazer. As ações do professor em sala de 

aula não podem ser vazias ou ingênuas, pelo contrário, elas precisam ser objeto de 

crítica e reflexão a todo momento, pois “é pensando a prática de hoje ou de ontem 

que se pode melhorar a próxima prática” (p. 39). O autor aprofunda suas 

considerações sobre o tema colocando o professor enquanto sujeito de suas ações e 

consciente das transformações as quais deseja alcançar em sua profissão. Sobre 

isso, ele nos aponta que 
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[...] quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as 
razões de ser de porque estou sendo assim, mais me torno capaz de 
mudar, de promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua 
para o de curiosidade epistemológica (FREIRE, 1996, p. 39). 

 

Nesse sentido, entender a prática do estágio como um momento de reflexão e 

de apropriação dos saberes docentes por parte dos alunos em formação inicial, foco 

desta pesquisa, é entender a formação desse futuro professor, é entender como ele 

enxerga a realidade escolar que está ali vivenciando, ou muitas vezes, apenas 

observando em sua condição de estagiário. Sob este aspecto, é preciso pensar em 

como esse aluno, futuro professor, vem sendo formado para pensar.  A ingenuidade 

de alguns professores pode impossibilitá-los de crescer como profissionais e como 

seres humanos. Para Freire, ser um professor ingênuo é não pensar certo, é não ter 

“a curiosidade como inquietação indagadora, como indagação ao desvelamento de 

algo, como pergunta verbalizada ou não” (1996, p. 32). Olhar para determinada 

realidade ou situação, pensar sobre ela, criticá-la, questioná-la e entendê-la precisa 

ser um saber docente. O professor que não tem e que não constitui ou construiu esse 

saber em sua formação poderá se tornar um professor ingênuo, que reproduz 

conhecimentos específicos e não contribui socialmente e humanamente com seus 

alunos. 

Complementar a essa ideia, é importante considerar que uma formação inicial 

de qualidade precisa, necessariamente, envolver a pesquisa, caso contrário, a 

formação torna-se reduzida ao treinamento de habilidades e competências. Essa 

pesquisa deve envolver, de fato, a realidade educacional para que esse futuro 

professor conheça sua profissão, sua atuação docente, o cotidiano escolar, 

problematize as situações-problema evidenciadas na rotina educacional, tenha 

conhecimento das práticas de gestão escolar e das políticas públicas educacionais. 

Para tanto, os cursos de formação inicial precisam objetivar em seus currículos os 

aspectos da profissão e da profissionalidade docente (PIMENTA; LIMA, 2011). 
 

[O] 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 de para sua inserção 
profissional. (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 43) 
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Pimenta (2002) faz um estudo a respeito da atividade docente enquanto práxis, 

ou seja, sendo uma atividade (teórico-prática) de transformação da realidade. 

Atividade docente é atividade social e é “no contexto da sala de aula, da escola, do 

sistema de ensino e da sociedade que a práxis se dá” (PIMENTA; LIMA, 2011, p. 45).  

Sobre o conceito de práxis, Vásques (1968) ressalta que  
 

O objeto da atividade prática é a natureza, a sociedade ou os homens 
reais. A finalidade dessa atividade é a transformação real, objetiva, do 
mundo natural ou social para satisfazer determinada necessidade 
humana. E o resultado é uma nova realidade, que subsiste 
independentemente do sujeito ou dos sujeitos concretos que a 
engendraram com sua atividade subjetiva, mas que, sem dúvida, só 
existe pelo homem e para o homem como ser social (p. 194).   

 

 Ainda para o autor, a atividade teórica apenas não é práxis porque não 

modifica a realidade, já que se concentra exclusivamente no campo das ideias. Por 

isso, para haver práxis (transformação) teoria e prática são indissociáveis. Enquanto a 

prática se mostra na ação, na atitude, no fazer, a teoria oferece subsídio e 

“possibilidade – necessária, embora não suficiente - para transitar conscientemente 

da teoria à prática e, portanto, para que a primeira (teoria) cumpra uma função 

prática” (VÁSQUEZ, 1968, p. 207). Nessa mesma linha de pensamento, Pimenta 

(2002) considera que apenas a atividade teórica não oferece ferramentas suficientes 

para o conhecimento e a transformação da realidade; esta deve, indissociavelmente, 

vir acompanhada da atividade prática.  

Dentro da Pedagogia, a disciplina que estuda a prática docente e os processos 

e métodos de ensino-aprendizagem é a Didática, fundamental para a formação de 

professores nos cursos de Licenciatura em geral. O objetivo da Didática é sistematizar 

os processos de ensino-aprendizagem em uma situação histórico-social a fim de 

realizar uma inserção na realidade, identificando as necessidades educacionais para 

direcioná-las a um projeto de humanização. Para se chegar a tais objetivos, esses 

processos precisam ser tomados como ciência, como objeto de estudo e não podem 

ser apenas observados ou contemplados. Para adquirir o conhecimento, é preciso 

que “se instrumentalize o olhar com teorias, estudos, olhares de outros sobre o 

objeto” (PIMENTA, 2002, p. 120). Nesse sentido, cabe ao estágio supervisionado ser 
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o articulador dessa ciência, pois é na sala de aula em que a práxis se dá e é onde os 

processos de ensino-aprendizagem se efetivam e se constroem. 
 

[...] A didática opera a interligação entre teoria e prática. Ela engloba 
um conjunto de conhecimentos que entrelaçam contribuições de 
diferentes esferas científicas (teoria da educação, teoria do 
conhecimento, psicologia, sociologia etc.) junto com requisitos de 
operacionalização. (LIBÂNEO, 2000, p. 117) 

 

Quando pensamos em formação inicial de professores, devemos dar atenção 

especial à formação para aquisição dos saberes docentes e como esses saberes se 

constroem e se constituem durante a prática do estágio supervisionado. Santos 

(2008) chama nossa atenção para a especificidade da formação inicial de professores 

diante da complexidade da tarefa educativa. 

 
A formação inicial [...] deve contemplar conhecimentos, habilidades e 
atitudes que os tornem profissionais críticos e reflexivos, capazes de 
adaptar-se às situações complexas do cotidiano escolar. Portanto, no 
momento em que se configura o novo papel da educação, centrado 
em um aluno a ser descoberto em sua singularidade, revela-se 
também a necessidade de se formar professores que possam 
colaborar diretamente com a formação integral do indivíduo para os 
novos tempos. (SANTOS, 2008, p. 37). 

 

 Mas, afinal, qual seria a designação de um curso de licenciatura? Que 

conhecimentos e saberes específicos da profissão docente os alunos em formação 

inicial precisam construir ao longo do curso? Para Pimenta (1996), a base de um 

curso de licenciatura deve ser a formação do professor e a colaboração para o 

exercício de sua atividade docente. Diferentemente de outras profissões ou de outras 

áreas do conhecimento, a profissão docente não se caracteriza por uma “atividade 

burocrática para a qual se adquire habilidades técnico-mecânicas” (PIMENTA, 1996, 

p. 75); muito pelo contrário, a profissão é de natureza humana e, portanto, envolve o 

processo de humanização dos alunos, sujeitos, singulares, individuais, historicamente 

situados. Além dos conhecimentos específicos, indiscutivelmente necessários à 

profissão, espera-se que um curso de licenciatura desenvolva em seus alunos 

“atitudes e valores que lhes possibilitem permanentemente irem construindo seus 
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saberes-fazeres docentes a partir das necessidades que o ensino como prática social 

lhes coloca no cotidiano” (PIMENTA, 1996, p. 75).  

Compreendendo a realidade social da educação a partir do ato investigativo de 

sua própria atividade e prática docente, o professor constrói sua identidade 

profissional. O professor profissional é “uma pessoa autônoma, dotada de 

competências específicas e especializadas que repousam sobre uma base de 

conhecimentos racionais, reconhecidos, oriundos da ciência” (ALTET, 2001, p. 25).  A 

identidade do professor é construída, simultaneamente, de forma individual e coletiva. 

Coletiva se pensarmos que sua construção se dá pelo social, pela prática, pela 

atuação docente em meio às relações com os alunos, com a gestão escolar, com o 

contexto social e cultural daquela determinada escola onde atua. É também individual 

porque se constrói “a partir de seus valores, de seu modo de situar-se no mundo, de 

sua história de vida, de suas representações, de seus saberes, de suas angústias e 

anseios, do sentido que tem em sua vida o ser professor” (PIMENTA, 1996, p. 76).  

A consolidação do professor se dá no exercício da profissão, ou seja, é 

ensinando que ele aprende a ensinar; com a prática do exercício, o professor constrói 

seu próprio aprendizado sobre a prática docente, articulando os conhecimentos 

teórico-acadêmicos adquiridos com a realidade da sala de aula (CONTRERAS, 2002). 

Mas, afinal, o que faz do professor o profissional do ensinar a aprender? 

Diversos autores como Pimenta (1996), Tardif (2002)7 e Shulman8 (1986) tratam 

sobre os saberes docentes, cada qual com sua singularidade. Para esta pesquisa, 

será adotada a classificação de saberes docentes apresentada por Pimenta (1996) 
                                                           

7 Tardif (2002) classifica os saberes docentes em: 1- os saberes da formação profissional (saberes 
pedagógicos adquiridos ao longo do processo de formação e que são incorporadas à prática docente 
por meio de processos de reflexão). 2- os saberes disciplinares (referem-se aos conteúdos específicos 
do curso como matemática, biologia, língua portuguesa, etc). 3- saberes curriculares (conteúdos, 
discursos, objetivos e métodos adotados por cada instituição de ensino) e 4-saberes experienciais 
(adquiridos pelos professores ao longo da prática da profissão).  
8 Shulman (1986) diferencia os saberes docentes utilizando sete classificações: 1- conhecimento do 
conteúdo da matéria (domínio das diferentes disciplinas da área de conhecimento específico). 2- 
conhecimento curricular (conhecimento do currículo escolar enquanto ferramenta de trabalho do 
professor). 3- conhecimento pedagógico da matéria (conhecimentos didáticos, exemplos, 
demonstrações e explicações referentes ao ensino do conteúdo específico). 4- conhecimento 
pedagógico geral (conhecimento de diferentes metodologias de ensino, inclusive de outras áreas do 
conhecimento). 5- conhecimento dos alunos e das suas características (conhecimento sobre a 
individualidade dos alunos). 6- conhecimento dos contextos (conhecer o aluno em seu contexto social, 
além da sala de aula).  7- conhecimento dos fins, objetivos e valores educacionais (conhecimento dos 
valores histórico-filosóficos da educação. 
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que faz um estudo sobre os saberes necessários à construção da identidade do 

professor, sendo eles os saberes da experiência, os saberes do conhecimento e os 

saberes pedagógicos. O saber da experiência são os saberes que os alunos de 

licenciatura já possuem ao chegar ao curso. São as concepções que eles já têm 

sobre o que é ser professor tanto por suas experiências pessoais - enquanto alunos 

durante toda a vida escolar - quanto pela “experiência socialmente acumulada”, ou 

seja, a representação social que se tem sobre a profissão, as concepções do senso 

comum, os estereótipos do professor. Os saberes da experiência também são 

acumulados ao longo do exercício do magistério, “num processo permanente de 

reflexão sobre sua prática, mediatizada pela de outrem - seus colegas de trabalho, os 

textos produzidos por outros educadores” (p. 77). O segundo saber seria o do 

conhecimento. Este saber é mais complexo, pois ele precisa ser construído pelo 

aluno, futuro professor. Ao escolherem um curso de licenciatura, o aluno sabe que 

conhecimentos específicos ele adquirirá: conhecimentos da Matemática, da Língua 

Portuguesa, da História, da Biologia, das Artes, da Educação Física, etc., e sabe que 

sem esse conhecimento não é possível ensinar.  
No entanto, poucos já se perguntaram qual o significado que esses 
conhecimentos têm para si próprios; qual o significado desses 
conhecimentos na sociedade contemporânea; qual a diferença entre 
conhecimentos e informações; até que ponto conhecimento é poder; 
qual o papel do conhecimento no mundo do trabalho; qual a relação 
entre ciência e produção material; [...] entre ciência e sociedade 
informática: como se colocam aí os conhecimentos históricos, 
matemáticos, biológicos, das artes cênicas, plásticas, musicais, das 
ciências sociais e geográficas, da educação física. Qual a relação 
entre esses conhecimentos? Para que ensiná-los e que significados 
têm na vida das crianças e dos jovens? (PIMENTA, 1996, p. 78). 

 

 À luz das teorias de Edgard Morin (1993 apud PIMENTA, 1996), a autora 

aprofunda o conceito de conhecimento. Conhecimento vai além da informação; esta é 

apenas um estágio para se chegar nele. Daí a importância da figura do professor: é 

ele quem vai trabalhar as informações “classificando-as, analisando-as e 

contextualizando-as” (p. 78). A partir desse trabalho com as informações vem a 

inteligência. “Inteligência tem a ver com a arte de vincular conhecimento de maneira 

útil e pertinente, isto é, de produzir novas formas de progresso e desenvolvimento” (p. 

78). Por fim, para se trabalhar as informações, é necessário ao professor ter 

sabedoria e consciência, pois esses processos exigem reflexão sobre os 
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questionamentos anteriormente levantados, inclusive para o entendimento da relação 

entre o poder e o conhecimento, uma vez que este é manipulado e controlado por 

aqueles que o detêm ou por aqueles que controlam quem os produz. A discussão 

sobre conhecimento se adentra com a questão do papel da escola frente ao 

conhecimento no contexto atual, pois com a velocidade que os meios de comunicação 

veiculam as informações com o avanço da tecnologia (principalmente da internet) o 

acesso às informações é muito amplo, o que reitera a inoperância da escola e dos 

professores diante da difusão de informações. Contudo, o conhecimento não se reduz 

a apenas se informar, mas sim “operar com as informações na direção de, a partir 

delas, chegar ao conhecimento” (p. 79), vemos a relevância social da escola e do 

professor, “que é proceder à mediação entre a sociedade da informação e os alunos, 

no sentido de possibilitar-lhes, pelo desenvolvimento da reflexão, adquirirem a 

sabedoria necessária à permanente construção do humano” (p. 79). 

 O terceiro saber, o pedagógico, é estritamente relacionado à prática docente. 

Segundo a autora, “o futuro profissional não pode constituir seu saber-fazer senão a 

partir de seu próprio fazer” (p. 82). Para aquisição dos saberes pedagógicos, não 

basta a teoria, é preciso prática. Neste ponto, podemos contrapor os modelos mais 

comuns de Estágio Supervisionado em que o aluno estagiário apenas observa as 

aulas e as práticas dos professores. Mas ele não desenvolve suas próprias práticas. 

Sobre isso, a autora enfatiza a necessidade de se oferecer, nos cursos de formação 

inicial, momentos em que os alunos de fato adquiram os saberes pedagógicos. Mas 

como fazer isso se eles ainda não são professores e estão no processo de formação? 

Por meio da pesquisa. O estágio deve ser associado à pesquisa, à investigação das 

práticas, aos estudos de ações em sala de aula anteriormente realizadas, à 

problematização, ao questionamento, à reflexão e, principalmente, ao registro 

sistemático dessas práticas como fonte de consulta e memória para a ação docente. 

Daí a importância dos relatórios enquanto documento de estágio. 
 

Documentar as escolhas feitas pelos docentes (o saber que os 
professores vão produzindo nas suas práticas), o processo e os 
resultados. [...] Documentar não apenas as práticas tomadas na sua 
concreticidade, mas buscar explicitação das teorias que se praticam, a 
reflexão sobre os encaminhamentos realizados em termos de 
resultados conseguidos (PIMENTA, 1996, p. 83). 
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 O estágio deve proporcionar aos alunos experiências diversas para aquisição 

desses três saberes docentes: o da experiência, o do conhecimento e o pedagógico a 

partir da reflexão e da pesquisa. Na medida em que o curso de formação inicial 

fornecer possibilidades para o desenvolvimento desses saberes, estará, de fato, 

contribuindo para a construção da identidade profissional desse futuro professor e, 

sobretudo, estará contribuindo para sua formação humanizadora. 

 

1.2   A construção do professor reflexivo a partir da experiência do Estágio 
Supervisionado 

 
Tenho enfatizado, ao longo desta pesquisa, a importância e a relevância de 

uma formação inicial que corrobore para a construção de um professor reflexivo. Por 

isso, este item torna-se fundamental para a pesquisa na medida em que traz os 

aportes teóricos de Schön (1983, 1992) e Alarcão (1996) a respeito da formação do 

professor reflexivo. Schön (1983), baseado nas considerações de Dewey (1959), 

resgata o valor do conhecimento tácito do professor, ou seja, o conhecimento 

adquirido pela prática docente, mas uma prática alimentada pela reflexão. Segundo o 

autor, a partir da experiência, os profissionais produzem um conhecimento-na-ação; 

tal conhecimento é produzido de forma intuitiva, espontânea, no dia a dia de suas 

práticas.  

O conceito de profissional reflexivo surgiu em oposição ao modelo de 

racionalidade técnica, em que “o perfil profissional é o de técnico-especialista, que 

aplica com rigor as regras advindas do conhecimento científico” (CRUZ, 2009, p. 1). 

Nesse modelo, o professor é visto apenas como transmissor de conhecimentos 

prontos e acabados e os alunos são meros receptores desses conhecimentos. Para 

Schön (1983) os profissionais que se formam a partir desse modelo de racionalidade 

técnica são totalmente dependentes das técnicas, metodologias e teorias aprendidas 

em sua formação, tornando-os limitados durante situações inesperadas, diferentes 

das teorias que conhecem, como as situações em contexto de sala de aula, por 

exemplo.  
Em Educating the Reflective Practioner (1987) [Schön] sintetiza seu 
pensamento pedagógico ao defender que a formação do futuro 
profissional inclua uma forte componente de reflexão a partir de 
situações práticas reais. É esta, segundo ele, a via possível para um 
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profissional se sentir capaz de enfrentar as situações sempre novas e 
diferentes com que vai deparar na vida real e de tomar as decisões 
apropriadas nas zonas de indefinição que a caracterizam (ALARCÃO, 
1996, p. 11). 
 
 

Para Dewey (1959, p. 13 apud LALANDA; ABRANTES, p. 45), o pensamento 

reflexivo é a melhor forma de pensar, pois esta é “a espécie de pensamento que 

consiste em examinar mentalmente o assunto e dar-lhe consideração séria e 

consecutiva”. Baseado nas considerações de Dewey, Schön (1983) privilegia o 

conhecimento-na-ação, uma vez que esse é “um tipo de conhecimento que 

dificilmente pode ser explicitado ou teorizado, pois geralmente não passa por um 

raciocínio intelectual prévio, entretanto, é produzido quando uma estratégia de 

atuação prática ocorre com sucesso” (KASSEBOEHMER, 2006, p. 14). Porém, Schön 

(1983) explica que, no momento em que a estratégia utilizada provoca resultados 

diferentes do esperado, o profissional se vê diante da reflexão-na-ação, momento em 

desenvolve um pensamento reflexivo consigo mesmo, analisando a situação, 

buscando respostas, soluções ou novos significados, o que proporciona a ele 

redirecionar suas estratégias em busca de outros resultados. Nesse caso, se 

pensarmos no profissional docente, esse não se tornaria preso às teorias, como o 

profissional técnico. Pelo contrário, ele toma uma posição investigativa diante da 

situação, desenvolvendo seu próprio entendimento sobre ela. “(…) Um profissional 

que reflete-na-ação tende a questionar a definição de suas tarefas, as teorias-em-

ação que elas trazem consigo, e a medida do desempenho sob a qual ele é 

controlado9 (...)” (SCHÖN, 1983, p. 337). Nesse sentido, o professor reflexivo 

desenvolve seus conhecimentos práticos a partir da própria prática, ou seja, ele 

reflete sobre as ações práticas e as questiona, problematiza, alimentando seu próprio 

conhecimento. Com isso, 

 
[...] o papel do formador, por sua vez, torna-se mais amplo e engloba a 
prática de direcionar o formando em seu processo de construção de 
suas próprias estratégias de reflexão sobre e na ação. Nesse sentido, 
apesar de não abandonar por completo as estratégias de ensino 

                                                           

9 Tradução minha de: “(...) A practitioner who reflects-in-action tends to question the definition of his 
task, the theories-in-action hat he brings to it, and the measures of performance by wich he is controlled 
(…)” 
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expositivas, seu papel consiste, também, em aconselhar, questionar e 
estimular o espírito crítico e a prática reflexiva no futuro profissional 
(ALARCÃO, 1996 apud KASSEBOEHMER, 2006). 
 

 A partir disso, o Estágio Supervisionado ganha um espaço e uma importância 

bastante significativa nos cursos de formação inicial, uma vez que, sendo o momento 

de experimentação da profissão docente, ele proporciona momentos para reflexão-na-

ação.   

 Outro movimento do profissional apontado por Schön (1983) é a reflexão sobre 

a ação. Trata-se da reflexão simultânea ao processo da ação. Ou seja, eu reflito sobre 

a minha ação enquanto estou a realizá-la. Alarcão (1996, p. 17) explica que 

“exercemos naturalmente este tipo de reflexão quando a ação assume uma forma 

inesperada ou quando, por qualquer motivo, a percepcionamos a uma luz diferente da 

habitual”. Por fim, Schön (1983) delimita outro processo reflexivo: a reflexão sobre a 

reflexão na ação.  Este é um processo que permite ao profissional “progredir no seu 

conhecimento e a construir a sua forma pessoal de conhecer” (ALARCÃO, 1996, p. 

17), auxiliando-o a buscar soluções futuras na medida em que outras situações 

inesperadas venham a ocorrer em sua prática.  

 

1.3  A Lei de Estágio nº 11.788 
 

A Lei de Estágio número 11.788 foi decretada e sancionada em 25 de setembro 

de 2013 pelo presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva. A nova lei trouxe 

diversas mudanças favoráveis ao estagiário, principalmente no que se refere às 

condições de trabalho, à contratação e às ações de contrapartida por parte da 

empresa que o contrata e por parte da instituição de ensino à qual o aluno está 

vinculado. 

Essas mudanças foram bastante significativas para o estagiário que, muitas 

vezes, era contratado como mão de obra barata pelas empresas e nem sempre 

desenvolvia atividades de fato relacionadas à sua área de estudos, além disso, ficou 

estabelecido pela nova lei um número máximo de estagiários por empresa 

proporcional ao número de funcionários efetivos já existentes, a fim de evitar e coibir 

abusos de trabalho e exploração do estudante (ZILIO, 2010). Nesse ponto, a lei 

delimita que o estágio “é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 
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ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos” 

(BRASIL, 2008). Sob esse conceito de estágio, a nova legislação prevê, 

obrigatoriamente, a relação entre o estágio e o projeto pedagógico do curso ao qual o 

estudante está vinculado, seja no estágio obrigatório (quando seu cumprimento é 

requisito para aprovação e obtenção do diploma do curso), seja no estágio não-

obrigatório (atividade opcional, não vinculada à matriz curricular do curso).  

Para que abusos trabalhistas sobre o estudante não aconteçam, a lei se baseia 

em três condições: a primeira é que o aluno esteja regularmente matriculado e em 

período vigente para cumprimento do estágio (em caso de estágio obrigatório); a 

segunda é a celebração de um termo de compromisso entre a unidade concedente do 

estágio, o estagiário e a instituição de ensino. Nesse termo de compromisso, devem 

constar os dados do estágio, como local, período e carga horária a ser cumprida e a 

ele deve ser anexado um plano de atividades – e esta seria a terceira condição - no 

qual serão descritas, detalhadamente, as atividades a serem desenvolvidas pelos 

estagiários. O cumprimento destas exigências legais é o que garante à empresa a 

contratação de estagiários, o que não gera vínculos empregatícios. 

Outra inovação da lei é a previsão, por parte da unidade concedente, de um 

profissional com formação ou experiência na área de estudos do estagiário para 

orientar e supervisionar até dez estagiários. No caso do curso de Letras EAD 

investigado nesta pesquisa, esse profissional é chamado de Supervisor Local de 

Estágio, podendo ser um funcionário da escola da equipe gestora ou mesmo do 

quadro de professores.  

Há, ainda, a obrigatoriedade de seguro contra acidentes pessoais. A 

contratação desse seguro pode ser assumida pela unidade concedente de estágio ou 

pela instituição de ensino. No caso da Universidade a qual o curso aqui tratado 

pertence, a apólice de seguro é de responsabilidade da instituição de ensino e 

vinculada a todos os estagiários da Universidade, independentemente do curso. 

Ainda como benefícios ao estagiário, passa a ser garantida por lei uma carga 

horária diária e semanal de estágio, sendo de até seis horas por dia e até trinta horas 

semanais no caso de estagiários alunos de curso superior. O estágio poderá ter 

duração máxima de dois anos e em caso de período igual ou superior a um ano, o 

estagiário terá direito a um recesso de trinta dias.  
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Como é possível observar, a nova legislação prevê muitos benefícios ao 

estagiário, porém, quando se fala na aplicabilidade dessa lei, podem-se constatar 

muitos empecilhos. Sendo este curso investigado um curso de licenciatura, vê-se que 

a legislação não atende às especificidades necessárias aos cursos de licenciatura. A 

primeira delas é a própria nomenclatura e termos utilizados. Observando-se o Termo 

de Compromisso adotado pelo curso aqui pesquisado, os termos são administrativos, 

ou seja, quando se fala em Unidade Concedente de Estágio, refere-se à empresa 

que, no caso das licenciaturas, seriam as escolas. Solicita-se no termo a razão social 

da empresa e o departamento e setor de trabalho. As escolas públicas, por exemplo, 

não têm razão social e são nelas que a maior parte dos alunos cumprem seus 

estágios. Não existe também um departamento ou setor onde o estágio seja 

realizado, pois as atividades de observação ou mesmo de regência são na própria 

sala de aula. Para o estagiário, principalmente sendo ele um aluno de curso a 

distância, essas questões dificultam o preenchimento da documentação, geram 

muitas dúvidas e burocratizam o processo, pois, na medida em que os documentos 

são recebidos na Universidade – e, como já fora dito anteriormente, são verificados 

primeiro pela Central de Estágios da instituição – e apresentam erros estes são 

devolvidos aos alunos, via malote dos polos de apoio presencial, para que as devidas 

correções sejam realizadas e os documentos retornem novamente à Universidade 

para serem devidamente aceitos e assinados. Esse processo de vai e volta pode levar 

meses e nesse período o aluno, muitas vezes, é impedido de prosseguir com o 

estágio porque a escola exige dele a sua via do termo de compromisso assinada pela 

Universidade.  

Por fim, outro ponto de fragilidade das novas exigências da lei refere-se ao 

próprio conhecimento sobre a legislação por parte das escolas que recebem os 

estagiários. A experiência com a supervisão de estágios pôde revelar que muitos 

gestores de escolas desconhecem a legislação, chegando ao ponto de recusarem a 

assinatura do termo de compromisso e de perguntarem aos próprios estagiários quem 

seria o supervisor local de estágios. Esses relatos são trazidos pelos próprios alunos 

do curso e demonstram como a lei e as ferramentas utilizadas para seu cumprimento 

não são favoráveis ao contexto das licenciaturas. 
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1.4  As Diretrizes Curriculares e pareceres do Conselho Nacional de Educação 
(CNE) sobre estágio 

O Estágio Curricular Supervisionado teve sua origem na década de 1930 na 

criação dos cursos superiores de Licenciatura que buscavam formar os professores 

para a escola básica. Nessa época, o modelo de formação baseava-se na 

racionalidade técnica, no qual o professor possui conhecimentos técnicos, específicos 

de sua área, e conhecimentos pedagógicos, aplicando esses conhecimentos com 

rigor em sua prática cotidiana. Contrário a esse modelo de professor técnico, 

encontra-se a racionalidade prática, que considera o professor “como um profissional 

autônomo que reflete, cria e investiga sua própria prática, elaborando saberes 

pedagógicos a partir do contato consigo mesmo, com os outros e com os 

acontecimentos das atividades pedagógicas” (PEREIRA, 1999 apud BRUNO, 2009, p. 

34).  

No entanto, foi apenas na década de 1960 com a Portaria nº 1.002, de 

29/09/1967, do Departamento Nacional de Mão de Obra do Ministério do Trabalho, 

que o estágio passou a fazer parte dos currículos escolares. Em sete de dezembro de 

1967 foi sancionada a Lei nº 6.494 que em seu artigo 1º, inciso 2º, indica que  

 
os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da 
aprendizagem a serem planejados, executados, acompanhados e 
avaliados em conformidade com seus currículos, programas e 
calendários escolares, a fim de se constituírem em instrumentos de 
integração, em termos de treinamento prático, aperfeiçoamento 
técnico cultural, científico e de relacionamento humano. (BRASIL 
1977). 
 

A partir dessa lei, o estágio ganhou importância e visibilidade, pois sua prática 

passou a ser considerada como componente curricular para a formação do 

profissional capacitado. 

Na década de 2000, surgiram novas regulamentações do estágio nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais. O parecer CNE 28/2001 e a Resolução CNE/CP 02/2002 

passaram a definir a carga horária e a duração dos cursos de formação de 

professores. A definição é que os cursos de licenciatura tenham, no mínimo, 2.800 

horas a serem desenvolvidas em três anos letivos, sendo 200 dias letivos em cada 

ano.  Dessa carga horária, 1.800 horas devem ser destinadas ao cumprimento dos 
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conteúdos curriculares de natureza acadêmico-científico-culturais e 400 horas 

destinadas ao cumprimento do estágio supervisionado obrigatório. As outras 200 

horas poderão ser destinadas ao cumprimento de atividades acadêmico-científico-

culturais extraclasse. 

Em 2001, o parecer CNE/CP 9/2001, dentre outros assuntos, tratou da questão 

da indissociabilidade entre teoria e prática dos cursos de licenciatura, visando que 

 
o planejamento e a execução das práticas no estágio devem estar 
apoiados nas reflexões desenvolvidas nos cursos de formação. A 
avaliação da prática, por outro lado, constitui momento privilegiado 
para uma visão crítica da teoria e da estrutura curricular do curso. 
Trata-se, assim, de tarefa para toda a equipe de formadores e não, 
apenas, para o “supervisor de estágio” (BRASIL, 2001, p. 23). 

 

 Nesse sentido, a prática de estágio volta-se para a reflexão sobre a prática, 

como se observa nos conceitos de Schön (1983) e de Pimenta (1996, 2002), 

estudados anteriormente, superando a ideia de que a sala de aula é reservada à 

teoria e o estágio à prática, mas que os dois possam se desenvolver em concordância 

e simultaneidade. 

 Em 2007, o parecer CNE/CP 9/2007 propôs novas orientações para a carga 

horária mínima dos cursos de licenciatura e cumprimento dos estágios. A carga 

horária mínima para os cursos permanece em 2.800 horas, sendo 2.500 horas 

destinadas à formação do aluno e pelo menos 300 horas para cumprimento do 

estágio supervisionado obrigatório.  

 Contudo, pelo fato desse parecer não ter sido homologado, não houve redução 

da carga horária dos estágios na matriz curricular do curso aqui investigado, 

mantendo-se, assim, as 400 horas como exigência para obtenção do diploma.  
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CAPÍTULO 2 
O ESTÁGIO NO CURSO INVESTIGADO 
 

Este capítulo apresenta os procedimentos de cumprimento, as etapas e as 

orientações do Estágio Supervisionado Obrigatório na Instituição de Ensino Superior 

na qual esta pesquisa foi desenvolvida, com o objetivo de descrever como ocorre o 

estágio supervisionado no curso de Letras a distância desta instituição e quais 

ferramentas de apoio são disponibilizadas aos alunos estagiários, trazendo, inclusive, 

um olhar sobre o Projeto Pedagógico do curso no que se refere à normatização do 

estágio e a descrição sobre as aulas de orientação de estágio. Por fim, a discussão 

sobre a representação do aluno sobre a prática de estágio justifica-se neste capítulo 

na medida em que o olhar do aluno, futuro professor, é construído a partir da 

experiência e da vivência do cotidiano escolar, formando, assim, a representação de 

cada aluno estagiário sobre tal prática. 

 

2.1 O Estágio Supervisionado no Projeto Pedagógico do Curso 

O Projeto Pedagógico de um curso (PPC), enquanto base, direciona as ações 

educativas, administrativas e pedagógicas do curso. Juntamente com o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), o PPC define a identidade do curso, sobretudo norteia 

a prática docente nos processos de formação acadêmica, crítica e reflexiva do aluno 

com base na missão e nos valores da IES a qual o curso pertence. Deve ser 

elaborado de forma coletiva, com a participação do corpo docente do curso que o terá 

como base para a elaboração dos planos de ensino e planos de aulas. 

Retomando a questão da importância da formação de um aluno reflexivo que, 

enquanto futuro professor, possa utilizar-se da experiência do estágio supervisionado 

para sua formação docente, torna-se fundamental observar em que contribui o PPC 

para a construção desse fundamento. O curso se preocupa, de fato, com a formação 

crítica e reflexiva desse aluno? As aulas e os planos de ensino são elaborados e 

direcionados para este fim? Levantada a importância da Didática na formação de 

professores, o curso oferece aos alunos aporte teórico para embasar as reflexões 

necessárias? E quanto à Sociologia e História da Educação? Pensando no estágio 
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como momento em que o aluno observa, vivencia e experimenta o cotidiano escolar, o 

curso trabalha com esses fundamentos de forma teórica? Procurando responder a 

essas questões, o PPC do curso de Letras EAD da IES em questão foi analisado, 

bem como o material e as aulas de orientação de estágio supervisionado.  

Dentre os objetivos gerais e específicos do curso, encontram-se as seguintes 

definições: 
 

O curso de Letras deverá proporcionar ao graduando múltiplas 
competências e habilidades, para que possa atuar como professor de 
língua portuguesa e espanhola, bem como, vivendo o processo de um 
curso a distância, utilizar os recursos disponíveis pelas novas 
tecnologias para promover o ser humano e a cidadania responsável. 
Seus objetivos gerais podem ser traduzidos em: 

 

1. formar profissionais transculturalmente eficientes, com potencial de 
lidar criticamente com as diversas situações de linguagens, sejam elas 
as verbais sejam aquelas em interface com a obra literária ou com o 
fenômeno lingüístico; 

2. desenvolver competências no domínio do uso das línguas e da 
compreensão de suas estruturas, funcionamento e variedades como 
produtos das manifestações culturais; 

3. proporcionar ensino de qualidade adequado à realidade do aluno; 

4. desenvolver o espírito crítico e criativo, aplicando-o às diferentes 
situações do cotidiano do aluno; 

(...) 

11. formar profissionais atuantes em seu meio e compromissados com 
as transformações sociais, em busca de uma sociedade mais fraterna 
e igualitária;  

(...) 

9. desenvolver as habilidades para a reflexão crítica sobre o fazer 
pedagógico, propondo transformações na sociedade; 

(Projeto Pedagógico Curso 1101 – Letras: Português/Espanhol, 2006, 
p.12, grifos meus) 
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Por meio dos objetivos gerais e específicos descritos acima, observou-se a 

existência de uma preocupação com a formação humana do aluno, não apenas com a 

formação dos conteúdos específicos. Ainda, quando se aponta o aprendizado dos 

conteúdos específicos da língua e da linguagem, foco do curso de Letras, há ênfase 

na aquisição desses conteúdos de forma crítica. No que se refere à formação 

docente, observa-se no PPC o direcionamento para uma formação docente criativa 

frente ao cotidiano escolar, ou seja, pensa-se na formação de um professor 

consciente de sua função social enquanto educador, das transformações reveladas 

pelo processo educativo e pelo “fazer pedagógico”.  

Analisando os módulos do curso e suas respectivas ementas na matriz 

curricular, observa-se a presença de temas relacionados à docência. Como exemplo, 

o módulo Interação na formação docente, do segundo período do curso, que possui 

como ementa: “Procede à articulação, análise e discussão dos elementos 

apresentados em língua e literatura, enfatizando aqueles mais importantes para a 

prática da atividade docente” (PPC, 2006, p. 37). A ementa, no entanto, não 

apresenta clareza sobre quais aspectos da docência especificamente são 

trabalhados. No terceiro período do curso, existe a temática da Psicologia da 

Educação, cuja ementa do módulo Influência cultural para a formação docente diz: 

“Focaliza as principais correntes linguísticas e literárias, a partir de estudos que 

levarão à inserção do homem no meio em que se encontra, bem como aborda os 

conceitos das teorias psicológicas necessárias para a prática do futuro docente” 

(PPC, 2006, p. 39). No quarto período do curso, os alunos cursam o módulo Prática 

escolar na formação docente, que “aborda a prática efetiva das manifestações 

educativas, literárias, linguísticas e culturais e suas contribuições para a formação do 

docente da área de língua e suas respectivas literaturas.” (idem, p. 41). O quinto 

período traz o módulo Pesquisa e atuação docente que “pesquisa e analisa materiais 

didáticos para o ensino da língua materna e de língua estrangeira, à luz dos princípios 

da linguística geral, da sociolinguística e da linguística textual, bem como à luz dos 

conceitos literários e da teoria da análise do discurso” (idem, p. 43). Por fim, o módulo 

Sujeito, ideologia e ação docente, do sexto período, “contempla reflexões a respeito 

da produção linguística, literária, cultural e tecnológica, visando a formação e prática 

geral do docente neste terceiro milênio” (PPC, 2006, p. 46).  
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Observa-se que, com exceção do módulo que aponta claramente a discussão 

sobre a Psicologia da Educação, os outros quatro módulos não apresentam quais 

teorias ou vertentes de estudos da Educação serão trabalhados. Seria necessária 

uma análise10 mais detalhada nas temáticas desses módulos, observando os 

objetivos de cada teleaula para identificar se há ou não discussões sobre Sociologia 

da Educação, História da Educação e Antropologia, por exemplo, tão necessárias à 

formação docente. Isso implica diretamente na prática do Estágio Supervisionado, 

pois se esse é o momento em que o aluno observa o contexto escolar e dialoga com 

as teorias e fundamentos da Educação estudados no curso, haveria então um hiato 

nesse processo caso o curso não oferecesse a ele o embasamento necessário aos 

saberes docentes. Neste caso, não haveria o diálogo entre teoria e prática. 

Nos direcionamentos e nas normativas sobre o Estágio Supervisionado do 

PPC, encontra-se o enfoque de que o aluno estagiário precisa do contato com o 

cotidiano escolar, possibilitado pela prática do estágio, para desenvolver esse 

pensamento reflexivo sobre as ações pedagógicas. Por meio da realização do 

estágio, ele poderá observar, questionar, colocar-se no lugar do professor, rever, 

reconstruir e ressignificar seu olhar sobre as práticas pedagógicas. 
 
Neste sentido, o estágio curricular caracteriza-se pela oportunidade 
que o aluno terá de conviver mais de perto com a realidade de 
algumas escolas de Educação Básica, no Ensino Fundamental e no 
Ensino Médio, e refletir sobre a prática pedagógica, bem como sobre 
sua escolha profissional. Caso o aluno já esteja atuando como 
docente, a realização do estágio será mais um momento de revisão e 
reflexão sobre o seu trabalho, a partir de outras referências 
construídas durante o Curso de Letras. (Projeto Pedagógico Curso 
1101 – Letras: Português/Espanhol, 2006, p. 22, grifos meus). 

 

                                                           

10 Esta análise não será contemplada neste estudo, mas certamente é um tema relevante que pode ser 
desenvolvido em outras pesquisas, procurando observar em que medida os cursos de licenciatura das 
diversas áreas, como Letras, Matemática, Química, Física, Educação Física e Biologia, trabalham os 
fundamentos da Sociologia da Educação, da História da Educação e da Antropologia na formação 
inicial de seus alunos, futuros professores. O que se observa e se discute é que essas licenciaturas 
ficam focadas nos estudos específicos de suas áreas e trabalham muito pouco as ciências da 
Educação. 
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Dessa forma, podemos ver a importância do estágio curricular dentro de um 

curso de licenciatura, já que é por meio dele que o aluno poderá experimentar sua 

futura profissão: ser professor. Tal importância se revela bastante presente no PPC 

analisado, já que este propõe uma integralização entre os conteúdos disciplinares e a 

prática de estágio curricular. Nesse sentido, Pimenta e Lima (2011) apontam que a 

finalidade do estágio curricular é 
 

[...] integrar o processo de formação do aluno, futuro profissional, de 
modo a considerar o campo de atuação como objeto de análise, de 
investigação e de interpretação crítica, a partir dos nexos com as 
disciplinas do curso (p. 24). 

 

 Isso significa que o curso não deve reduzir o estágio curricular apenas à 

disciplina de Prática de Ensino, mas deve ser “um eixo de todas as disciplinas do 

curso, e não apenas daquelas erroneamente denominadas ‘práticas’” (idem, p. 44). 

Pensando em analisar esta aproximação do estágio com as demais disciplinas e 

como o estágio se faz presente ao longo do curso, passa-se a discorrer também sobre 

as aulas de estágio no curso de Letras da IES em questão. 

 

2.2 Os procedimentos para cumprimento dos estágios 

Em se tratando de um curso de Licenciatura, os alunos de Letras EAD da 

referida IES têm à sua disposição diversas ferramentas para orientação no 

cumprimento do Estágio Supervisionado Obrigatório. De acordo com a resolução 

CNP/CP 2 de 200211, alunos dos cursos de licenciaturas devem cumprir quatrocentas 

horas de estágio supervisionado a partir do início da segunda metade do curso. No 

curso de Letras EAD, tais horas são igualmente divididas entre Ensino Fundamental e 

Ensino Médio e entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Língua Estrangeira. A 

principal e mais comum atividade desenvolvida pelos alunos estagiários do curso é a 

observação em sala de aula, na qual eles observam aulas de professores na escola 
                                                           

11 CNE. Resolução CNE/CP 2/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 4 de março de 2002. Seção 1, p. 
9. Disponível em http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf (último acesso em 
20/05/2012) 

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf
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que os aceitou para o estágio e fazem os relatórios dessa observação. Além disso, 

podem realizar atividade de auxílio na biblioteca, sala de leitura, aplicação de provas 

e alguns até fazem substituição de aulas. No caso do estágio em Língua Estrangeira 

ainda existem outras possibilidades para cumprimento das horas. Pelo fato de ser um 

curso EAD e os alunos pertencerem às diversas regiões do país, alguns têm 

dificuldades em encontrar escolas de ensino regular que ofereçam em sua grade a 

Língua Espanhola como disciplina, por isso, o curso de Letras EAD permite que os 

alunos que apresentam essa dificuldade cumpram as horas de estágio supervisionado 

em Língua Estrangeira em escolas de idiomas ou desenvolvendo um projeto de aulas 

no Programa Escola da Família12. Para tal, os alunos estagiários devem desenvolver 

um projeto de aulas de Língua Espanhola em nível básico para que seja aplicado no 

programa. Em algumas escolas, as aulas são ministradas pelos próprios alunos 

estagiários e em outras são ministradas pelo professor de Língua Estrangeira da 

escola com acompanhamento dos alunos estagiários.   

Após o cumprimento das horas, o aluno estagiário deve enviar a documentação 

via malote dos polos de apoio presencial. O material é encaminhado primeiro para a 

Central de Estágios13, que avalia se a documentação está preenchida de forma 

correta e de acordo com as leis vigentes. Se sim, esse material é direcionado para a 

faculdade do curso de Letras EAD, na qual o professor supervisor de estágios faz a 

avaliação final. Ele avalia os relatórios, as fichas de presença que contêm os 

conteúdos das aulas observadas, as assinaturas e carimbos da escola concedente do 

estágio, etc.  

 Por fim, após a avaliação da professora, o material é entregue para que a 

professora auxiliar do curso faça o registro das horas cumpridas pelo aluno em uma 

planilha que, posteriormente, é disponibilizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) para que os alunos estagiários acompanhem o lançamento das horas.  

 
                                                           

12 Programa criado em 2003 pela Secretaria do Estado da Educação com o objetivo de oferecer nas 
escolas da rede estadual atividades de cultura, esporte, saúde e trabalho à comunidade durante os 
finais de semana. Informações completas sobre o Programa em: 
http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/default.html (último acesso em 21/05/2012) 

13 Setor da IES em questão responsável pelos encaminhamentos legais quanto ao cumprimento dos 
estágios obrigatórios e não obrigatórios dos alunos da instituição.  

http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/default.html


44 

 

2.3 O processo de orientação dos alunos estagiários  
 

A orientação dos alunos estagiários é primordial e cabe ao professor supervisor 

de estágio da IES realizá-la junto aos alunos do curso. O curso de Letras EAD, foco 

desta pesquisa, possui duas professoras supervisoras de estágio que fazem o 

acompanhamento dos alunos e os orientam tanto sobre os aspectos burocráticos, 

como os documentos necessários e os trâmites nas escolas, quanto sobre aspectos 

pedagógicos, orientando sobre a importância do estágio para a formação desse aluno 

enquanto futuro professor. 

As professoras supervisoras de estágio no referido curso de Letras EAD 

dividem as orientações dos alunos. A primeira, que será referida aqui como Profª 

Superv. 1, é responsável por receber, conferir e assinar a documentação que os 

alunos enviam. Além disso, essa professora, juntamente com uma professora auxiliar 

do curso, é também responsável por acompanhar durante todo o semestre um fórum 

criado no Ambiente Virtual de Aprendizagem para tirar as dúvidas dos alunos 

estagiários. É fato que a maior demanda é de questões burocráticas e problemas com 

a documentação, o que deixa uma falha no processo de orientação pedagógica e de 

formação desse aluno estagiário. Segundo Rosenberg (2008), o processo de 

orientação de estágio “vai além dessas definições de supervisor, abrangendo, além da 

direção e supervisão da documentação, a inspiração, a condução vocacional, a 

orientação teórica e até o apoio moral” (p. 22). A preocupação burocrática torna-se 

mais evidente quando se observa as postagens no fórum de orientações, pois todas 

as mensagens são sobre questões de preenchimento da documentação, avaliação 

das fichas, dúvida sobre quantidade de horas, certificados aceitos para as horas de 

Atividades Complementares14, etc.  

A segunda professora, Profª Superv. 2, é responsável por elaborar as teleaulas 

sobre estágio. Há uma teleaula sobre estágio em cada semestre e esta é dividida em 

duas partes: na primeira, novamente reforça-se a orientação sobre quantidade de 

horas, passos do cumprimento dos estágios, preenchimento da documentação, etc., e 

na segunda parte existe uma orientação para a reflexão pedagógica a partir do 

                                                           

14 As Atividades Complementares são obrigatórias na IES em questão e somam 200 horas que podem 
ser realizadas com atividades extracurriculares ao longo de todo o curso. 
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estágio. Uma questão observada nos cronogramas15 das aulas dos semestres (anexo 

I) é que as aulas sobre estágio não aparecem nos primeiros semestres do curso 

(provavelmente isso seja explicado porque o estágio supervisionado deve ser iniciado 

a partir da metade do curso apenas) e as aulas existentes nos últimos semestres do 

curso são sempre aulas gravadas em semanas em que há feriados ou provas 

semestrais e por isso os alunos não têm aula ao vivo16. Outro fato importante a ser 

observado é que durante o ano de 2011 houve apenas uma teleaula sobre estágio 

que foi ministrada no segundo semestre, para as turmas do quinto período de curso. 

Ressalto, ainda, que foi nessa teleaula que surgiu pela primeira vez a abordagem 

pedagógica mencionada anteriormente. Até então, não se pensava na orientação 

desses alunos estagiários sobre a reflexão e discussão dos problemas do cotidiano 

escolar observados durante o estágio. As aulas sobre estágio não são definidas nos 

cronogramas como os outros temas, elas aparecem em alguns semestres e em outros 

não, mesmo quando se trata do mesmo período. E mesmo quando existiam nos anos 

anteriores a 2011, eram exclusivamente direcionadas aos problemas burocráticos e 

não pedagógicos. Contudo, pude observar que, em 2012, o curso de Letras EAD 

apresentou três teleaulas sobre estágio, nas quais abordaram tanto o aspecto 

burocrático quando o pedagógico.  

Além das teleaulas e do fórum de dúvidas acompanhado pela Profª Superv 1, 

os alunos do curso de Letras EAD contam com um Manual de Estágios para se 

orientarem sobre os procedimentos para cumprimento das horas. Nesse manual, 

existem informações sobre a legislação de estágios, as proposta de estágio no curso 

bem como as orientações quanto ao preenchimento dos documentos, o modelo de 

cada um deles e a orientação para elaboração dos relatórios de estágio. 

 Por fim, outra ferramenta disponibilizada aos alunos estagiários é o fórum de 

orientações, no qual consta um FAQ17 com as principais questões levantadas pelos 
                                                           

15 Os cronogramas anexos referem-se ao ano de 2012: cronogramas dos período 4 e 6 (1º semestre de 
2012) e cronograma do período 5 (2º semestre de 2012). 

16 O modelo de teleaula adotado pelo curso e pela Universidade é de teleaulas ao vivo. 
Excepcionalmente, quando há feriados ou outros eventos como Congresso e Aulas Magnas, algumas 
teleaulas são gravadas e disponibilizadas no ambiente virtual do aluno. É o que ocorre com as aulas de 
orientação de estágio. 

17 Frequently Asked Questions: perguntas mais frequentes 
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alunos definidas pelas professoras supervisoras a partir de suas experiências com a 

orientação de estágio. Esse fórum é a principal ferramenta de comunicação entre as 

professoras supervisoras e os alunos estagiários. É via fórum que os alunos tiram 

suas dúvidas sobre todos os assuntos relacionados ao estágio. Eles também podem 

postar arquivos para obterem uma avaliação prévia das professoras e também os 

documentos obrigatórios para saberem se o preenchimento está ou não correto. 

Obteve-se acesso, por exemplo, ao fórum de orientações do sexto período do curso 

no primeiro semestre de 2012. Tal fórum teve, no total, 200 postagens, ou seja, foram 

200 dúvidas/questões/apontamentos dos alunos estagiários respondidos pelas 

professoras ao longo do semestre. E dessa mesma forma ocorre a orientação via 

fórum com os outros períodos e nos demais semestres. Abaixo, dispõem-se um 

exemplo de dúvida no referido fórum e da intervenção da professora supervisora: 

 

 
Figura 2: Modelo de orientação no fórum de estágio 

 
 

O fórum torna-se, portanto, uma ferramenta de ensino-aprendizagem, na qual e 

pela qual os alunos e professores interagem a favor da construção de conhecimento. 

Nesse sentido, Duarte (2010, p. 3) nos aponta em sua pesquisa que “o fórum é um 

espaço que representa, de certa forma, a sala de aula presencial, pois possibilita que 

alunos e professores possam interagir constantemente, facilitando assim o ensino e a 

aprendizagem”. O fórum de orientação de estágio passa a ser, também, um local de 

troca de experiências entre os próprios alunos, uma vez que eles expõem seus 
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problemas quanto ao cumprimento dos estágios, as situações enfrentadas na escola, 

as dificuldades, os problemas quanto ao preenchimento da documentação, etc.  

 Embora os alunos possam tratar de todas as questões relacionadas ao estágio 

nos fóruns de orientação, observa-se que a grande maioria das dúvidas e 

comentários se refere à questão burocrática, ou seja, ao preenchimento da 

documentação, à dificuldade em localizar uma escola, às dúvidas sobre o número de 

horas a serem cumpridas, etc. Isso mostra que existe uma preocupação excessiva 

quanto às questões burocráticas do estágio por parte dos alunos, deixando de lado a 

reflexão e o questionamento sobre as questões pedagógicas e de formação que a 

prática do estágio lhes proporciona. É importante refletir sobre a burocratização do 

estágio, já que ela se faz tão presente no discurso do aluno. Sobre isso, Rosemberg 

(2008, p. 27) ressalta que  

 
no estágio supervisionado, os relatórios de observação, muitas vezes 
carregados de fichas comprobatórias e outros formulários oficiais, 
tendem a burocratizar a experiência, deixando-a com uma roupagem 
técnica e meramente procedimental. O objetivo do estágio é uma 
reflexão crítica e não tecnicista.  
 
 

 É nesse ponto que se baseia a hipótese desta pesquisa: os processos 

burocráticos ocultam nos alunos estagiários a visão pedagógica e formativa do 

estágio. Além disso, existe uma distância muito grande entre o que a lei prevê para o 

estágio e como ele se dá efetivamente na prática do aluno, principalmente na escola, 

que deveria ser considerada como o campo de experiência para o futuro professor. 

 

 

2.4 Os documentos obrigatórios 
 

Os alunos do curso de Letras EAD têm uma pasta criada no AVA específica 

para os materiais e informações sobre estágio. Nela, são disponibilizados todos os 

documentos e fichas para preenchimento (anexo II), bem como o Manual de Estágio e 

o fórum de orientações. O primeiro documento que o aluno precisa para iniciar seu 

estágio é a Carta de Apresentação. O aluno preenche a carta, de forma digital, com 

seus dados como nome, matrícula, RG e curso. Também preenche o destinatário da 

carta com o nome da escola em que pretende ser aceito enquanto estagiário. Após o 
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preenchimento, ele pode imprimir a carta já com nome e assinatura digital do 

coordenador do curso e apresentá-la à direção da escola.  

Após ser aceito pela escola, o aluno estagiário deve firmar o Termo de 

Compromisso. A partir de 2008, com a Lei de Estágio 11.788/200818, passa a ser 

exigida a “celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte 

concedente do estágio e a instituição de ensino”. No Capítulo II, artigo 7º, a referida 

Lei dispõe que cabe à Instituição de Ensino: 
 

[...] celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu 
representante ou assistente legal, quando ele for absoluta ou 
relativamente incapaz, e com a parte concedente, indicando as 
condições de adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, 
à etapa e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e 
calendário escolar. (LEI Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008). 

 

A Lei de Estágio 11.788/2008 é uma lei federal e foi implantada com a 

finalidade de estabelecer parâmetros sobre como deve ser a atuação dos estagiários 

nas organizações e, sobretudo, garantir melhores condições de trabalho, como a 

regulamentação do horário de trabalho de “seis horas diárias e trinta horas semanais, 

no caso de estudantes do ensino superior, da educação profissional de nível médio e 

do ensino médio regular” (Capítulo IV, artigo 10). Além do Termo de Compromisso, a 

lei prevê que seja elaborado e anexado junto ao Termo do Compromisso o Plano de 

Atividades do Estagiário. Esse é um documento que além de fornecer os dados do 

aluno estagiário, da escola concedente, da IES e dos horários e datas previstos para 

cumprimento das horas, ele oferece também um resumo do que se pretende com o 

estágio. Os alunos estagiários devem estabelecer com a escola quais objetivos, 

metodologia, justificativa e método de avaliação que serão seguidos. Esse documento 

é preenchido e encaminhado em três vias juntamente com três vias do termo de 

Compromisso para validação da Central de Estágios da IES.  

Após entrega dessa documentação inicial, o aluno estagiário de Letras EAD 

passa a desenvolver as atividades de observação de aulas na disciplina de Língua 

                                                           

18 LEI Nº 11.788, DE  25 DE SETEMBRO DE 2008. Disponível em: 
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm (último acesso em 
20/05/2012) 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11788.htm
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Portuguesa ou Língua Espanhola e faz o registro das aulas observadas no documento 

chamado Ficha de Registro de Presença do Estagiário. Nessa ficha, ele irá registrar a 

data da aula, um resumo do conteúdo trabalhado pelo professor e a quantidade de 

horas/aulas daquele dia. É por meio dessas fichas que a professora supervisora do 

curso faz a conferência da quantidade total de horas estagiadas bem como da 

validade legal das fichas, já que estas, depois de preenchidas, devem ser assinadas e 

carimbadas pela direção da escola. Quando finalizado o estágio, o aluno estagiário 

deve apresentar a Avaliação do Supervisor Local para que seja apresentado um 

parecer, por meio da atribuição de notas de zero a dez, sobre a atuação e 

desempenho do aluno estagiário na escola sob vários aspectos: conhecimentos 

teóricos e práticos, planejamento, organização, independência, iniciativa, assiduidade 

e pontualidade, interesse, responsabilidade, comunicação e relacionamento 

interpessoal. A figura do Supervisor Local de Estágio também surgiu com a Lei 

11.788/2008 que prevê no Capítulo III, artigo 9º, que a parte concedente deve “indicar 

funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na 

área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e 

supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente”. Contudo, o que se observa 

por meio dos relatos dos estagiários é que algumas escolas não dispõem de um 

funcionário responsável pelos estagiários e, nestes casos, quem fica responsável pela 

avaliação do estagiário é a própria direção da escola.  

Por fim, após preenchimento de todas as fichas e da Avaliação do Supervisor 

Local, o aluno estagiário deve elaborar seus relatórios de estágio em que apresenta 

os relatos de sua prática de estágio bem como suas reflexões sobre a observação 

das aulas e atividades realizadas ao longo do estágio.  

 

2.5 Os relatórios de estágio 
 

Os relatórios são fundamentais ao processo de estágio, pois é durante sua 

elaboração que o aluno estagiário pode expor as reflexões que fez durante a 

observação das aulas e sua permanência na escola. Tal processo reflexivo é 

indispensável à formação docente, pois é responsável pela 
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[...] formação de professor lúcido e consciente da necessidade de que 
a Prática de Ensino envolva comportamentos de observação, reflexão 
crítica e reorganização das ações, características próximas à postura 
de um pesquisador, investigador, capaz de refletir e reorientar sua 
própria prática, quando necessário (PICONEZ, 2010, p.11). 
 

No Manual de Estágios da IES em questão, existem alguns direcionamentos 

aos alunos estagiários para a elaboração dos relatórios, que devem contemplar quatro 

itens:  

- o primeiro refere-se à Identificação da Unidade Escolar e deverá discorrer sobre a 

estrutura: nome da escola, endereço, número de funcionários, número de alunos, 

localização (características do bairro, nível social do entorno da escola), equipe 

gestora, recursos disponíveis da escola como materiais pedagógicos, computadores, 

salas multimídias, etc., estrutura das salas, biblioteca, enfermaria, área de lazer, sala 

de leitura, etc. Percebe-se que este primeiro item valoriza a contextualização da 

escola, para que o aluno estagiário possa identificar os aspectos estruturais daquela 

unidade escolar; 

- o segundo item refere-se aos aspectos político, didático e pedagógico da escola e 

nele o aluno estagiário deverá relatar suas observações reflexivas sobre o papel 

social da escola, dos professores, observar e relatar como se dão as relações 

interpessoais na escola entre professores e equipe gestora; professores e alunos; 

alunos e equipe gestora e alunos entre si. Também deverão relatar qual a participação 

da família naquele cotidiano escolar, verificando a influência dos pais na vida escolar 

de seus filhos e como essas relações auxiliam ou dificultam a atuação da escola. 

Também poderão ser discutidos aqui aspectos pedagógicos das aulas, como o uso de 

algum material específico observado pelos alunos, a abordagem dos professores nas 

aulas, a existência de algum projeto interdisciplinar e vários outros aspectos que o 

aluno estagiário tenha observado e acredite ser relevante; 

- o terceiro item do relatório de estágios se refere à atuação do aluno estagiário na 

escola, ou seja, lá ele irá discorrer sobre as atividades desenvolvidas por ele na 

escola. Poderá mencionar as atividades da escola como a participação em eventos 

comemorativos, em reuniões pedagógicas, em reuniões de pais, no auxílio aos 

professores na elaboração de materiais didático-pedagógicos ou na correção de 

tarefas, etc.;  
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- o quarto item do relatório de estágio são as considerações finais que direcionam o 

aluno a discorrer sobre sua aprendizagem durante a prática do estágio 

supervisionado e a refletir sobre os problemas observados no dia a dia da escola. 

Eles podem fazer apontamentos sobre a imagem do que é ser professor e, 

principalmente, refletir sobre uma projeção de si mesmo enquanto futuro professor. A 

elaboração do relatório torna-se o momento para avaliar a experiência e o que esta 

agregou.  

 

2.6 As aulas para orientação de estágio 
 

A partir dos estudos feitos sobre o PPC, observamos que as aulas para 

orientação de estágio curricular acontecem a partir da metade do curso, ou seja, elas 

são comuns ao período que o aluno pode iniciar seu estágio, do quarto semestre em 

diante, já que o curso possui seis semestres. A intenção desta pesquisa em estudar o 

PPC e todos os materiais relacionados ao estágio é verificar como o estágio está 

presente no curso pensando ser este um curso de licenciatura e, sobretudo, 

pensando no estágio enquanto contribuição à formação inicial do aluno.  

Lembrando que se trata de um curso a distância, descreveremos como é a 

dinâmica das aulas para, depois, apresentar as aulas sobre a temática de estágio 

curricular supervisionado. 

As aulas nos cursos EAD da IES na qual esta pesquisa foi realizada são 

chamadas de teleaulas. Cada teleaula tem duração de cem minutos e ocorre uma vez 

por semana, com transmissão ao vivo aos polos de apoio presencial19, via satélite. No 

curso de Letras a distância aqui estudado, as teleaulas ocorrem às quartas-feiras e 

nelas o professor da disciplina desenvolve os conteúdos de estudos daquela semana. 

No mesmo dia da teleaula, o aluno tem um horário específico para atividades em 

grupo, chamadas de aulas-atividade. Nesse momento, os alunos, desenvolvem 

atividades referentes ao conteúdo da teleaula que contribuem para a aquisição e 

                                                           

19 Os polos de apoio presencial são os espaços de atendimento aos alunos que realizam um curso a 
distância. São as unidades da IES que recebem os alunos semanalmente para assistirem às teleaulas 
e realizarem as atividades e provas do curso. Os polos possuem em sua estrutura todos os espaços 
pedagógicos necessários ao aluno como biblioteca, salas de aula, laboratórios de informática, espaço 
de estudos, etc.  
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aprofundamento dos conteúdos estudados. Ainda como parte dos estudos da 

semana, o aluno recebe mais um material pedagógico chamado de planejamento 

semanal. O conjunto de todas as atividades do planejamento semanal, incluindo as 

horas presenciais no polo, soma vinte horas de estudos ao longo da semana daquela 

disciplina. É no planejamento semanal que o professor direciona o aluno quanto aos 

conteúdos a serem estudados, sobretudo no que se refere às leituras de textos 

relacionados ao tema, com o objetivo de aprofundar o que foi trabalhado na teleaula. 

São destinadas no planejamento semanal atividades como leitura de textos teóricos, 

artigos, publicações em sites, obras completas, exercícios de análise e participações 

em fóruns de discussões. O professor da teleaula também pode oferecer conteúdos e 

informações extras por meio de breezes20 e no caso das aulas de estágio essa 

ferramenta é bastante utilizada e será explorada mais adiante. 

No curso de Letras em questão, as teleaulas que discutem as questões sobre 

estágio curricular supervisionado são três, sendo uma ministrada em cada semestre 

em que o aluno está apto a estagiar, ou seja, no quarto, quinto e sexto semestres de 

curso. A partir destas explicações mais gerais sobre o formato das aulas no curso, 

passaremos a explorar de forma mais específica as três teleaulas de estágio que são 

ministradas ao longo do curso. Os planejamentos semanais encontram-se 

disponibilizados no anexo III.  
A teleaula sobre estágio do quarto período do curso tem os seguintes objetivos: 

• Fazer uma apresentação geral sobre o que é a prática do estágio supervisionado; 

• Apresentar as documentações necessárias para o cumprimento dos estágios; 

• Indicar os passos iniciais para o cumprimento do Estágio Supervisionado e das 

Atividades Científico-Culturais21; 

• Apresentar o passo a passo do preenchimento dos documentos iniciais: Termo de 

Compromisso e Plano de Atividades; 

                                                           

20 O breeze é uma ferramenta pedagógica na qual o professor pode narrar uma apresentação de slides no 
formato Power Point.  

21 As Atividades Científico-Culturais são atividades extraclasse que o aluno desenvolve ao longo do 
curso com o objetivo de ampliar sua formação cultural, acadêmica e científica. Tais atividades fazem 
parte da carga-horária de curso e devem somar 200 horas. Alguns exemplos de atividades aceitas são: 
participações em congressos e eventos acadêmicos, visitas a museus e mostras, cursos em geral, 
horas de HTPC, participação em projetos de extensão, etc. 
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• Apresentar o formato dos Relatórios de Estágio; 

• Refletir sobre a prática do estágio e a sua relação com a formação inicial do 

professor. 

As atividades propostas no planejamento direcionam o aluno a ter o primeiro 

contato com as informações sobre estágio, tendo em vista que esse aluno está no 

quarto semestre e, até então, não poderia estagiar, já que a lei prevê que o estágio se 

inicie apenas a partir da segunda metade do curso. Esse primeiro contato se dá a 

partir da leitura completa do Manual de Estágios e das fichas e documentos 

disponibilizados no AVA. O segundo passo é que, após a leitura indicada, caso o 

aluno tenha dúvidas sobre qualquer procedimento, ele deve postá-las no fórum de 

orientações de estágio, onde fica disponibilizado o FAQ sobre o qual já tratamos 

anteriormente. A terceira atividade proposta é bastante interessante, pois direciona o 

aluno a conhecer e praticar o modelo de relatório de estágio solicitado pelo curso em 

questão. Como os alunos ainda irão iniciar seus estágios, a proposta da atividade é 

que eles elaborem relatórios a partir da experiência enquanto alunos do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio, com o objetivo de revisitar suas memórias 

procurando lembrar sobre as práticas pedagógicas de seus professores na época. A 

atividade se concentra apenas no item do relatório que discorre sobre os aspectos 

políticos, didáticos e pedagógicos da escola, portanto, o aluno faria um relato sobre o 

papel social dos professores e da escola na qual estudou, mostrando como de 

estabeleciam as relações entre os agentes escolares, entre os alunos, entre a família 

e a escola e entre a escola e a comunidade. Além disso, fariam uma avaliação sobre 

o trabalho do professor em sala de aula, procurando identificar suas metodologias de 

ensino, os aspectos pedagógicos, os materiais utilizados, enfim, é uma atividade de 

exercício de memória baseada no modelo de relatório que os alunos deverão produzir 

quando estiverem, de fato, realizando seus estágios. 

A quarta atividade deixa de ser prática e passa a ser mais reflexiva. Nela, o 

professor supervisor propõe que os alunos realizem a leitura de dois artigos científicos 

disponíveis na internet, são eles: “Importância do Estágio Supervisionado em Cursos 

de Licenciatura” e “O estágio curricular na formação de professores: uma experiência 

em construção”. Os artigos tratam da importância do estágio supervisionado para a 

formação inicial do aluno de licenciatura enquanto futuro professor, trazendo 

importantes reflexões sobre a profissionalidade docente e de como o estágio deve ser 
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visto de forma positiva pelos alunos estagiários, já que muitos consideram este 

momento como uma perda de tempo no curso.  

Essa mesma temática é discutida pela professora supervisora no momento da 

teleaula, em que ela traz, além dos aspectos práticos, burocráticos e informativos do 

estágio, mostrando passo a passo o preenchimento dos documentos, as horas a 

serem estagiadas, a elaboração dos relatórios, a orientação sobre a procura da 

escola, etc., um momento de reflexão junto aos alunos, definindo o que é o estágio, 

para que ele serve, qual a sua importância dentro do curso, enfatizando a importância 

do estágio como a experimentação de “ser professor” e de se estar presente e em 

contato com o ambiente profissional, com a sala de aula, com os alunos.  

A quinta e última atividade propõe uma interação entre os alunos por meio de 

outro fórum de debates, o qual a professora supervisora intitula “Fórum Inquietações”. 

A proposta é que os alunos façam a leitura do artigo “Estágio Supervisionado e a 

Formação do Professor de Língua Portuguesa: pontos e contrapontos”, de Silveira 

(2008). A discussão seria norteada, principalmente, pela introdução do artigo, na qual 

a autora situa sua pesquisa: 
 
“Este artigo é fruto da minha inquietação, enquanto professora dos 
componentes curriculares Prática Pedagógica e Estágio 
Supervisionado de Língua Portuguesa, na Universidade do Estado 
da Bahia, que vê nos olhos dos seus alunos a angústia dilacerante, 
quando entram em contato com a realidade escolar, investigam-na, 
detectam equívocos, retrocessos, descasos. E sonham, partem para 
as escolas da vida, carregando nos olhos a esperança de por em 
prática uma práxis alicerçada em estudos que contemplem a riqueza 
da língua que falam, ouvem, veem nas ruas, na vida, nos livros. 
Desejam mudar o que está posto, traçar novos rumos, propor 
alternativas, aplicar na prática aquilo que tanto discutem durante oito 
longos semestres acadêmicos. Esses formandos retratam isso tudo 
nos seus relatos de experiência, fruto de suas observações. E 
esboçam em seus projetos uma prática pedagógica diferenciada. 
Mas quando da execução, veem-se, muitas vezes, tolhidos: sabem o 
que fazer, porém, o Como, para muitos, não se efetiva por conta de 
fatores diversos, os quais serão discutidos ao longo deste texto.” (p. 
01) 

 

http://www.artigonal.com/authors/90668
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A partir da leitura do texto integral e do fragmento exposto, a proposta da 

atividade é que tanto os alunos que já atuam como professores22 quanto os que ainda 

não possuem nenhuma experiência docente, tragam para a discussão no fórum suas 

motivações, angústias e expectativas sobre a prática do estágio.  

A segunda teleaula sobre estágio do curso ocorre no semestre seguinte, ou 

seja, no quinto período e tem os seguintes objetivos: 

• Fazer uma apresentação geral sobre o que é a prática do estágio supervisionado; 

• Apresentar as documentações necessárias para o cumprimento dos estágios; 

• Indicar os passos iniciais para o cumprimento do Estágio Supervisionado e das 

Atividades Científico-culturais; 

• Apresentar a proposta da reflexão a partir da prática do estágio supervisionado; 

• Refletir sobre o estágio a partir de uma visão formativa e não apenas burocrática; 

• Pensar sobre o estágio enquanto parte do processo de formação do aluno de 

Letras. 

 

Os primeiros objetivos são comuns aos objetivos da primeira teleaula. O que se 

insere de “novo” nesta segunda teleaula é a reflexão sobre a visão formativa do 

estágio e não apenas burocrática e sobre o estágio ser um momento de formação 

pedagógica do aluno de Letras.  

As atividades propostas nesse segundo planejamento semanal dividem-se em 

duas etapas: a primeira é a orientação de leitura do Manual de Estágios e dos 

documentos e fichas necessárias ao cumprimento das horas trabalhadas na primeira 

e na segunda atividade. Aqui passamos a ter um novo material de orientação: o 

breeze.  

A terceira atividade do planejamento propõe que os alunos leiam o artigo “A 

formação prática de professores no estágio curricular”, de Felício e Oliveira (2008). 

Nesse artigo, os autores enfatizam a importância do estágio enquanto espaço de 

reflexão e formação desse aluno, futuro professor, e evidenciam a importância de que 

essa experiência seja problematizada e questionada a fim de que se torne um objeto 

                                                           

22 Alguns alunos do curso de Letras já exercem a profissão docente, seja porque já são formados em 
Pedagogia e atuam nas séries iniciais da Educação Básica, seja porque trabalham em escolas de 
idioma com a Língua Estrangeira na qual têm fluência. 
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de estudo e reflexão sobre a prática docente e sobre as vivências em sala de aula. A 

atividade retoma como base de discussão o seguinte fragmento: 

 

Independentemente das modalidades em que o estágio possa ser 
desenvolvido (observação, participação, regência, entre outras), a 
proposta contempla a sugestão de, num primeiro momento, 
identificar na escola-campo e/ou salas de aula situações-problema e, 
num segundo momento, torná-las, nas aulas de Orientação e 
Planejamento de Estágio, objetos de análise e discussão, por meio 
de um constante exercício de reflexão-ação-reflexão da relação 
teoria e prática, formação e trabalho. Acreditamos que essa 
problematização das vivências realizadas no estágio, à luz da teoria 
estudada nos diferentes componentes curriculares do curso, 
contribui, por um lado, para que os professores-formadores 
desenvolvam um processo permanente de reflexão em torno do 
Projeto Pedagógico, do Currículo Oficial do curso e de sua própria 
prática em sala de aula, e, por outro lado, contribui para com a 
formação prática do futuro professor (p. 223). 

 

A partir da leitura do artigo integral e da observação do excerto apontado, os 

alunos devem participar do fórum de discussões sob o título “Problematização” a fim 

de que possam trocar experiências e problematizar suas vivências em sala de aula. 

Como se trata do quinto período do curso, a atividade indica que os alunos que já 

estão estagiando tragam suas vivências do estágio referentes aos problemas 

observados em sala de aula. Os alunos que já lecionam podem trazer os conflitos que 

enfrentam no cotidiano escolar e os que não cumprem o estágio ainda e nem são 

professores podem trazer suas problematizações enquanto alunos do curso de Letras 

ou mesmo da Educação Básica. A atividade propõe, ainda, que caso o aluno não 

tenha nenhum problema a expor que ele relate como tem sido sua experiência 

enquanto estagiário, como foi recebido na escola, como tem sido sua relação com os 

professores que acompanha, com os alunos, com a gestão da escola, etc. O 

importante, nesse fórum, é que se reflita, de fato, sobre a experiência docente e as 

vivências em sala de aula, ainda que elas não estejam presentes na realidade do 

aluno, ou porque ele ainda não iniciou o estágio ou porque ele ainda não exerce a 

profissão, mas que ele projete isso nas suas expectativas de ser professor e nas suas 

lembranças enquanto aluno.  

Por fim, a quarta atividade dessa segunda teleaula resvala na discussão sobre 

a relação teoria e prática. O objetivo é que por meio da leitura do texto “Estágio e 
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docência – diferentes concepções”, das autoras Pimenta e Lima (2005/2006), os 

alunos reflitam sobre esse processo, pensando na relação de todos os conteúdos 

estudados no curso com a prática do estágio, sobre as disciplinas de Prática de 

Ensino e Didática aplicadas em sala de aula e questiona: Isso é possível? Como fazer 

essa união entre teoria e prática? Os alunos sentem que, ao entrar em sala de aula, 

nada daquilo que aprenderam na teoria parece servir? Estes questionamentos são 

também discutidos e aprofundados na teleaula pela professora supervisora.  

A terceira e última teleaula de estágio ministrada no curso de Letras, no sexto 

período, tem os seguintes objetivos: 

• Fazer uma apresentação geral sobre o que é a prática do estágio supervisionado; 

• Apresentar as documentações necessárias para o cumprimento dos estágios; 

• Indicar os passos iniciais para o cumprimento do Estágio Supervisionado e das 

Atividades Científico-culturais; 

• Apresentar o passo a passo do preenchimento dos documentos iniciais: Termo de 

Compromisso e Plano de Atividades; 

• Apresentar o formato dos Relatórios de Estágio; 

• Refletir sobre a atuação do professor e como ele lida com a questão da indisciplina 

em sala de aula. 

Podemos notar os objetivos iniciais comuns nas três teleaulas, pois há alunos 

que mesmo no sexto semestre ainda não iniciaram seus estágios, por isso, torna-se 

necessário prestar as orientações iniciais para o cumprimento dos estágios em todos 

os semestres. As atividades de leitura do Manual de Estágio, dos documentos e fichas 

e do FAQ do fórum de orientações também são retomadas nos itens 1 e 2 do 

planejamento semanal. O diferencial nesta aula refere-se à discussão e reflexão 

sobre a atuação do professor, ou seja, da prática docente efetivamente e de como o 

professor lida com a questão da indisciplina na sala de aula.  

Na terceira atividade, propõe-se a leitura do artigo “O processo de construção 

da identidade do professor”, da autora Paula (2010), que traz uma importante reflexão 

sobre o prestígio da profissão docente na sociedade atual e sobre a relação da prática 

do professor em sala de aula com sua identidade profissional. A atividade solicita 

atenção do aluno para o seguinte fragmento do texto: 
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No contexto educacional, podemos dizer que o professor, num 
processo contínuo constrói a sua identidade por meio de relações 
dialógicas com colegas, coordenadores, pais e, principalmente, com 
seus alunos. Nesse sentido, entendemos que o professor constrói ou 
reconstrói sua identidade profissional ao interagir com as pessoas a 
sua volta, ao reiterar concepções pessoais e sociais sobre si próprio 
e sobre sua profissão, ao negociar e renegociar sua identidade 
pessoal-profissional, enfim, fazendo com que ela esteja em um 
processo de constante desenvolvimento. Assim, nas palavras de 
Rajagopalan (2001) o que define a identidade é a sua permanente 
instabilidade. (PAULA, 2010, p. 11) 

 

 Com base na leitura integral do texto e do fragmento exposto, os alunos devem 

produzir um texto reflexivo pensando como vem sendo construída sua identidade 

profissional docente e mesmo os alunos que ainda não lecionam devem considerar 

essa construção com base na sua formação inicial no curso que o vem preparando 

para a carreira docente. Considera-se essa atividade de extrema importância para a 

formação do aluno, pois traz à discussão e o faz refletir sobre sua escolha profissional 

e como ele se vê enquanto futuro professor. Sabe-se que a profissão docente vem, ao 

longo dos últimos anos, carregando um desprestígio social muito grande, o 

esvaziamento dos cursos de licenciatura comprova isso, pois a procura pela carreira 

docente diminuiu. Os relatos dos alunos estagiários também vão ao encontro disso, 

pois quando chegam à escola para estagiar logo encontram o discurso dos próprios 

professores “Tem certeza que quer ser professor? Coitado...”, por isso, pensar no 

professor como um profissional, como alguém que vai exercer uma função social 

extremamente importante, construir suas próprias concepções pedagógicas, enfim, 

tratar da carreira com profissionalidade é extremamente importante para a construção 

dessa identidade do professor.  

Por fim, a quarta e última atividade dessa aula refere-se ao tema da indisciplina 

dos alunos em sala de aula. A tarefa solicita a leitura do livro “Como enfrentar a 

indisciplina na escola”, da autora Parrat-Dayan (2008). Após a leitura do livro, os 

alunos devem discutir no fórum “Indisciplina” os conceitos trazidos pela autora 

estabelecendo uma relação com suas experiências pessoais e profissionais 

relacionadas ao tema. A ideia é que eles troquem experiências e as associe às teorias 

trabalhadas pela autora sem intenção, contudo, de solucionar problemas, mas sim 

refletir sobre eles, procurando entendê-los. 
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Dessa forma, após apresentar o conceito de estágio supervisionado e após 

descrever como ele se processa no curso de Letras EAD deste estudo, observa-se 

que os momentos de orientação de estágio proporcionado pelo curso com as 

teleaulas e atividades propostas nos planejamentos semanais com as leituras e as 

discussões nos fóruns permitem que o aluno reflita sobre as experiências vividas no 

estágio e problematize, questione e compartilhe com os demais tais experiências. 

Claro que, como fora dito brevemente na análise do PPC, há falhas no curso quanto 

às temáticas dos fundamentos da Educação, importantes à formação docente desse 

aluno de licenciatura, contudo, os momentos de orientação de estágio procuram 

oferecer embasamentos direcionados à formação docente, aos saberes docentes, à 

profissionalidade docente, etc., existe, de fato, uma preocupação para que o estágio 

não seja somente prático, vazio, mas que se torne um momento de aprendizagem e 

de reflexão. 

Passaremos a discorrer, no seguinte capítulo, sobre o caminho metodológico 

da pesquisa, trazendo os dados e as análises levantadas e apontando a 

representação dos alunos estagiários a respeito da prática do estágio. 
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CAPÍTULO 3 
PROCESSO DA PESQUISA, APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Este capítulo mostra o processo da pesquisa, apresentando inicialmente como 

se deu a escolha pelo tema do Estágio Supervisionado e como a pesquisa se insere 

no campo da Educação. Apresenta também a justificativa pela escolha dos 

referenciais teóricos utilizados, bem como os processos de coleta e análise dos 

dados. Em seguida, apresenta e analisa os dados desta pesquisa, identificando o 

perfil dos sujeitos e trazendo as respostas que foram dadas a cada uma das 

perguntas do questionário aplicado. Por conseguinte, apresenta-se a análise desses 

dados com base na Análise de Conteúdo de Franco (2008) em que se propõe a 

criação de Categorias de Análise.  

 

3.1 A escolha do tema e a pesquisa em Educação 

Conforme mencionado brevemente na Introdução deste trabalho, a escolha 

pelo tema Estágio Supervisionado deu-se por conta de minha experiência profissional 

enquanto professora auxiliar de um curso de Letras EAD, em que uma das 

atribuições, desempenhada desde 2009, é acompanhar e auxiliar no processo de 

orientação dos alunos estagiários do curso.  

O interesse pelo tema surgiu após ter realizado um curso de Especialização em 

Docência do Ensino Superior, no qual foi desenvolvida uma pesquisa em que 

analisava os relatórios dos alunos estagiários a fim de constatar como se dava o 

processo de reflexão sobre as práticas pedagógicas a partir da experiência do 

estágio. Porém, o estágio tem muitos desdobramentos e seu processo de 

cumprimento é amplamente discutido e problematizado pela literatura, por isso, 

mantive o tema para o projeto de Mestrado, mudando o direcionamento e o foco da 

pesquisa. Decidi por analisar não mais os relatórios, que são o resultado, o produto 

final do estágio, mas sim o aluno estagiário durante a prática do estágio. Com isso, os 

questionamentos foram: qual a representação desse aluno sobre estágio? O que ele 

pensa, de fato, sobre o cumprimento dessas horas? Qual sua visão? E como se dá 

esse processo, que dificuldades e/ou facilidades ele encontra? E sobre o aspecto 

pedagógico, que saberes docentes ele adquire por meio da prática do estágio?   
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O ingresso no Mestrado em Educação em 2011, após conclusão do curso de 

Especialização, partiu da necessidade de ampliar os estudos, principalmente no que 

se refere à docência - pois, para muitos professores, sobram os conhecimentos 

específicos de seus temas, mas faltam os conhecimentos pedagógicos para o ensino 

deles. A linha de pesquisa na qual esta pesquisa se concentra é a linha de Formação 

de Educadores. Dentro dessa linha, o foco desta pesquisa é a formação inicial do 

professor, já que analisa os alunos estagiários de um curso de licenciatura em Letras. 

 

3.2 Os referenciais teóricos 

 A escolha dos referenciais teóricos deste estudo deu-se após uma pesquisa na 

literatura, procurando observar que autores tratavam do tema de Estágio 

Supervisionado. Além disso, foram realizados alguns levantamentos de pesquisas 

sobre o tema em dissertações de mestrado e teses de doutorado em dois bancos de 

dados, o da USP e o da CAPES. A partir desse levantamento, foi realizada a seleção 

de onze pesquisas, entre dissertações e teses, que têm como tema o estágio. Cada 

uma dessas pesquisas traz um foco diferente e nenhuma delas trata da representação 

do estágio para o aluno da graduação. A leitura dessas pesquisas contribuiu muito 

para a ampliação dos referenciais teóricos. Além das pesquisas por dissertações e 

teses, também foi feita uma busca por artigos científicos que trouxessem o tema em 

discussão. Materiais sobre Formação Inicial, sem estarem necessariamente 

associados ao Estágio Supervisionado, também foram coletados.  

 O principal referencial teórico desta pesquisa são as contribuições de Pimenta 

(1996; 2002) e Pimenta e Lima (2005/2006; 2011) sobre a Formação Inicial e o 

Estágio Supervisionado. As autoras têm relevantes obras sobre o tema que é tratado 

sob diferentes pontos de vista, conforme apresentado no capítulo primeiro desta 

pesquisa. Complementar às teorias das autoras, esta pesquisa traz as contribuições 

de Schön (1983, 1992), Freire (1996) e Alarcão (1996) sobre a construção do 

professor reflexivo, tão necessário à prática docente e à prática do estagiário. A 

escolha pelo referencial teórico acerca das representações enquanto opinião dos 

sujeitos, opinião essa construída a partir da experiência do cotidiano, neste caso, do 

cotidiano escolar, deu-se a partir das contribuições de Lefebvre (2006). Para 

fundamentar a análise dos dados, foi escolhido como referencial teórico Franco 
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(2008) e suas contribuições sobre a Análise de Conteúdo e a criação das Categorias 

de Análise. 

 

3.3 A coleta dos dados 

 Como instrumento para coleta de dados, foi utilizada uma abordagem 

qualitativa da Pesquisa em Educação: um questionário estruturado com perguntas 

abertas e fechadas (anexo IV). O questionário apresenta-se em duas partes: a 

primeira, com sete questões, uma aberta e seis fechadas, pretende identificar o perfil 

do aluno estagiário participante. São elas: 

 

1. Qual a sua idade? _____ 

 

2. Já atua como professor?  

(    ) sim              (    ) não 

 

3. Se sim, há quanto tempo? _____ 

 

4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 

 

5. Este curso é sua primeira graduação? 

    (    ) sim              (    ) não 

 

6. Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

 

7. Qual a sua renda familiar?  

(    ) até 1 salário mínimo            

(    ) de 2 a 3 salários mínimos           

(    ) de 3 a 5 salários mínimos           

(    ) de 5 a 10 salários mínimos 

(    ) mais de 10 salários mínimos 
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A segunda parte do questionário possui dezoito questões específicas sobre o 

estágio, sendo oito questões fechadas e dez questões abertas: 

 

1. Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  

(    ) sim              (    ) não 

 

2. Quantas horas já estagiou?  _________ horas 

 

3. Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           (    ) Ensino Médio 

 

4. Em que escola está cumprindo seu estágio? 

(    ) Escola pública do Estado   

(    ) Escola pública municipal 

(    ) Escola particular 

 

5. Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como 

estagiário? (    ) sim     (    ) não         Por quê? 

 

6. Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi 

bem acolhido e recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente 

como foi. 

 
7. A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos 

estágios como Termo de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

(    ) sim         (    ) não 

 

8. Você conhece a legislação de estágio? 

(    ) sim         (    ) não 

 

9. A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários 

(supervisor local de estágio)? 

(    ) sim         (    ) não 
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10. Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como 

foi a receptividade por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

 

11. O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de 

um curso de licenciatura? 

 

12. Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 

200 horas para língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (    ) suficiente            (    ) exagerada 

Por quê? 

 

13. Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? 

Explique. 

 

14. Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele 

vem contribuindo ou não para sua formação? 

 

15. Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma 

efetiva para a realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação 

à análise do método adotado pelo professor)? Comente. 

 

16. Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da 

escola onde você estagiou. 

 

17. A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 

 

18. Faça outros comentários que considerar relevantes. 

 

O questionário foi elaborado em outubro de 2012 e aplicado em novembro do 

mesmo ano. Por se tratar de alunos de um curso a distância, com polos nas cinco 

regiões do país, optou-se por encaminhar o questionário em formato de arquivo word, 

via e-mail, já que eu não teria condições de aplicá-lo ou de entrevistar os participantes 
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pessoalmente. Como primeiro passo para definir para quais alunos o questionário 

seria encaminhado, entrei em contato com a Central de Estágios da Universidade na 

qual esta pesquisa foi desenvolvida e solicitei uma lista dos alunos do curso de Letras 

EAD que haviam entregue o Termo de Compromisso no segundo semestre de 2012. 

Isso significa que os alunos daquela listagem estavam, de fato, cumprindo seus 

estágios naquele ano e semestre, portanto, eu poderia investigar sua prática. 

Pesquisei no banco de dados da Universidade o e-mail de todos os alunos que 

constavam na lista, eram oitenta e cinco alunos no total. No dia 25 de outubro de 

2012, encaminhei um e-mail aos oitenta e cinco alunos me apresentando, 

apresentando um resumo de minha pesquisa e pedindo a colaboração deles em 

participar. Recebi um retorno de dezesseis alunos, ou seja, dezesseis questionários 

foram respondidos e fazem parte dos dados deste estudo, o que equivale a uma 

adesão de 18,8% dos alunos convidados a participar da pesquisa. É importante 

ressaltar que os alunos convidados tiveram livre escolha em participar ou não da 

pesquisa e que o e-mail com o questionário foi encaminhado uma única vez aos 

participantes.  

 

3.4 O método de análise dos dados  
 
 A análise dos dados desta pesquisa foi realizada por meio da Análise de 

Conteúdo. Trata-se de uma metodologia de análise que “procura conhecer aquilo que 

está por trás das palavras” (PÊCHEUX, 1973 apud Franco, 2008, p. 11). Ela analisa a 

linguagem dos sujeitos em seus contextos sociais, históricos e culturais. A Análise de 

Conteúdo explica que cada indivíduo expressa pela linguagem suas representações 

sobre o que está ao seu redor, o que envolve “a interação entre locutor e interlocutor, 

o contexto social de sua produção, a influência manipuladora, ideológica e idealizada 

presentes em muitas mensagens, os impactos que provocam, os efeitos que 

orientam”, etc. (FRANCO, 2008, p. 17).  

 O primeiro tratamento dos dados foi a realização de uma pré-análise, 

constituída pela leitura e releitura das respostas dos alunos ao questionário e, 

posteriormente, da leitura de todas as respostas dadas para a mesma questão por 

cada um dos sujeitos. A pré-análise permite ao pesquisador fazer inferências, supor 

possíveis representações, elaborar uma análise mental sobre os dados para, 
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posteriormente, especificar e categorizar as respostas a fim de chegar às respostas 

de suas perguntas de pesquisa. Como nos explica Franco (2008), “a categorização é 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação seguida de um reagrupamento baseado em analogias, a partir de 

critérios definidos” (p. 59).  

 Antes de realizar a categorização dos dados, foi realizado um primeiro 

agrupamento das respostas de todos os alunos estagiários para cada questão a fim 

de se realizar uma análise inicial sobre informações nas respostas que pudessem 

levar à criação de uma categoria. Portanto, realizou-se uma tabela para cada 

pergunta do questionário contendo todas as respostas dadas a ela. Na sequência de 

cada tabela, realizou-se uma breve análise/levantamento das informações relevantes.  

 Após esse processo de pré-análise, foi possível definir as seguintes categorias 

de análise. São elas:  

• As representações sobre a escola pública 

• As representações sobre os professores 

• As representações sobre o estágio 

• A carga horária 

• A relação teoria e prática 

 

Segundo Franco (2008),  

 
“as categorias vão sendo criadas à medida que surgem nas respostas, 
para depois serem interpretadas à luz das teorias explicativas. Em 
outras palavras, o conteúdo, que emerge do discurso, é comparado 
com algum tipo de categoria. Infere-se, pois, das diferentes falas, 
diferentes concepções de mundo, de sociedade, de escola, de 
indivíduo, etc.” (p. 62). 

 

O método adotado para a criação das categorias de análise foi o de categorias 

criadas a posteriori, isso significa que, após um processo de leitura e pré-análise dos 

dados, das falas e discursos dos sujeitos, as categorias são criadas pelo pesquisador. 

 
 
 
 
 
 



67 

 

3.5 Os sujeitos da pesquisa 

             Conforme dito anteriormente, dos oitenta e cinco alunos convidados a 

participar da pesquisa por meio do envio do questionário por e-mail23, 18,8% aderiram 

à proposta e responderam ao questionário, o que resultou em dezesseis sujeitos da 

pesquisa. A identidade dos sujeitos participantes deste estudo foi preservada, 

portanto, optou-se por nomeá-los de forma alfabética, de A a P. Esses sujeitos, 

alunos de um curso de Letras a distância de uma Universidade particular da Grande 

São Paulo, são alunos de diferentes polos dessa Universidade, sendo um aluno do 

Polo Porto Velho (RO), quatro de Mauá (SP), um de Guaianazes (SP), dois de São 

José dos Campos (SP), dois de Guaratinguetá, um de Sorocaba, um de Fortaleza, 

três de Bauru e um de Itapeva. Para elucidar melhor a identificação dos sujeitos, de 

acordo com sua localização geográfica, a tabela a seguir foi elaborada: 
 

Alunos Polos de Apoio Presencial 

A,  Porto Velho 

B, G, O, P Mauá 

C Guaianazes 

D, H São José dos Campos 

E, K Guaratinguetá 

F Sorocaba 

I Fortaleza 

J, L, M Bauru 

N Itapeva 
Tabela 1: Alunos por polos 

 

 Outro dado importante de se trabalhar a respeito dos sujeitos da pesquisa é 

sua faixa etária. A média da idade dos alunos desta pesquisa é de 40 anos, sendo 

que o aluno mais jovem tem 22 anos e o mais velho 66. A seguir, a tabela com a idade 

de todos os sujeitos: 
                                                           

23 Os sujeitos envolvidos aceitaram participar da pesquisa, concordando com o Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (anexo VI). O projeto da pesquisa foi avaliado pelo Comitê de Ética 
do Programa. 
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Alunos Idade (em anos) 

A 29 

B 41 

C 41 

D 62 

E 32 

F 44 

G 33 

H 44 

I 66 

J 52 

K 25 

L 35 

M 31 

N 22 

O 45 

P 40 
Tabela 2: Idade dos alunos 

 

 Dos dezesseis sujeitos desta pesquisa, apenas três já estão na carreira 

docente. Um deles leciona há seis meses nas redes pública e particular e os outros 

dois apenas na rede particular, um há dez anos e o outro há dois anos. Isso mostra 

que para 13 dos sujeitos desta pesquisa, a experiência do estágio foi o primeiro 

contato com a experiência docente, com a prática de ser professor. Ainda sobre o 

perfil dos sujeitos desta pesquisa, embora a média seja de alunos mais velhos, para 

12 dos alunos esta é a primeira graduação, isso significa que a maioria dos 

participantes ingressou no Ensino Superior após os 40 anos de idade. Dos quatro 

alunos que estão fazendo Letras como segunda graduação (4 dos participantes), um 

já tem formação em Teologia, um em Comunicação Social (com pós-graduação 

Gestão Estratégica de Comunicação), um em Relações Públicas e um em Pedagogia 

(com Pós-graduação em Psicopedagogia e Direito Educacional).  O questionário 

aplicado buscou ainda coletar dados sobre o perfil socioeconômico dos participantes a 

partir da pergunta sobre a renda familiar do sujeito. Os dados apontaram que 3 
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participantes possuem renda familiar de até 1 salário mínimo, 2 possuem renda 

familiar de 2 a 3 salários mínimos, 8 possuem renda familiar de 3 a 5 salários mínimos 

e 3 possuem renda familiar de 5 a 10 salários mínimos. Nenhum participante possui 

renda familiar acima de 10 salários mínimos. O gráfico a seguir mostra esses dados: 

 

até 1 salário
de 2 a 3 salários 
de 3 a 5 salários
de 5 a 10 salários

 
A segunda parte do questionário aplicado traz as informações específicas 

sobre a experiência do estágio. Todos os participantes, no momento da aplicação do 

questionário, estavam estagiando. É importante conhecermos em que tipo de 

instituição os alunos cumpriram seus estágios, se em instituição pública ou particular, 

bem como saber quantas horas já foram cumpridas no Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio. Para isso, elaborou-se a seguinte tabela: 
 

Alunos 
estagiários 

Nº de horas 
já cumpridas 

Ensino Fundamental 
(EF) ou Ensino 

Médio (EM) 

Escola Pública ou 
Escola Particular 

A 400 EF e EM Pública 

B 210 EM Pública 

C 100 EM Pública 

D 400 EF e EM Particular 

E 350 EF e EM Pública e particular 

F 400 Não respondeu Não respondeu 

G 400 EF e EM Pública e particular 

H 350 EM Pública 

Gráfico 1: perfil socioeconômico dos alunos estagiários 
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I 200 EM Pública 

J 300 EM Pública 

K 403 EM Pública 

L 390 EM Pública 

M 400 EF e EM Pública 

N 450 EM Pública 

O 300 EM Pública 

P 100 EM Pública 

 

A tabela aponta que 14 dos 16 participantes da pesquisa cumpriram seus 

estágios em escolas públicas da Rede Estadual de Ensino. Apenas 3 estagiaram em 

escolas particulares. Esses dados tornar-se-ão importantes para a análise da 

representação do aluno sobre o estágio, uma vez que a representação é construída 

pelo sujeito a partir de suas experiências vividas no cotidiano e pelo próprio contexto 

que o cerca. Sobre as horas de estágio realizadas por cada aluno, observadas na 

tabela, dez alunos cumpriram no Ensino Médio, cinco no Ensino Médio e no 

Fundamental e um aluno não respondeu a esse item. 

 

3.6 Pré-análise dos dados 
 

Com o intuito de facilitar a leitura e a análise dos dados, as respostas das 

questões 5 a 18 foram agrupadas em quadros individuais (Anexo 5), contendo a 

resposta de todos os alunos para cada uma das questões. 

A partir da leitura minuciosa de cada quadro, foi possível realizar reflexões 

iniciais sobre os dados. Esse tratamento preliminar realizado no corpus do trabalho foi 

chamado de pré-análise dos dados. O aprofundamento das reflexões será dado no 

item de Categorias de Análise. 

 A questão de número 5 teve por objetivo identificar se houve dificuldades por 

parte dos alunos estagiários em encontrar as escolas onde pudessem cumprir as 

horas exigidas. A intenção era verificar que tipo de dificuldade o aluno encontra, se de 

ordem burocrática, se de ordem local, etc. 

Observa-se que dos dezesseis alunos, nove encontraram dificuldades em 

conseguir uma escola para estagiar e oito não. Trata-se de um dado preocupante, 
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pois mais da metade dos estagiários encontra barreiras já no início do estágio. 

Quando se observa os motivos pelos quais eles encontraram dificuldades, duas 

ocorrências são identificadas: o aluno A, que reside em Porto Velho, relata a 

precariedade da educação do norte do país; os demais alunos que apresentaram a 

justificativa da questão apontaram para a dificuldade em encontrar escolas regulares, 

públicas ou privadas, que oferecem o ensino da Língua Espanhola. Possivelmente 

esse dado não surgiria se o curso investigado fosse de Letras – Língua Inglesa, já 

que o inglês é obrigatório nos currículos da Educação Básica nos níveis fundamental 

e médio. 

Caberia ao curso e à Central de Estágios da Universidade buscar estratégias 

para diminuir essas ocorrências. Possivelmente uma das saídas fosse adotar 

convênios com as prefeituras das cidades onde o curso é oferecido para facilitar o 

cumprimento dos estágios de Espanhol, até mesmo em escolas livres, como os 

cursos de idiomas.  

 A questão de número 6 pediu aos alunos que se manifestassem sobre o 

acolhimento e a recepção que tiveram por parte das escolas, mencionando o 

processo de chegada, de recepção, as impressões que tiverem logo de início e se 

receberam ou não informações. As respostas foram bastante positivas: apenas dois 

alunos apresentaram problemas de acolhimento e recepção na escola, apontando que 

foram mal recebidos, ignorados pelos professores, não receberam orientações por 

parte da equipe gestora e se sentiram “jogados” no processo de estágio. Os quatorze 

demais alunos estagiários tiveram boa e ótima recepção, foram bem acolhidos pelos 

professores, estagiaram em um ambiente agradável e receberam as informações que 

buscavam. 

 A sétima questão buscou saber se as escolas conhecem a documentação 

exigida pela Lei de Estágio nº 11.788/08 em relação à exigência do Termo de 

Compromisso e Plano de Avaliação do Estagiário. Todos os alunos responderam que 

a escola conhece os documentos e a legislação de estágio. Esse dado contraria 

algumas reclamações vindas dos alunos em fóruns de orientações, que algumas 

vezes relatavam dificuldades pela escola desconhecer a legislação e se recusarem a 

assinar os documentos. 

A questão 8 objetivou verificar se os alunos, ao realizarem o estágio, 

conheciam a legislação vigente. Dos dezesseis participantes, onze disseram que sim, 
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que de fato conhecem a legislação; um não respondeu à questão e quatro deles, os 

alunos C, F, M e N a desconhecem. 

 Retornando à tabela que indica a quantidade de horas que cada sujeito desta 

pesquisa já havia cumprido no momento da aplicação do questionário, observa-se 

que o aluno C cumpriu 100 horas e os alunos F, M e N já haviam finalizado seus 

estágios, ou seja, já haviam cumprido no momento do questionário as 400 horas 

necessárias, sem conhecerem a legislação.  

A questão número 9 pretendeu verificar se a escola onde os alunos cumpriram 

as horas dispõe de um funcionário para acompanhar os estagiários, conforme prevê a 

Lei de Estágio nº 11.788. Onze alunos responderam que sim, a escola tem um 

Supervisor Local de Estágio, e outros cinco disseram que não. Nota-se que, embora 

todas as escolas conheçam a legislação, como observado na questão 7, cinco 

escolas descumprem a lei no momento em que não destinam um funcionário para 

acompanhar os alunos estagiários. 

Na décima questão, o objetivo foi verificar como os alunos se sentiram 

enquanto estagiários em sala de aula, lidando diretamente com o professor, no dia a 

dia da observação ou participação das aulas. Quatorze dos dezesseis participantes 

demonstraram boa receptividade por parte dos professores, que foram atenciosos, 

preocupados em lhes ensinar, em trocar experiências e fazendo-os se sentir bastante 

à vontade. Dois alunos mencionaram que não tiveram uma boa receptividade nem 

estabeleceram boas relações com os professores. Um deles justificou a falta de 

atenção do professor por conta da carga de trabalho excessiva e cansativa em sala 

de aula, por isso não lhe dedicou a devida atenção. O outro mencionou que a 

professora não foi atenciosa e demonstrou antipatia.. 

A décima primeira questão trouxe ao aluno o momento de maior reflexão sobre 

o estágio e concentrou os principais dados desta pesquisa, uma vez que os alunos 

foram levados a pensarem sobre o que o estágio representa para um aluno de 

licenciatura, ou seja, qual é sua verdadeira importância. O objetivo da questão, 

sobretudo, foi observar que aprendizados foram possibilitados pela prática do estágio, 

que relações foram estabelecidas, que vínculos foram criados, como esse aluno vê o 

estágio e qual sua opinião a respeito dele.  

Todos os alunos reconhecem a importância do estágio para sua formação 

acadêmica e profissional e valorizam essa prática. Apresentam em suas respostas 
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vivências e experiências que tiveram ao longo do processo. Revela-se na fala dos 

alunos como eles notaram a teoria e prática juntas, vivendo em sala de aula o 

aprendizado que vivenciam no curso. A valorização do professor enquanto profissional 

da educação também ganha destaque no discurso dos alunos. A representação que 

eles têm do professor, a partir da experiência do estágio, é bastante positiva.  

 O objetivo da questão 12 foi observar como o aluno avalia a carga horária de 

400 horas exigidas para o estágio. Onze dos dezesseis sujeitos desta pesquisa 

considerou exagerada a carga horária de 400 horas. A maioria das justificativas foi em 

relação à falta de tempo para realizar o estágio porque trabalham e estudam. Outras 

justificativas, bastante interessantes, foram relacionadas ao fato do estágio, por ter 

sido exclusivamente de observação, tornou-se cansativo, monótono e repetitivo para 

os estagiários, pois muitas vezes assistiam à mesma aula ministrada em diferentes 

turmas.  

 Observa-se uma contradição no discurso dos estagiários ao dizerem que a 

carga horária é excessiva, já que, ao mesmo tempo, valorizam e reconhecem o 

estágio como uma prática indispensável à experiência do professor, conforme visto na 

questão anterior.  Quatro alunos consideram a carga horária suficiente e um considera 

insuficiente, justificando que para entender o processo de ensino-aprendizagem seria 

necessário acompanhamento de uma turma ao longo de um ano letivo. 

 Com relação à documentação, referente à questão 13, as respostas foram 

equilibradas. Nove alunos disseram que tiveram muitas dificuldades devido ao próprio 

preenchimento da documentação, ao processo em si de ter que enviá-la à 

Universidade, à espera do retorno que, muitas vezes, demorava muito, à falta de 

disponibilidade dos gestores em assinar a documentação, à falta de informação nos 

polos de apoio presencial, entre outros. Os sete alunos que apontaram facilidade em 

lidar com a documentação justificaram que leram a respeito (provavelmente no 

Manual de Estágios), buscaram informações e depois compreenderam com 

funcionava todo o processo. 

 A décima quarta questão teve por objetivo verificar qual é a contribuição do 

estágio, na opinião do aluno, com relação a sua formação e como ele avalia o 

processo. Apenas um aluno considera que o estágio não contribuiu em nada porque 

ele não deseja seguir a carreira docente. Todos os demais avaliam o estágio de forma 

bastante positiva, ressaltando as contribuições para a formação acadêmica, 



74 

 

profissional, para o crescimento pessoal, enfatizando a importância de se vivenciar a 

profissão. 

 A questão 15 teve por objetivo obter dos sujeitos uma avaliação do curso de 

Letras a distância do qual são alunos e perceber como eles observam a questão 

teoria e prática entre os conceitos aprendidos no curso e a prática do estágio. 

 As respostas foram confusas24, pois muitos alunos confundiram o curso de 

Letras com a disciplina de estágio que estavam observando. Também falaram sobre a 

metodologia, mas alguns falaram da metodologia do curso de Letras e de seus 

respectivos professores, enquanto outros falaram da metodologia adotada pelos 

professores do estágio em sala de aula. Quando trataram da questão teoria e prática, 

também houve divergências no mesmo sentido, alguns trataram do curso de Letras e 

outros das aulas observadas no estágio. 

 A décima sexta questão buscou saber como era o dia a dia dos alunos 

estagiários e como era sua convivência na escola em relação aos professores, alunos 

e à gestão da escola. Esperava-se revelar com esta questão quais foram as principais 

dificuldades ou facilidades encontradas no ambiente escolar. Dos dezesseis sujeitos, 

quatorze revelaram que sua experiência com o estágio em relação ao convívio no 

ambiente escolar com professores alunos e gestão foi de bom a excelente. Relataram 

experiências vividas, aprendizados, amizades feitas, trocas de informações, etc. Dois 

alunos manifestaram ter vivido uma experiência ruim, um deles considerou 

desarmonioso o relacionamento interpessoal vivido na escola, sentindo-se 

desvalorizado enquanto estagiário. O outro não se sentiu incluído no grupo, 

permanecendo distante dos professores e da gestão e apresentou como justificativa 

para isso a sobrecarga de trabalho deles. 

 A questão 17 objetivou verificar como era o contexto socioeconômico da escola 

onde os alunos cumpriram seus estágios, pois a representação, a opinião de um 

sujeito é formada a partir com contexto vivido e das experiências. Pode-se observar 

que a maior parte dos alunos cumpriu seu estágio em escolas públicas que 

apresentavam um perfil socioeconômico de classes menos favorecidas. Pessoas com 

                                                           

24 Considero que essa confusão nas respostas tenha sido causada por um problema na formulação da questão. 
Possivelmente os sujeitos não compreenderam que o objetivo seria falar da prática e dos métodos dos 
professores observados no estágio e não dos professores do curso de graduação. 
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baixo poder aquisitivo, moradoras de regiões mais periféricas. Ainda assim, é possível 

observar que esse aspecto não criou uma representação negativa sobre a escola nem 

sobre o estágio em si, pois os alunos falam da boa estrutura das escolas, da boa 

receptividade e acolhida que tiveram por parte dos professores e gestores, dos 

projetos sociais desenvolvidos com o intuito de beneficiar famílias, entre outros 

aspectos positivos. É possível pensar até em uma representação positiva em relação 

à escola pública, pois se sabe que a visão da escola pública no senso comum é que 

as escolas são ruins, o ensino é de má qualidade, os professores são despreparados, 

as escolas são desprovidas de recursos, etc., essa é a visão socialmente e 

historicamente construída a respeito do ensino público, mas é exatamente o oposto 

que se revela nas falas dos alunos estagiários. 

A última questão, número 18, deixava livre aos participantes para discorrerem 

sobre algum aspecto que julgasse relevante. Nota-se que surgiram temas dos mais 

diversos. Alguns retomaram o assunto da importância do estágio em sua formação e 

de como aprenderam com a vivência, com os professores e falaram da importância de 

se experimentar a profissão docente, lidando dia a dia com a realidade escolar ainda 

que somente por observação; outros retomaram a questão da carga horária do 

estágio ser excessiva, sobretudo para aqueles que trabalham e encontram dificuldade 

em conciliar os estudos, o estágio, a família, o convívio social e o trabalho. Outros, 

ainda, reforçaram a exaustão do estágio que, por serem muitas horas, acaba se 

tornando uma atividade monótona e cansativa. Por fim, o último comentário tornou-se 

muito interessante dentre as respostas, pois o aluno P se propôs a sugerir que, “se a 

legislação assim permitisse”, o ideal seria que o curso oferecesse mais aulas sobre 

estágio, discutindo a prática efetiva em sala de aula, trabalhando com planos de 

ensino, discutindo as estratégias de ensino-aprendizagem e que tais atividades 

pudessem valer, parcialmente, como horas de estágio. O próprio aluno sente 

necessidade de uma presença maior de conteúdos da Didática que contribuam para a 

formação e para a reflexão sobre a prática docente.  

 

3.7 As categorias de análise 
 

 Após leitura e pré-análise das respostas dos sujeitos desta pesquisa, foi 

possível inferir, a partir da metodologia de categorização a posteriori, proposta por 
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Franco (2008), quatro categorias norteadoras das análises. A análise dos dados tem 

por objetivo responder às questões-problema desta pesquisa, são elas: qual a 

representação desse aluno sobre estágio? O que ele pensa, de fato, sobre o 

cumprimento dessas horas? Qual sua visão? E como se dá esse processo, que 

dificuldades e/ou facilidades ele encontra? E sobre o aspecto pedagógico, que 

saberes docentes ele adquire por meio da prática do estágio? São as perguntas de 

pesquisa ou questões/problema que direcionam todo percurso de um trabalho 

científico, pois sem um problema como objeto de investigação, não há pesquisa. 

 As representações dos alunos foram divididas em três categorias: as 

representações sobre a escola pública, as representações sobre os professores e as 

representações sobre o estágio. Essa divisão fez-se necessária por que as respostas 

dos alunos direcionam uma opinião, uma representação para cada um desses 

aspectos. 

Para Lefebvre (2006), as representações do indivíduo são construídas a partir 

de suas experiências em determinado espaço e tempo vividos e são refletidas na fala 

e no discurso dos sujeitos. É por meio da palavra que se revela a representação 

construída sobre determinado assunto. Segundo Lefebvre (1983 apud CARDOSO, 

2007, p. 213), “as representações são fatos ou fenômenos de consciência, individual 

e social que acompanham uma palavra – ou uma série de palavras – e um objeto – ou 

uma constelação de objetos – em uma sociedade e em uma língua determinadas”. As 

análises a seguir, procuram apontar quais representações sobre a escola pública, 

sobre os professores e sobre a prática do estágio foram construídas pelos sujeitos 

desta pesquisa a partir da experiência do estágio, ou seja, a partir da experiência e do 

cotidiano vividos. Além das representações, as análises apontam para algumas 

contradições que se revelam nos discursos como, por exemplo, o fato de os alunos 

considerarem o estágio indispensável à formação docente, levantando diversos 

argumentos em favor dessa prática e, ao mesmo tempo, criticarem a carga horária de 

400 horas dizendo ser excessiva e desnecessária. Por isso, para refletir sobre essa 

ocorrência, criaram-se as categorias de análise a carga horária e a relação teoria e 

prática. 
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3.7.1 As representações sobre a escola pública 
 

 Durante a leitura e pré-análise dos dados, a maneira como os alunos se 

referiam às escolas onde estagiaram chamou a atenção. Mesmo estagiando em 

escolas situadas em bairros mais periféricos e que atendem à população 

economicamente menos favorecida, a grande maioria dos alunos apontou 

experiências e opiniões positivas sobre a escola pública.  

Observa-se que a vivência, o dia a dia, as experiências trocadas e o próprio 

cotidiano e a rotina das escolas em sala de aula criaram nos alunos representações 

muito positivas sobre a escola pública. Isso contraria a visão e a representação social 

da escola pública que circula ideologicamente difundindo a ideia de fracasso, má 

qualidade no ensino, professores despreparados e descomprometidos com o 

trabalho, dentre outras características atribuídas. Obviamente, existem sim escolas 

(públicas e privadas) de má qualidade e que reúnem todos esses elementos 

negativos, porém é na mesma proporção que acontece com qualquer outro setor que 

não seja a Educação: existem hospitais públicos ruins e hospitais públicos bons; 

existem policiais ruins e policiais bons; existem funcionários públicos bons e outros 

ruins e isso não se refere somente ao que é público, prova disso são as inúmeras 

reclamações referentes à má qualidade e ao péssimo atendimento nos convênios 

médicos. E são particulares. Claro que a Educação, a Saúde, a Segurança e outras 

tantas áreas não têm a devida atenção e investimentos destinados pelo governo, mas 

o que se discute aqui é o fato de ter se criado ideologicamente ao longo da história do 

Brasil uma imagem, uma representação na qual tudo que é público é ruim e tudo que 

é particular é bom. E isso é uma falácia. 

A seguir, observam-se os discursos, as falas de alguns alunos que apontam 

para essa representação positiva construída sobre a escola pública. Lembrando que a 

variável considerada aqui é que 87,5% dos participantes, ou seja, dezesseis dos 

quatorze estagiários cumpriram suas horas em escolas públicas e dentre todas as 

respostas que falavam sobre a escola quase não houve referências negativas a 

respeito dela. 

 

Alunos L e N, respectivamente, resposta à questão 6: 
“Tive total apoio por parte da direção, professores, esclarecendo dúvidas frequentes e 
fornecendo orientações práticas para lecionar a língua espanhola”. 
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Aluno B, resposta à questão 16: 
“A Escola Mércia é uma escola voltada para o convívio familiar. É uma escola que a 
administração se preocupa muito com isto, com a situação psíquica do professor. É uma 
escola maravilhosa. A diretora Rute, vise Eliana e Orientadora Luciene somam esta família o 
qual resumo dizendo que me recebeu como filho”. 
 
Alunos H, I, N e P, respectivamente, resposta à questão 17: 
“Uma diversidade. Alunos das várias camadas sociais. Porém escolas com equipamentos e 
vários recursos tecnológicos, projetos sociais diversos, a comunidade parceira da escola. 
Uma gestão participativa e acolhedora. Engajada com o exercício do proposto no Projeto 
Político Pedagógico”. 
 
“A escola é assistida dos materiais pedagógicos, dos aparelhos como computador, 
impressora e todo o material básico para o seu funcionamento. É assentada em bairro de 
periferia cuja população é composta, em sua maioria, de famílias pobres que nem sempre 
gozam dos privilégios da sociedade. Na escola, os alunos recebem uma boa merenda, ou 
seja, o lanche da hora do recreio”. 
 
“(...) é uma escola municipal, na zona rural. Tem uma estrutura boa, suas partes físicas são 
bem conservadas, possui laboratório de informática, mais ou menos 20 máquinas com 
acesso a internet, sala de biblioteca, sala de leitura, sala dos professores, sala de 
coordenação, sala de diretoria, todas estas salas possuem computadores com acesso a 
internet. (...) Transporte para os professores, funcionários e para todos os alunos. Está sendo 
instalado o programa “Mais Educação”, para aulas em tempo integral (funcionando 
parcialmente). Conta também com intermediação para tratamentos dos alunos com algum 
tipo de deficiência ou doença, por exemplo, problemas auditivos, psicológicos, estes alunos 
são encaminhados para tratamento em locais específicos como Centro de Apoio Pedagógico 
Multidisciplinar (CEAPEM) localizado na cidade, a escola faz intermediação, conciliando aula, 
fazendo acompanhamento e providenciando transporte da prefeitura, os alunos com 
problemas auditivos recebem aparelho e aprendem libras na (CEAPEM)”. 
 
“É uma escola antiga, tradicional, localizada no centro da cidade de Santo André e que era 
famosa pela excelência de seus professores e pelo sucesso de seus alunos”. 
 
(grifos meus) 
 

 É interessante observar que os estagiários argumentavam a favor das escolas, 

apontando suas qualidades, os recursos que possuem, a estrutura física como salas 

muito bem equipadas com computadores e outros materiais, os serviços prestados à 

comunidade, a qualidade da equipe docente e gestora, a qualidade do trabalho 

pedagógico, das refeições servidas, entre outras. Isso aponta a preocupação do 

estagiário em demonstrar como sua experiência no estágio foi positiva, 

reconhecendo, assim, a importância desse momento para sua formação e profissão. 
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3.7.2 As representações sobre os professores 
 

Em geral, as representações dos alunos estagiários sobre os professores foi 

positiva. Os relatos apontam uma proximidade, intimidade e até mesmo criação de 

vínculos de amizades entre estagiários e professores. Em alguns casos, as falas 

revelam certa distância, inicialmente, certa estranheza, mas depois, com o convívio e 

a troca de experiências, revelam que as relações foram se estabelecendo. 

Um exemplo dessa circunstância em que, no início do estágio eram distantes e, 

depois, aproximaram-se pode ser observada na fala dos alunos I e E, quando 

responderam às questões 6 e 16, respectivamente: 

 

“Fui bem recebida na escola por parte da direção e coordenadoria pedagógica. Agi sozinha, 
entrando em salas de aulas. Alguns professores, a princípio, ignoravam-me, mas não eram 
aqueles com quem fui para as salas de aulas. Os professores mais jovens são mais 
simpáticos e carinhosos. Destes sentirei saudades”. 
 
“Nos primeiros dias meu convívio se restringia à professora do curso. Com o passar do 
tempo, comecei a me aproximar dos demais professores. A convivência com os demais 
professores ampliou o campo de visão sobre a instituição. Realmente me senti como parte 
do corpo docente, mesmo sendo estagiário”. 
 

 Os relatos revelam também um grau de proximidade que se estabeleceu entre 

professores e estagiários ao longo do cumprimento das horas. Os estagiários 

demonstram-se admirados pelos professores, por sua capacidade, profissionalidade, 

excelência no trabalho, pela atenção destinada a eles, etc. Essas ocorrências podem 

ser observadas, por exemplos, nas seguintes falas: 

 

Alunos L e P, respectivamente, resposta à questão 6: 
 
“Tive total apoio por parte da direção, professores, esclarecendo dúvidas frequentes e 
fornecendo orientações práticas para lecionar a língua espanhola”. 
 
“Recebi atenção e orientação por parte dos professores e pessoal administrativo. Deixavam-
me à vontade para entrar nas aulas e me apresentavam aos alunos como estagiária (...)”. 
 
Alunos F, L e M, respectivamente, resposta à questão 16: 
 
“Como já mencionei, sempre fui bem recebida, e no final dos estágios me surpreendia com a 
aproximação entre alunos e professores. Assisti peça de teatro, comi comida típica, brinquei 
de amigo secreto, enfim muitas foram as atividades e todas muito especiais”. 
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“O convívio foi excelente, quando obtive generosidade na doação de informações por parte 
dos professores que tive contato, além da relação de amizade que se estabelece no decorrer 
do estágio”. 
 
“Os professores e a direção me deram total apoio e sabem que é uma etapa que todos de 
nossa área terão de passar e inclusive eles já passaram por esta fase”. 
 

 Contrapondo a essa visão positiva, quando os alunos apresentam uma 

representação de alguma forma negativa a respeito dos professores, procuram 

justificá-la dizendo, por exemplo, que o trabalho docente é exaustivo, que os 

professores não têm tempo para dar atenção aos estagiários, ou que com o tempo e 

convívio acabaram se aproximando. Esse contexto pode ser observado nas seguintes 

falas: 

 

Alunos C, F, J K, respectivamente, resposta à questão 10: 
“Em muitos momentos a atenção do professor não foi a ideal – mas é preciso reconhecer 
que durante uma aula os professores são bastante exigidos pela rotina da sala e nem 
sempre eles podem dedicar todo o tempo que o estagiário precisa”. 
 
“No primeiro estágio era como se a professora estivesse me testando, pois eu tinha que fazer 
as atividades como os alunos, más no final ela já estava me tratando como colega de 
profissão”. 
 
“A professora que acompanhei ficou quase sem ajudar no início. Mas quando ela teve de se 
ausentar por uns dias e pode contar comigo para prosseguir com o conteúdo que estava 
ensinando, tornou-se grande aliada”. 
 
“Foi bom, um pouco cansativo, pois atuei em vários setores da escola mais bastante 
proveitoso”. 
 
Aluno J, resposta à questão 16: 
“Um convívio um tanto distante, uma vez que o trabalho deles é sobrecarregado”. 
 
 

 É interessante notar que em nenhum momento, em nenhuma das falas, os 

estagiários apresentaram questões sobre professores despreparados ou que não se 

dedicavam ao trabalho ou mesmo que fossem descomprometidos com a profissão. 

Sempre que houve algum aspecto negativo, este não se relacionava diretamente ao 

professor, mas sim às condições de trabalho.  
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3.7.3 As representações sobre o estágio 
 

As representações dos alunos sobre estágio são sempre positivas. Todos 

reconhecem sua importância para a formação acadêmica e profissional. Uma das 

representações mais marcantes é a de que o estágio proporciona ao aluno de 

licenciatura o conhecimento sobre a profissionalidade docente. Por meio da prática de 

estágio, eles podem conhecer as práticas pedagógicas, observá-las, refletir sobre 

elas, colocar-se no lugar dos professores, conhecer e entender o ambiente de 

trabalho, a estrutura e funcionamento da escola, as relações interpessoais, enfim, 

conhecer e vivenciar a profissão. 

 

Aluno A, resposta à questão 11 
“Princípio de tudo, é um aprendizado valiosíssimo é uma troca que vai ficar marcado para 
toda a vida”. 
 

Alunos A e E, respectivamente, resposta à questão 14: 
“Nota 10! É de extrema importância para um futuro educador entender seu ambiente de 
trabalho, seus companheiros (alunos), a estrutura de uma escola, seus projetos, foi essencial 
para minha avaliação e tirar dúvidas quanta esta vasta profissão”. 
 
“O estágio contribui muito para o crescimento profissional. A visão é totalmente diferente 
quando ocupamos o “outro lado”. Particularmente, a maior contribuição foi a de perceber 
como se devem dar tratamentos personalizados, ou seja, cada aluno deve ser visto de forma 
individual para que não existam injustiças com aqueles que demonstram insegurança ou 
maiores dificuldade no aprendizado”. 
 
Aluno M, resposta à questão 18: 
“O estágio nos propicia entrar em contato com os alunos, conhecer os desafios que teremos 
pela frente, observar as metodologias empregadas pelos professores e com isso escolher 
qual será eficaz no contexto em que estaremos inseridos”. 
 
  

 Nota-se, na fala dos alunos, a presença dos saberes docentes. O saber da 

experiência socialmente acumulada que cada indivíduo constrói ao longo do tempo 

criando uma representação social sobre algo, nesse caso, sobre a profissão docente, 

une-se aos saberes do conhecimento – conhecimentos específicos, aprendidos no 

curso – e aos conhecimentos pedagógicos adquiridos pela reflexão sobre a prática 

docente ali observada. Além dessa representação sobre o conhecimento da profissão, 

ou seja, aquisição dos saberes docentes, revelam-se nas falas dos alunos outras 

representações acerca do estágio que direcionam para a relação teoria e prática, 



82 

 

valorização do professor e viabilidade do cumprimento da carga horária. O 

aprofundamento dessas outras representações deu-se nas outras categorias de 

análise deste estudo. 

 

3.7.4 A carga horária 
 

Quando solicitados para avaliar se a carga horária de estágio em 400 horas era 

suficiente, insuficiente ou exagerada, apresentaram-se algumas divergências. Embora 

a maioria tenha considerado a carga horária exagerada - onze dos dezesseis 

participantes - dentre as respostas houve justificativas diferentes, o que as torna 

objeto de análise.  

A seguir, observa-se um conjunto de respostas em que os estagiários avaliaram 

a carga horária como exagerada e apresentaram como justificativa o próprio estágio, 

pois pela experiência em sala de aula a atividade de observação apenas torna-se 

cansativa e 400 horas são desnecessárias. O problema aqui, para esses dois alunos, 

é o tipo de atividade que o estágio oferece, pois afirmam que ficar apenas observando 

por 400 horas é maçante, exaustivo, não os anima e torna esse tempo de estágio 

pouco aproveitado para a aprendizagem do estagiário. Então a avaliação de ser 

exagerada não é por causa da quantidade de horas, mas sim pela qualidade do 

estágio, pelas atividades realizadas e pela falta de oportunidade em aproveitar melhor 

o tempo para aprenderem, de fato. 

 

Alunos C, H e P, respectivamente, resposta à questão 12:  
 
“Exagerada e até sem sentido, pois com 50 horas de estágio de português e espanhol os 
alunos passam a conhecer boa parte da rotina do trabalho. O restante é repetição que não 
acrescenta ao aluno e pode causar transtornos para a escola e o professor orientador do 
estágio. A carga horária deve ser revista e reduzida”. 
 
“Considerei exagerada diante da posição de apenas ouvinte. Se tornou algo cansativo. Ficar 
sentada observando para não chamar a atenção dos alunos e não atrapalhar a aula”. 
 
 

 Outro grupo de alunos, que representa a maioria dos estagiários que 

responderam que a carga horária é exagerada, apresenta como justificativa a 

dificuldade em cumprirem as horas por conta das outras atividades que são somadas 

em sua vida, como trabalho, família, estudos: 
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Alunos E, F, G, M e O, respectivamente, resposta à questão 12: 
 
“Exagerada. Muitas vezes temos apenas um pequeno espaço de tempo no dia para a 
dedicação ao estágio. Além disso, após certo tempo estagiando, percebemos que já se viu 
muito a respeito do cotidiano escolar. Estágio deveria ser mais objetivo, direto”. 
 
“Exagerada. A maioria dos estudantes trabalha e estuda, acredito que 50 horas para cada 
bastaria”. 
 
“Exagerada. Porque temos outras obrigações como aluno e a maioria dos alunos trabalha”. 
 
“Exagerada. Nos dias de hoje em que temos muitos afazeres essa carga horária nos traz 
muitos transtornos, principalmente profissional”. 
 
“Exagerada. Como a maioria trabalha e temos outras atividades do curso para cumprir, acho 
esta carga excessiva. E mesmo porque, a experiência virá na prática como professora em 
sala e não como estagiária. Para observarmos as aulas, acho a carga muito elevada”. 
 
 

 Nesses casos, não foi avaliada a questão da qualidade ou do aproveitamento 

do estágio, mas sim a viabilidade de cumpri-lo. Os alunos reclamam não têm tempo 

em seu dia a dia para cumprir a carga horária exigida. Consideram que o estágio é 

importante, necessário e indispensável à sua formação, como pôde ser observado 

nas análises anteriores, porém é muito difícil de ser cumprido pelo fator tempo. 

 Houve ainda um pequeno grupo, quatro alunos dentre os dezesseis 

participantes, que avaliou a carga horária como suficiente. Ainda assim, um deles 

menciona o fato da atividade somente de observar as aulas ser cansativa para essa 

carga horária, mas como considera esse momento como indispensável à formação 

docente, classificou-o como suficiente. Observa-se essa ocorrência na primeira fala 

registrada a seguir: 

 

Alunos D, K, L e N, resposta à questão 12: 
 
“Suficiente. Em muitos casos o estágio é somente de observação e isso causa um pouco de 
cansaço emocional, além do cansaço físico que já é normal nessa fase do estudante de um 
curso de licenciatura que, normalmente é também um trabalhador. Mas ainda assim acho 
que é necessário que um futuro mestre passe por isso”. 
 
“Suficiente. Da para aprender”. 
 
“Sendo dividida desde o começo do curso, seria até mesmo pequena, mas como é exigida 
depois de um período, se torna suficiente”. 
 
“Suficiente. Olha é bastante, tem que suar para concluir. No meu caso até passou, porém 
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defendo que deveria ter um pouco menos. A qualidade do estágio é mais importante que a 
quantidade de horas, se fosse somente a metade o estagiário ficaria mais tranquilo”. 
 
 

 Nota-se que o reconhecimento pela importância e necessidade em se realizar o 

estágio se sobressai à opinião de que a carga horária seja exagerada e 

desnecessária. 

 Um único aluno avaliou o estágio como insuficiente, justificando ser necessário 

mais tempo para aprender e entender como se dá o processo de ensino-

aprendizagem: 

 

Aluno A, resposta à questão 12: 
 
“Precisa-se de mais tempo para entender como é feito um aprendizado de maneira integral 
para um aluno que começa no inicio do ano ao termino dele”. 
 

 
 

3.7.5 A relação teoria e prática 
 

A relação teoria e prática estabelecida pelos alunos é bastante marcada no 

discurso dos sujeitos. Os estagiários, além de reconhecer na prática do estágio a 

importância dele para sua formação acadêmica e profissional, reconhecem esse 

momento como espaço para reflexão sobre a prática docente, sobre o cotidiano 

escolar, sobre as relações entre os agentes da escola. Um deles menciona, inclusive, 

que o estágio lhe proporcionou a experiência da práxis, entendida como ação 

transformadora da realidade por meio da teoria e da prática, no contexto da sala de 

aula. As falas reveladoras da representação do aluno estagiário sobre a unidade 

teoria e prática podem ser observadas a seguir: 

 

Alunos B, F, H, I, O, P, respectivamente, resposta à questão 11 
“É fundamental e impossível de ser extinto. Pois, durante o curso principalmente para o aluno 
que ainda não está no exercício da docência; não tem como ter a experiência da práxis desta 
realidade. O estágio lhes dá sim esta oportunidade”. 
 
“Representa a teoria na prática, não consigo imaginar lecionar sem ter tido essa experiência, 
pois nos estágios que realizei pude perceber que embora os profissionais possuam suas 
individualidades, o compromisso em realizar um bom trabalho faz toda diferença, e tive a 
sorte de encontrar professores dedicados e comprometidos com a profissão”. 
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“Considero que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura uma complementação da teoria. Algo de suma importância para reflexões sobre 
o que é a sala de aula, qual o papel do professor e como anda a questão ensino 
aprendizagem nos dias atuais, bem como a relação interpessoal professor - aluno e vice – 
versa”. 
 
“Considero o estágio muito importante para o aluno de um curso de licenciatura. É a 
experiência antecipada do futuro professor. O estagiário se familiariza com o material 
pedagógico, conhece o Livro Didático e reflete sobre as diversas maneiras de apresentar as 
aulas e como agir para obter a atenção dos alunos”. 
 
“É válido como vivência em sala de aula”. 
 
“Representa uma oportunidade de entrar em contato direto com o cotidiano das escolas, dos 
alunos e dos professores e de conseguir integrar o conhecimento recebido durante o curso 
com a realidade das salas de aulas”. 
 
  

 Para os alunos, o estágio passa a ser o momento da experimentação da 

profissão e o momento em que é possível associar os conhecimentos específicos 

adquiridos no curso com o cotidiano escolar e com as práticas pedagógicas dos 

professores. Como exemplo disso, mencionam que conhecer o material pedagógico e 

o livro didático e observar a quais estratégias os professores recorrem em sala de 

aula para utilizá-los é uma experiência enriquecedora, permitida pelo estágio.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 O presente trabalho teve por objetivo verificar qual é a representação que o 

aluno estagiário tem sobre o estágio, procurando observar que saberes docentes 

adquire por meio dessa prática e como é estabelecida a relação entre a lei de estágio, 

o curso investigado e o aluno estagiário.  

 Este trabalho foi estruturado em três capítulos. No primeiro capítulo, foi 

realizada a fundamentação teórica desta pesquisa, a qual apresentou discussões 

sobre o Estágio Supervisionado realizadas por diversos autores, como Pimenta 

(1996, 2002), Pimenta e Lima (2005/2006, 2011), Buriolla (2009) e Piconez (2010). A 

reflexão trazida no capítulo concentrou-se na relação teoria e prática enquanto 

conceitos indissociáveis e fundamentais à formação inicial de professores, fato que 

em muitos cursos não se materializa, segundo os autores. Discussões sobre a 

construção da identidade e da profissionalidade docente ao longo da formação inicial 

e durante a prática de estágio também foram temas abordados nesse capítulo 

primeiro. Outro aspecto discutido foi quanto o estágio supervisionado contribui para a 

formação de um professor reflexivo, consciente de suas concepções pedagógicas e 

que revê constantemente suas práticas a fim de aprimorá-las. A relação dos saberes 

docentes, indispensáveis às práticas pedagógicas também foi apresentada fazendo-

se um desdobramento sobre a importância do espaço do estágio, enquanto o lugar 

da prática (embasada pela teoria) para aquisição desses saberes. O último aspecto 

trabalhado nesse capítulo foi a questão da legalidade do estágio, trazendo uma 

apresentação e discussão sobre a Lei nº 11.788 e sobre as Diretrizes Curriculares e 

os Pareceres do Conselho Nacional de Educação que orientam a prática de estágio 

nos cursos de licenciatura atuais.  

 O capítulo segundo apresentou uma descrição dos procedimentos para o 

cumprimento do estágio supervisionado na Universidade na qual esta pesquisa foi 

aplicada e, mais especificamente, no curso aqui investigado. Apresentaram-se os 

documentos, os processos de orientação, as fichas comprobatórias, os modelos de 

relatórios, as aulas de estágio e a concepção de estágio apresentada pelo Projeto 

Pedagógico do Curso.  

 O terceiro e último capítulo apresentou a trajetória desta pesquisa, desde seu 

início, sua delimitação, os elementos que foram considerados, a justificativa pelas 
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escolhas teóricas, a contextualização dos sujeitos da pesquisa, os métodos para a 

coleta dos dados e a escolha do método de análise. Por fim, fez-se a apresentação e 

a análise desses dados com base na criação de cinco categorias de análise, a partir 

dos direcionamentos da Análise de Conteúdo proposta por Franco (2008).  

A fim de responder às perguntas de pesquisa: “qual a representação desse 

aluno sobre estágio?” “O que ele pensa, de fato, sobre o cumprimento dessas horas?” 

“Qual sua visão?” “E como se dá esse processo, que dificuldades e/ou facilidades ele 

encontra?” “E sobre o aspecto pedagógico, que saberes docentes ele adquire por 

meio da prática do estágio?”, essa pesquisa investigou dezesseis alunos de um curso 

de Letras a distância de uma universidade da Grande São Paulo. Os dados coletados 

por meio da aplicação de um questionário compuseram o corpus deste estudo.  

A partir das análises realizadas e da categorização dos dados, pode-se inferir 

que os alunos não têm apenas uma representação sobre o estágio, mas sim que 

várias representações são construídas ao longo das experiências pelas quais 

passaram enquanto estagiários. Existe a representação sobre a escola pública, 

revelada nas falas dos alunos, que aponta para uma valorização da rede pública de 

ensino. Interessante observar que, embora os sujeitos da pesquisa sejam oriundos de 

diferentes regiões do país (por se tratar de um curso a distância), a representação 

sobre a escola pública mantém-se a mesma e mostra-se muito positiva. Isso, de certa 

forma, contraria a representação social que existe sobre o serviço público de ensino, 

pois a representação que circula sobre a escola pública, difundida, principalmente, 

pela mídia, é negativa e traz a imagem de que o serviço público é ruim, que as 

escolas não têm boa estrutura, que os professores são despreparados, que os alunos 

não aprendem, entre outras ideias. É fato que essa representação negativa sobre o 

serviço público não ocorre somente relacionado à Educação, o mesmo ocorre com as 

áreas da Saúde, da Segurança Pública, do Saneamento e com tudo que se relaciona 

ao público. Existe sim uma grande deficiência e precariedade nos serviços públicos 

no Brasil, isso não pode ser negado, mas não é tão generalizado como se divulga. 

Referente ao ensino público, este estudo revelou quão acolhedora, receptiva, 

profissional e prestativa a escola pública foi para os alunos estagiários aqui 

investigados e estes revelaram o quanto as atividades lá desenvolvidas foram 

importantes e fundamentais para sua formação acadêmica e profissional. 
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Outra representação observada no discurso do aluno estagiário foi sobre os 

professores. Esses aparecem nas falas dos sujeitos como indivíduos admiráveis, que 

se dedicam exaustivamente ao seu ofício. Os professores são amigos, companheiros 

de profissão, colegas de trabalho, ensinam e auxiliam os estagiários, apoiando-os e 

integrando-os à sala de aula. Foi, de fato, revelador para este estudo notar como a 

profissão docente aparece, assim como a escola pública, valorizada pelos estagiários. 

Muitos deles mencionam, ainda, as dificuldades da profissão, a jornada de trabalho, 

muitas vezes, realizadas em vários turnos e como, mesmo assim, os professores são 

dedicados e competentes. Existe aqui, portanto, uma valorização e reconhecimento 

da profissionalidade docente.  

A terceira representação observada nas falas dos alunos está relacionada ao 

estágio em si, enquanto processo, cumprimento e relevância. Na opinião dos alunos, 

cumprir o estágio representa algo indispensável à profissão docente, pois a partir 

dele, é possível vivenciar e experimentar a profissão, convivendo dia a dia com a 

rotina e com o cotidiano escolar.  É no cotidiano que a profissionalidade se dá; na 

atuação docente que ela se materializa. A profissionalidade tem de partir de dentro da 

escola, da experiência do ser professor, da prática docente. Nesse momento, revelou-

se nos discursos a presença da aquisição dos saberes docentes, uma das questões 

deste estudo. As falas dos alunos estagiários revelaram que a experiência nas 

escolas proporcionou a eles saberes de experiência, de conhecimento e de prática 

pedagógica.  

Quando questionados sobre a carga horária dos estágios, quarta 

representação, os alunos consideraram-na excessiva, entretanto, quando se observou 

os motivos pelos quais eles tinham essa visão, viu-se que os motivos são de ordem 

prática. Ou seja, os alunos consideram 400 horas como uma carga horária exagerada 

porque não dispõem de tempo disponível para cumpri-la. Por se tratar de um estágio 

não remunerado, os alunos precisam somar a ele a vida no trabalho e isso é o que 

mais pesa e o que mais dificulta o processo de cumprimento das horas. Aliado a isso, 

precisam conciliar os estudos em andamento no curso e a vida pessoal. Portanto, não 

se trata de discutir a relevância e a importância do estágio, mas a sua viabilidade e a 

possibilidade de cumpri-lo nas condições em que hoje é exigido nos cursos de 

licenciatura: obrigatório e não remunerado. 
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A hipótese apresentada nesta pesquisa era que os processos burocráticos 

ocultavam nos alunos estagiários a visão pedagógica e formativa do estágio. Além 

disso, que existe uma distância muito grande entre o que a lei prevê para o estágio e 

como ele se dá efetivamente na prática do aluno, principalmente na escola, que 

deveria ser considerada como o campo de experiência para o futuro professor. 

Observando as análises da pesquisa, vê-se que essa hipótese não foi confirmada. 

Pelo contrário. Embora os alunos apontem as dificuldades para cumprirem os 

estágios pelas demais atribuições que têm em suas vidas, a questão burocrática 

aparece muito pouco e a escola aparece sim como espaço de experiência, 

aprendizado e relações interpessoais para os alunos estagiários. 

Existe uma reflexão desses alunos acerca daquilo que eles observam durante 

o estágio, uma reflexão sobre a ação, e isso pôde ser visto quando eles relacionam 

teoria e prática e apontam a importância do diálogo entre esses dois conceitos. 

Reconhecem, ainda, que o curso os possibilita de estabelecer essa relação e que eles 

encontraram na prática de estágio os fundamentos que estudam no curso.  

Existe um valor muito significativo atribuído pelos alunos ao estágio. Eles não 

veem essa etapa do curso como algo exclusivamente burocrático. Pelo contrário, 

valorizam essa experiência e reconhecem sua importância para a formação de 

professores. 
As reflexões acima apresentadas, que compõem as considerações finais desta 

pesquisa, não indicam o encerramento dos estudos em torno desse problema, uma 

vez que os estudos sobre estágio supervisionado, sobretudo nas licenciaturas, estão 

longe de ser esgotados, pois se trata de um tema de grande relevância para os 

estudos acerca da formação inicial de professores e acerca da burocratização e 

viabilidade para o cumprimento dos estágios.  

Outros questionamentos surgem após essas considerações, pois, talvez, a 

forma como os alunos vêm sendo supervisionados no curso e os espaços que lhes 

são oferecidos para manifestarem suas experiências no estágio não sejam suficientes 

para que essas representações tão positivas sejam notadas, o que poderia explicar a 

relação antagônica entre a hipótese e os resultados aqui apresentados. Reconhece-

se, também, que outros métodos para coleta de dados complementares ao 

questionário pudessem trazer a este estudo uma visão ainda maior e um pouco 

menos limitada sobre as representações dos alunos, uma vez que as questões 
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poderiam ser aprofundadas e, quem sabe, trariam mais detalhes. Mas isso 

certamente ficará como sugestão para um próximo estudo sobre este tema tão 

relevante para a Educação.  
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Cronograma per 4 – 1º semestre de 2012 
Curso:  Letras: 
Português/Espanhol 

Coordenador:   Silvio Pereira da Silva Semestre/Ano: 
1º/2012 

Período:  4º 

                                                                                               
Mês 

Data 
Teleaula 

Horário 
Tema Docente Módulo 

Fevereiro 15 

(Est.F) 

19h20 – 
21h 

Semana de Acolhimento – Aula Magna Prof. A definir  

Fevereiro 
22  Linguística do discurso: teorias pragmáticas  Leda Szabo 

Módulo 13 – Estrutura Linguística 
e Literária 120 h/a 

Fevereiro 
29  Linguística do discurso: teorias pragmáticas  Leda Szabo  

Módulo 13 – Estrutura Linguística 
e Literária 120 h/a 

Março 
07 

21h10 – 
22h50 

Literaturas e suas estruturas narrativas Ana Lucia Trevisan 
Módulo 13 – Estrutura Linguística 
e Literária 120 h/a 

Março 
14  Metodologia Científica: TCC  

Marta de Las Mercedes 
Contardo Jaramillo 

Módulo 13 – Estrutura Linguística 
e Literária 120 h/a 

Março 
21  Literaturas e suas estruturas narrativas    Ana Lucia Trevisan 

Módulo 13 – Estrutura Linguística 
e Literária 120 h/a 

Março 
28  Literaturas e suas estruturas narrativas  Marcelo Furlin 

Módulo 14 – Análise Linguística e 
Literária 120 h/a 

Abril 
04  

Avaliação presencial Integrada (Teleaula 
Gravada – Metodologia TCC) 

Camila Santiago 
Módulo 15 – Aplicação de 
conceitos em contextos 
comunicativos 120 h/a 

Abril 
11 

19h20 – 
21h 

Linguística do discurso: teorias pragmáticas 
Marta de Las Mercedes 
Contardo Jaramillo 

Módulo 14 – Análise Linguística e 
Literária 120 h/a 

Abril 
18  Literaturas e suas estruturas narrativas  Marcelo Furlin 

Módulo 14 – Análise Linguística e 
Literária 120 h/a 

Maio 
02  Linguística do discurso: teorias pragmáticas  

Marta de Las Mercedes 
Contardo Jaramillo 

Módulo 14 – Análise Linguística e 
Literária 120 h/a 

Maio 
09  

Seminário de organização de trabalho, educação e 
gestão escolar  

Wilson Alviano Junior  
Módulo 16 – Prática escolar na 
formação docente 120 h/a 

Maio 
16 

21h10 – 
22h50 

Linguística do discurso: teorias pragmáticas Leda Szabo 
Módulo 15 – Aplicação de 
conceitos em contextos 
comunicativos 120 h/a 

Maio 
23  Linguística do discurso: teorias pragmáticas  Leda Szabo 

Módulo 15 – Aplicação de 
conceitos em contextos 
comunicativos 120 h/a  

Maio 
30  

Avaliação presencial integrada – estágio (Tele 
Gravada)  

Ana Lucia Trevisan  Módulo 14 – Análise Linguística e 
Literária 120 h/a 

junho 
06 

19h20 – 
21h 

Literaturas e suas estruturas narrativas Literatura 
Greco-Latina  

Leda Szabo – Literatura 
Greco-Latina  

Módulo 16 – Prática escolar na 
formação docente 120 h/a 

Junho 
13  Abordagem reflexiva e integradora do eixo III   Elizabete Costa Renders 

Módulo 15 – Aplicação de 
conceitos em contextos 
comunicativos 120 h/a 

Junho 
20  Abordagem reflexiva e integradora do eixo III   Elizabete Costa Renders 

Módulo 15 – Aplicação de 
conceitos em contextos 
comunicativos 120 h/a  



98 

 

Junho 
27  Literaturas e suas estruturas narrativas Marcelo Furlin 

Módulo 16 – Prática escolar na 
formação docente 120 h/a  

 
 
Cronograma per 6 – 1º semestre de 2012 

Curso:  Letras: 
Português/Espanhol 

Coordenador:   Silvio Pereira da 
Silva 

Semestre/Ano: 

1º/2012 
Período:  6º 

                                                                                               
Mês 

Data 
Teleaula 

Horário 
Tema Docente Módulo 

Fevereiro 15 

(Est.F) 

19h20 – 
21h 

Semana de Acolhimento – Aula 
Magna 

Prof. A definir  

Fevereiro 

22  Língua Espanhola em diálogo 

Marta de Las Mercedes 
Contardo Jaramillo 

 

Módulo 22 – Ideologia, língua e literatura 

Fevereiro 
29  Língua Espanhola em diálogo  

Marta de Las Mercedes 
Contardo Jaramillo  

Módulo 22 – Ideologia, língua e literatura  

Março 
07 

21h10 – 
22h50 

Literaturas e contemporaneidade Marcelo Furlin (Lit) 
Módulo 23 – Contemporaneidade 
Linguística e Literária  

Março 14  Análise do Discurso Leda Szabo Módulo 22 – Ideologia, língua e literatura  

Março 21  Análise do Discurso Leda Szabo Módulo 22 – Ideologia, língua e literatura 

Março 
28  Literaturas e contemporaneidade Ana Lucia Trevisan 

Módulo 23 – Contemporaneidade 
Linguística e Literária 

Abril 

04  

Avaliação presencial integrada 
(Tele Gravada) 

A sintaxe em discussão  

Leda Szabo (Sintaxe) 

 
Módulo 24 – Discurso e seu funcionamento 

Abril 
11 

19h20 – 
21h 

Literaturas e contemporaneidade Marcelo Furlin (Lit) 
Módulo 23 – Contemporaneidade 
Linguística e Literária 

Abril 
18  Literaturas e contemporaneidade Ana Lucia Trevisan 

Módulo 23 – Contemporaneidade 
Linguística e Literária  

Maio 
02  O texto em perspectiva Leda Szabo (Língua) 

Módulo 24 – Discurso e seu funcionamento 

 

Maio 

09  Prática de Ensino em LPO  Leda Szabo (Prática) 

Módulo 25 – Sujeito, ideologia e ação 
docente  

 

Maio 
16 

21h10 – 
22h50 

A questão dos Gêneros 
Camila Santiago 
(Gêneros) 

Módulo 24 – Discurso e seu funcionamento 

 

Maio 
23  A questão dos Gêneros  

Camila Santiago 
(Gêneros) 

Módulo 24 – Discurso e seu funcionamento 

 

Maio 30  
Avaliação presencial integrada – 

Ana Lucia Trevisan  
Módulo 25 – Sujeito, ideologia e ação 
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Estágio (Tele Gravada) docente 

 

junho 
06 

19h20 – 
21h 

Prática de Ensino em LPO  Leda Szabo (Prática) 
Módulo 25 – Sujeito, ideologia e ação 
docente 

Junho 
13  

A sintaxe em discussão  

 
Leda Szabo (Sintaxe) Módulo 24 – Discurso e seu funcionamento  

Junho 
20  Literaturas e contemporaneidade Marcelo Furlin (Lit.) 

Módulo 25 – Sujeito, ideologia e ação 
docente  

Junho 27  O texto em perspectiva Leda Szabo (Língua) Módulo 24 – Discurso e seu funcionamento 

 

 

Cronograma per 5 – 2º semestre de 2012 
Curso: 1101: LLeettrraass::  
PPoorrttuugguuêêss//EEssppaannhhooll 

Coordenador: Silvio Pereira da Silva Semestre/Ano: 
2º/2012 

Período: 5º 

                                                                                               
Mês 

Data 
Teleaula 

Horário 
Tema Docente Módulo 

Agosto 08 

(Est.E) 

19h20 – 
21h 

Aula Magna Aula Magna  A definir 

Agosto 
15  Literatura Brasileira: lírica e narrativas modernas Marcelo Furlin 

Módulo I – Práticas de Leitura, 
Interpretação e Escrita – 100h/a 

Agosto 
22  

Metodologia científica: análise e interpretação de 
dados 

Marta Contardo  
Módulo II – Aplicabilidade de 
conceitos Linguísticos e Literários 
– 100h/a  

Agosto 
29  Linguística aplicada ao ensino de línguas Leda Szabo 

Módulo I – Práticas de Leitura, 
Interpretação e Escrita – 100h/a 

Setembro  
05 

21h10 – 
22h50 

Linguística aplicada ao ensino de línguas Leda Szabo 
Módulo I – Práticas de Leitura, 
Interpretação e Escrita – 100h/a 

Setembro 
12  

Literatura hispano-americana: era colonial e 
romantismo 

Ana Lúcia Trevisan  
Módulo II – Aplicabilidade de 
conceitos Linguísticos e Literários 
– 100h/a 

Setembro 
19  Literatura Brasileira: lírica e narrativas modernas Marcelo Furlin 

Módulo I – Práticas de Leitura, 
Interpretação e Escrita – 100h/a 

Setembro 

26  

Estágio: língua e literatura 

Avaliação presencial Integrada (Tele 
Gravada) 

Ana Lúcia Trevisan  

(Tele Gravada - 
estágio) 

Módulo II – Aplicabilidade de 
conceitos Linguísticos e Literários 
– 100h/a  

Outubro 
03 

19h20 – 
21h 

Literatura hispano-americana: era colonial e 
romantismo  

Ana Lúcia Trevisan 

 

Módulo II – Aplicabilidade de 
conceitos Linguísticos e Literários 
100h/a 

Outubro 
17  Tecnologias para o ensino de línguas Camila Santiago 

Módulo IV – Pesquisa e Atuação 
Docente – 100h/a 

Outubro 24  Congresso Científico    
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Outubro 
31  Prática de ensino de língua espanhola 

Marta Contardo 

 

Módulo III – Língua, Literatura e 
Pós-modernidade – 100h/a 

Novembro 
07 

21h10 – 
22h50 

Metodologia científica: análise e interpretação de 
dados  

Marta Contardo 
Módulo II – Aplicabilidade de 
conceitos Linguísticos e 
Literários – 100h/a 

Novembro 
14  Semântica Leda Szabo 

Módulo II – Aplicabilidade de 
conceitos Linguísticos e 
Literários 100h/a  

Novembro 
21  

Estilística  

Avaliação presencial Integrada  

Leda Szabo 

(Tele Gravada) 

Módulo II – Aplicabilidade de 
conceitos Linguísticos e 
Literários – 100h/a 

Novembro 
28  

Tecnologias para o ensino de línguas  

 
Camila Santiago 

Módulo IV – Pesquisa e Atuação 
Docente – 100h/a 

Dezembro 
05 

19h20 – 
21h 

Aspectos de cultura geral Silvio Pereira da Silva 
Módulo II – Aplicabilidade de 
conceitos Linguísticos e Literários 
100h/a 

Dezembro 
12  Prática de ensino de língua espanhola Marta Contardo 

Módulo III – Língua, Literatura e 
Pós-modernidade – 100h/a 

Dezembro 
19  Língua espanhola: aspectos pragmáticos Marta Contardo 

Módulo IV – Pesquisa e Atuação 
Docente – 100h/a 
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Carta de Apresentação 
 

 

Prezado aluno(a) 

Segue o link da carta de apresentação para ser entregue à unidade concedente de estágio. Você deverá 
primeiramente preencher os campos indicados, imprimir e levar ao seu pólo para carimbo e assinatura e só 
então entregar no pretendido local de estágio. 

 

Link: http://metodista.directweb.com.br/estagio/carta_let.php    

 

Modelo da Carta: 

 
 

São Bernardo do Campo, Sexta, 19 de agosto de 2011. 

 

Escola de Ensino Fundamental e Médio 

 

Considerando a necessidade de realização do Estágio Curricular Obrigatório, apresentamos o(a) aluno(a) Daniela Souza, Registro Acadêmico 

124526, portador(a) do RG nº 2685599314 matriculado(a) no Curso de Letras da Universidade Metodista de São Paulo. 

 

O estágio deve ser realizado em unidades que tenham condições de proporcionar experiência prática ao aluno. Sendo esta Instituição 

notoriamente reconhecida, que apresenta condições para a realização do estágio nesse campo de atuação, esperamos que seja concedida ao 

aluno a oportunidade para que cumpra suas atividades de estágio. 

 

De acordo com o artigo 6º do Decreto nº 87.497/82, a realização do estágio curricular por parte do estudante, não acarreta vínculo 

empregatício de qualquer natureza. 

 

Atenciosamente, 

 

 
Silvio Pereira da Silva 
Coordenação do Curso de Letras - Português/Espanhol EAD 
Universidade Metodista de São Paulo 
 
 
 
______________________________ 
Pólo Regional de Apoio Presencial 
Esta carta tem validade somente com assinatura e carimbo do Pólo Regional de Apoio Presencial 

 

http://metodista.directweb.com.br/estagio/carta_let.php
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Termo de Compromisso 
TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO - LICENCIATURA 

(NOS TERMOS DA LEI Nº 11.788/2008, O ESTÁGIO NÃO CRIA VÍNCULO EMPREGATÍCIO DE QUALQUER NATUREZA SE O ALUNO ESTIVER MATRICULADO E 

FREQUENTANDO, CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO -TCE, COMPATIBILIDADE DAS ATIVIDADES REALIZADAS COM AS DESCRITAS NO TCE) 

ESTUDANTE / ESTAGIÁRIO: 

Nome completo: ....................................................................................................................................................................................................... 

RG nº ........................................................ CPF nº ........................................................... Data Nasc.: ......../......../............. 

Matrícula: ........................................................ Curso: ................................................................... Semestre: ................................................. 

Previsão de conclusão de curso: ......./............ (mês e ano) Dias e horários das aulas: .......................................................................................... 

 

UNIDADE CONCEDENTE DO ESTÁGIO: 

Razão Social: .................................................................................................................................................................................................. 

Endereço:............................................................................................................................................................................................................ 

Fone: (.......)......................................................................................................................................................................................................... 

CNPJ ou CPF:........................................................... Representante:............................................................................................................ 

Cargo:.................................................................................................................................................................................................................. 

Obs: Somente podem oferecer estágio: As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional. 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO, mantida pelo Instituto Metodista de Ensino Superior, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 
44.351.146/0001-57, com sede na Rua do Sacramento n.º 230, Bairro Rudge Ramos, Município de São Bernardo do Campo/SP, representado, nos 
termos de seu estatuto social e por delegação de competência, por quem ao final assina este instrumento jurídico. 

Coordenador do curso: ....................................................................................................................................................... 

Professor Orientador: .......................................................................................................................................................... 

Têm entre si, justo e acertado, firmarem o presente termo de compromisso para estágio, de acordo com as cláusulas e condições que se seguem: 

CLÁUSULA 1ª - A unidade concedente e o(a) estudante acima identificados resolvem celebrar o presente instrumento para estabelecer as 
condições de realização de atividades de estágio, com a supervisão da instituição de ensino, a fim de proporcionar ao estagiário a complementação 
do ensino e da aprendizagem em ambiente de trabalho, através de experiência prática em sua linha de formação, em situação real de trabalho, 
como aprimoramento técnico-profissional, cultural, científico, de relacionamento humano e de cidadania, conforme especificam a carta de 
apresentação (obrigatório), o plano de atividades (obrigatório) e relatórios anexos. 

CLÁUSULA 2ª – O estágio obrigatório será realizado: 

Departamento/Setor:.........................................................................................................  

Telefone:...................................................................................................... 

Dias.................................................................................. 

horários:......................................................................................................................................................... 

Total da carga horária semanal ......................................................................................... Início das atividades: ........./......./20...... Término: 

........../.........../.20........ 

Supervisor local responsável:...................................................................................................................................................................................... 

Cargo: ....................................................................................................................................................................................................... 

Parágrafo único: Nos casos de estágio obrigatório, o seguro será assumido pela Universidade Metodista de São Paulo, conforme parágrafo 
único do art. 9º da lei 11.788/08. 
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CLÁUSULA 3ª – Os casos omissos deste instrumento estão previstos na Lei 11.788/08. 

E assim, por estarem de inteiro e comum acordo com as condições e dizeres deste termo de compromisso, as partes o assinam em 3 (três) vias, 
cabendo a primeira a unidade concedente, a segunda ao/à estagiário/a e a terceira à instituição de ensino. 

São Bernardo do Campo,........... de  .................... de 20__. 

 

Unidade Concedente do estágio: 

_____________________________________________________ 

Nome:............................................................................................... 

Cargo/ profissão:.............................................................................. 

Estudante / Estagiário: 

_____________________________________________________ 

Nome completo:............................................................................... 

Testemunhas: 

_____________________________________________________ 

Nome:.............................................................................................. 

CPF:................................................................................................ 

RG:................................................................................................. 

Instituição de Ensino: 

_____________________________________________________ 

Universidade Metodista de São Paulo 

Diretor ou Coordenador:.................................................................. 

 

_____________________________________________________ 

Nome:.............................................................................................. 

CPF:................................................................................................ 

RG:................................................................................................... 
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Plano de Atividades do Estagiário 

 

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTAGIÁRIO 

Identificação do estagiário 

Nome completo: _______________________________________________________ 

Curso:_______________N.º de matrícula: ______________Pólo: ________________ 

Telefone: _____________________ E-mail: _________________________________ 

Identificação do local de estágio  

Nome da instituição: ____________________________________________________ 

Endereço da instituição: _________________________________________________ 

Telefone: __________________ E-mail: ____________________________________ 

Nome do(a) supervisor(a) 
local:____________________________________________ 

Formação do(a) supervisor(a) 
local___________________Cargo:_________________ 

Identificação do professor orientador de estágio na Universidade 

Nome: _______________________________________________________________ 

Formação:__________________________ Função: 
___________________________ 

Telefone: _____________________  E-mail: _________________________________ 

Período previsto para realização do estágio 

Início previsto do estágio:_____________________ 

Término previsto do estágio: __________________ 

Carga horária semanal prevista na instituição:______________ 

 

1. Justificativa 
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Apresente suas motivações para escolha do estágio nesta Instituição de Ensino. 
Procure relacionar tais motivações, interesses, desejos aos objetivos do curso de 
Letras e a importância desta experiência para sua formação profissional e pessoal. 

 

 

2. Objetivos gerais e específicos 
 

Elenque os objetivos do Estágio, no segmento escolhido: Língua Portuguesa: Ensino 
Fundamental, Língua Portuguesa: Ensino Médio, Língua Espanhola: Ensino 
Fundamental, Língua Espanhola: Ensino Médio.. Lembre-se que os mesmos devem 
estar em consonância com o Projeto Político Pedagógico do seu curso. 

3. Metodologia 
 

Relacione neste item de que maneira você pretende cumprir seu estágio na Instituição 
de Ensino escolhida: quais as atividades que você gostaria de realizar para alcançar 
os objetivos propostos para o estágio e como pretende desenvolvê-las.  

4. Avaliação do estágio 
 

Descreva como será feita sua avaliação do estágio. Quais os instrumentos a serem 
utilizados: periodicidade, profissionais envolvidos, etc. 

 

 

______________________________ 

                    Assinatura do estagiário 

 

 

________________________                  __________________________ 

Supervisor(a) Local de Estágio Professor Orientador de Estágio 

(carimbo da instituição e assinatura)  (carimbo da instituição e assinatura) 
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Ficha de Presença do Estagiário 

 

Polo:___________________ 

 

Estágios nesta ficha:   

(  )Língua Portuguesa – Ensino Fundamental   (  )Língua Espanhola – Ensino Fundamental 

(  )Língua Portuguesa – Ensino Médio               (  )Língua Espanhola – Ensino Médio 

 
Aluno(a): _________________________Matrícula nº___________ Ano Letivo:_______  

Data Nome do 
Estabelecimento 

(carimbar pelo 
menos uma vez) 

Atividade(s) realizada(s)  

 

Horas/ 
aula 

Assinatura do 
professor das 
aulas(assinar em 
cada uma das 
linhas) 

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Certifico que o(a) estagiário(a), acima qualificado(a), cumpriu, nas datas e locais 
registrados, o total de ________ horas/aula de Estágio indicadas nesta ficha. 

Assinatura, carimbo e R.G. do(a) diretor(a) 
ou coordenador(a) do Estabelecimento 

Assinatura do(a) Supervisor(a) de 
Estágio da UMESP 

 

Assinatura e RG do supervisor(a) local de 
estágio 
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Avaliação do Supervisor Local 

AVALIAÇÃO DO SUPERVISOR LOCAL DO ESTÁGIO 

O profissional responsável pelo estagiário deverá de acordo com o art 9º, inciso V, da Lei 11.788/2008: “por ocasião do 
desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos 
períodos e da avaliação de desempenho”. Neste sentido, solicitamos o preenchimento da avaliação abaixo atribuindo notas de 0 
(zero) a 10,0 (dez) de meio em meio ponto, para cada um dos itens apresentados.  

Importante: Discuta com o estagiário a avaliação de suas competências, abordando os pontos fortes e também aqueles que  

precisam ser desenvolvidos. 

 

Nome do(a) estagiário(a):_______________________________________________________ 

Matrícula:_________________________________ Semestre do curso:___________________ 

Unidade concedente de estágio:____________________________________________________ 

Nome do(a) Supervisor(a) Local: ___________________________________________________ 

ASPECTOS NOTA 
Conhecimentos Teóricos e Práticos: nível demonstrado nas atividades teóricas e práticas 
desenvolvidas. Capacidade de transformar conhecimentos teóricos e habilidades técnicas e 
práticas em resultados esperados, manter seus conhecimentos atualizados, auxiliando no 
desenvolvimento profissional da equipe. 

 

Planejamento: capacidade de planejar determinando metas, priorizando e definindo etapas, 
ações de correção e melhorias. 

 

Organização: capacidade de desenvolver as atividades de forma organizada.  

Independência: capacidade de desenvolver as atividades sem orientação permanente ou 
constante.  

 

 

Iniciativa: capacidade de prever e/ou identificar problemas, procurar novas soluções e 
conhecimentos, sem prévia orientação. 

 

 

Assiduidade e Pontualidade: cumprimento dos dias e horários estipulados.  
Interesse: disponibilidade para aprender, nível de dedicação demonstrado no desenvolvimento 
das atividades. 

 

Responsabilidade: capacidade de cuidar e responder pelas atribuições, materiais, equipamentos 
e bens da instituição. 

 

Comunicação: capacidade de expressão de idéias com lógica e objetividade, por escrito e 
verbalmente. Preocupação em verificar o entendimento das mensagens transmitidas e recebidas. 

 

Relacionamento Interpessoal: capacidade de se relacionar com as pessoas. Disposição para 
cooperar com a equipe. 

 

 

Registre aqui outras observações não contempladas nos itens acima. 
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Outras observações/comentários: 

Do(a) supervisor(a) local ou do(a) estagiário(a) após devolutiva desta avaliação ao estagiário(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local ______________________________________________, Data ____/ ____/______  

 

 

 

 

Supervisor(a) Local do Estágio 

Carimbo/Assinatura 

Instituição de Ensino 

Carimbo/Assinatura 

 
 
Ciente: 

Data: ____/_____/_____ 

 

 

________________________________________ 

             Assinatura do(a) Estagiário(a) 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
Planejamentos Semanais referentes às aulas sobre estágio 
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Planejamento Semanal do Período 4 
 

Planejamento – Semanal 

1. Identificação 

Curso: Letras – Período 4 (cursos 1101 e 1122) 
Módulo:   Análise Linguística e Literária 

Tema: Estágio: língua e literatura 
Professor:  Ana Lúcia Trevisan e Ariana Ferreira Marques 

Título:  O estágio supervisionado: orientações iniciais 
Data:  30/05/2012 

Objetivos: • Fazer uma apresentação geral sobre o que é a prática do estágio 
supervisionado 

•  Apresentar as documentações necessárias para o cumprimento 
dos estágios 

• Indicar os passos iniciais para o cumprimento do Estágio 
Supervisionado e das Atividades Científico-culturais 

• Apresentar o passo a passo do preenchimento dos documentos 
iniciais: Termo de Compromisso e Plano de Atividades 

• Apresentar o formato dos Relatórios de Estagio 
• Refletir sobre a prática do estágio e a sua relação com a 

formação inicial do professor 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado; documentos; relatórios; reflexão 

 

2. Atividades 

2.1 Teleaula – Avaliação Presencial Integrada 
Carga horária 

1h40 
Caros alunos e alunas, 

Instruções para a Avaliação Integrada – Módulos: Aplicação de Conceitos em 
Contextos Comunicativos e Prática Escolar na Formação Docente. Data: 
30/05/2012. 

A avaliação poderá ser realizada nos dois horários, ou seja, das 19h20 às 22h50. Não 
haverá aula-atividade nesse dia.  

A prova será descritiva, composta por questões reflexivas, que possibilitem aos alunos(as) 
demonstrar domínio da escrita, interpretação de fatos e a argumentação em defesa de um 
ponto de vista. A prova presencial entra na composição da nota final do aluno(a), valendo 
6.0 pontos para os módulos Aplicação de Conceitos em Contextos Comunicativos e Prática 
Escolar na Formação Docente.  

Não deixe de levar o Guia de Estudos no dia da prova, pois no final dele encontram-se as 
folhas de respostas (em branco), que precisam ser utilizadas no momento da prova. 
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Atenção: cada questão deverá ser respondida em folhas separadas. Não se esqueça de 
nomear todas as folhas e grampeá-las. O conteúdo será avaliado de acordo com o que 

foi visto em cada uma das aulas, conforme segue:  

• Marta Jaramillo (aulas dos dias 11/04 e 02/05) 

• Wilson Alviano (aula do dia 09/05) 

• Leda Szabo (aulas dos dias 16/05 e 23/05) 

A estrutura textual/argumentativa será avaliada conforme os argumentos, as explanações 
e os exemplos apresentados. A estrutura linguística será avaliada de acordo com a forma 
como o texto foi apresentado, considerando-se, inclusive, os aspectos gramaticais. 

Sobre a teleaula: 

A teleaula desta semana foi gravada e está disponível no ambiente. Não deixem de assisti-
la, pois é de fundamental importância para o cumprimento de seus estágios e para o 
desenvolvimento de sua reflexão pedagógica a partir da prática do estágio supervisionado. 

Vocês verão que a teleaula está dividida em dois momentos: no primeiro, fizemos uma 
apresentação geral do estágio: os documentos, quantas horas devem ser realizadas, os 
tipos de atividades que podem ser utilizadas nas atividades científico-culturais, etc. No 
segundo momento da aula, apresentamos de forma detalhada o preenchimento dos 
documentos de termo de compromisso e plano de atividades do estagiário. As atividades 
propostas neste planejamento semanal tem o objetivo de complementar o que foi 
trabalhado na aula, trazendo também exercícios de reflexão acerca do estágio 
supervisionado enquanto parte fundamental de sua formação.  

2.2 Leitura do Manual de Estágio e documentos 
para cumprimento dos estágios 

Carga horária 
3h20 

Vocês farão a leitura do Manual de estágios disponibilizado no ambiente virtual de 
aprendizagem, Moodle. Atentem-se para os itens relacionados aos relatórios de estágios, 
localizados à página 18 do manual. 

Vejam que existe um campo com as informações de estágio para cada curso: 1101 – 
Português /Espanhol em 3 anos; 1121 – Português em 3 anos e 1122 – Língua Estrangeira 
em 4 anos. É importante que vocês observem isso com atenção, pois as informações são 
diferentes quanto ao tipo de estágio (português ou espanhol) e as horas a serem 
cumpridas. 

Ao final do Manual, vocês encontrarão disponíveis, nos anexos, os modelos de toda a 
documentação necessária para a realização do estágio supervisionado e das atividades 
científico-culturais. Essa documentação também está disponibilizada na pasta de materiais 
dos estágios, no campo inicial do Moodle.  
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Acessem essas fichas, realizem a leitura delas, vejam se vocês possuem dúvidas quanto 
ao preenchimento, etc. Caso haja dúvidas, vocês podem postá-las no fórum de orientações 
de estágios que está disponível no mesmo campo.  

Observação: esta atividade não demanda entrega, mas sua realização é fundamental 
para acompanhamento das aulas e assimilação dos conteúdos trabalhados. 

2.3 Fórum de orientações de estágio e 
atividades científico-culturais 

Carga horária 
2h 

Vocês terão disponibilizado no ambiente um fórum de orientações de estágio comentando 
todas as informações dos estágios e das atividades científico-culturais. Nesse fórum de 
orientações existem dois FAQs, com as dúvidas mais frequentes e com as indicações 
iniciais para o cumprimento dos estágios. Leiam também esse material e caso haja 
dúvidas, postem-nas nesse mesmo fórum de orientações dos estágios.  

Esse fórum ficará aberto até o final do semestre. 

2.4 Preparação para os relatórios de estágio  
Carga horária 

4h 
O modelo de relatório final de estágio que adotamos é completo, pois aborda desde 
aspectos da estrutura da escola até aspectos políticos e pedagógicos. A elaboração de seus 
relatórios nesse formato poderá direcionar melhor seu olhar de estagiário. Na teleaula, 
vocês verão que estamos preparando vocês, futuros professores, a terem um olhar 
investigativo e reflexivo diante dos problemas enfrentados no cotidiano de uma sala de 
aula. Isso é que chamados de reflexão pedagógica. Vamos praticar? 

A partir dos itens abaixo, extraídos do modelo de Relatório Final de estágio na página 20 
do manual, vamos praticar nossa escrita dos relatórios: 

• Vocês farão o relatório a partir de suas experiências enquanto aluno do Ensino 
Fundamental e Médio, ou seja, farão um exercício de revisitar suas memórias a fim 
de fazer uma observação das práticas pedagógicas que eram trabalhadas por seus 
professores. O relatório deve trazer as seguintes questões: 

 

Aspectos políticos, didáticos e pedagógicos 

• Qual é o papel social da escola?  
• Qual é o papel social do professor? 
• Qual é o papel social do professor de Português e/ou Espanhol?  
• Como são as relações interpessoais: 
– Direção, professores e alunos,  
– professores entre si,  
– professores e alunos,  
– alunos entre si, 
– Como a escola e os professores lidam com a indisciplina? 
– Qual é a participação dos pais na vida e no rendimento escolar dos filhos? O que a 

escola tem feito para melhorar a participação dos pais e da comunidade na vida 
escolar dos alunos? 

• Como é o trabalho em sala de aula? Quais os materiais didáticos utilizados, qual é a 
abordagem, há projetos interdisciplinares? 
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• Outros aspectos que julgar relevantes. 
 

Observação: esta atividade não demanda entrega, mas sua realização é fundamental 
para acompanhamento das aulas e assimilação dos conteúdos trabalhados. 

2.4 Leituras Indicadas - Reflexão 
Carga horária 

4h 
Faça a leitura dos artigos indicados a seguir. Ambos trazem uma reflexão sobre a prática 
do estágio supervisionado aliada à formação do aluno de licenciatura para a docência, 
trazendo a discussão da união entre teoria e prática. 

• Leia o artigo Importância do Estágio Supervisionado em Cursos de 
Licenciatura, disponível em: 

http://www.webartigos.com/artigos/importancia-do-estagio-supervisionado-em-cursos-de-licenciatura/27432/  

(acesso em 21.05.12).  

O artigo trata da importância do Estágio Supervisionado no processo de formação do 
futuro professor. 

• Leia o artigo O estágio curricular na formação de professores: uma 
experiência em construção, de Helena Maria dos Santos, disponível em: 
http://www.anped.org.br/reunioes/26/posteres/helenamariasantos.rtf (acesso em 
21.05.12).    

 

O estudo tenta compreender qual é o papel do estágio curricular na formação de 
professores e de que forma ele pode ser construído como um dos elementos fundamentais 
para o processo de articulação entre o currículo do curso e a prática pedagógica. 

Durante as leituras indicadas, faça a notações dos pontos principais, tentando vincular a 
problematização levantadas pelos textos à sua prática docente ou à sua formação 
enquanto futuro professor de Letras.  

Observação: esta atividade não demanda entrega, mas sua realização é fundamental 
para acompanhamento das aulas e assimilação dos conteúdos trabalhados. 

2.5 Fórum “Inquietações” 
Carga horária Data de abertura Data de fechamento 

3h 30/05/2012 13/06/2012 

Leia o artigo Estágio Supervisionado e a Formação do Professor de Língua Portuguesa: 
pontos e contrapontos, de Sinéia Maia Teles Silveira, disponível em:  

http://www.artigonal.com/ensino-superior-artigos/estagio-supervisionado-e-a-formacao-do-professor-de-lingua-portuguesa-pontos-e-contrapontos-
614442.html (acesso em 21.05.12) 

A introdução do texto traz a seguinte observação da autora: 

“Este artigo é fruto da minha inquietação, enquanto professora dos componentes 
curriculares Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado de Língua Portuguesa, na 
Universidade do Estado da Bahia, que vê nos olhos dos seus alunos a angústia dilacerante, 

http://www.webartigos.com/artigos/importancia-do-estagio-supervisionado-em-cursos-de-licenciatura/27432/
http://www.anped.org.br/reunioes/26/posteres/helenamariasantos.rtf
http://www.artigonal.com/authors/90668
http://www.artigonal.com/ensino-superior-artigos/estagio-supervisionado-e-a-formacao-do-professor-de-lingua-portuguesa-pontos-e-contrapontos-614442.html
http://www.artigonal.com/ensino-superior-artigos/estagio-supervisionado-e-a-formacao-do-professor-de-lingua-portuguesa-pontos-e-contrapontos-614442.html
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quando entram em contato com a realidade escolar, investigam-na, detectam equívocos, 
retrocessos, descasos. E sonham, partem para as escolas da vida, carregando nos olhos a 
esperança de pôr em prática uma práxis alicerçada em estudos que contemplem a riqueza 
da língua que falam, ouvem, vêem nas ruas, na vida, nos livros. Desejam mudar o que 
está posto, traçar novos rumos, propor alternativas, aplicar na prática aquilo que tanto 
discutem durante oito longos semestres acadêmicos. Esses formandos retratam isso tudo 
nos seus relatos de experiência, fruto de suas observações. E esboçam em seus projetos 
uma prática pedagógica diferenciada. Mas quando da execução, vêem-se, muitas vezes, 
tolhidos: sabem o que fazer, porém, o Como, para muitos, não se efetiva por conta de 
fatores diversos, os quais serão discutidos ao longo deste texto.” 

 

A partir dessas considerações, da leitura integral do artigo e de suas experiências pessoais 
e profissionais, vamos discutir e refletir no Fórum “Inquietações” quais são suas 
motivações, angústias e expectativas tanto sobre prática do estágio supervisionado quanto 
sobre a sua profissão docente e as práticas pedagógicas em sala de aula que você já 
exerce, caso já trabalhe como professor, ou que espera exercer futuramente. 

É importante participarmos ativamente desse fórum e utilizá-lo como uma ferramenta de 
construção do conhecimento, já que podemos crescer com nossas reflexões e com as 
reflexões dos colegas! 

2.6 Atividade de Língua Espanhola 
Carga horária 

2h 
Estimado(a) alumno(a): 

Es  importante que realices todas las actividades que te proponemos, en  las 
planificaciones semanales,  para que puedas acompañar y aclarar las dudas en la tele 
clase. Si algún contenido no queda claro, por favor, deja tus dudas en el Foro de Dudas 
de Español. Las actividades en las que tengas que hablar, podrías grabarlas,  enseguida 
escucharlas y compararlas con las que están  en el CD de tu libro didáctico, es un buen 
ejercicio de autoevaluación. Puedes verificar tu pronunciación en este sitio si lo deseas, 
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html      (consultado 
09.05.2012)   

Utiliza  siempre el diccionario  y la gramática como herramientas en la realización de  tus 
tareas. Si no tienes un diccionario usa este: 

http://www.wordreference.com/ptes/  (consultado 09.05.2012)   

¡Buen trabajo! 

Vas a realizar actividades del LIBRO PASAPORTE A2 

La semana pasada trabajaste  con el texto argumentativo, esta  semana vas a  leer sobre 
el museo  Guggenheim  y también evaluarás  tus conocimientos de este módulo del libro.  

1. En las páginas 140 y 141 tienes una actividad relacionada al museo Guggenheim. 
 Si quieres más informaciones del museo, accede a 

 http://www.guggenheim-bilbao.es/    (acceso 09/05/2012)   

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html
http://www.wordreference.com/ptes/
http://www.guggenheim-bilbao.es/
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2.  Laboratorio de Lengua - autoevaluación 

Aquí  realizarás una evaluación. Intenta no consultar las respuestas mientras realizas los 
ejercicios. Es una manera de saber lo que  ha quedado claro, ¿está bien? 

COMUNICACIÓN 

Haz los ejercicios 1(a), 2(a), 3(a). 

GRAMÁTICA 

Haz los ejercicios 4(a), 5(a) y 6 (a y b). 

No es necesario enviar estas actividades, sin embargo su realización es 
fundamental para tu aprendizaje. 
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Planejamento Semanal período 6 

1. Identificação 

Curso: Letras – Período 6 
Módulo:   Sujeito, ideologia e ação docente 

Tema: Estágio: língua e literatura 
Professor:  Ana Lúcia Trevisan e Ariana Ferreira Marques 

Título:  O estágio supervisionado: orientações iniciais 
Data:  30/05/2012 

Objetivos: • Fazer uma apresentação geral sobre o que é a prática do estágio 
supervisionado 

•  Apresentar as documentações necessárias para o cumprimento 
dos estágios 

• Indicar os passos iniciais para o cumprimento do Estágio 
Supervisionado e das Atividades Científico-culturais 

• Apresentar o passo a passo do preenchimento dos documentos 
iniciais: Termo de Compromisso e Plano de Atividades 

• Apresentar o formato dos Relatórios de Estagio 
• Refletir sobre a atuação do professor e como ele lida com a 

questão da indisciplina em sala de aula 
Palavras-chave: Estágio Supervisionado; documentos; relatórios; reflexão; 

indisciplina. 
 

2. Atividades 

2.1 Teleaula – Avaliação Presencial Integrada 
Carga horária 

1h40 
Caros alunos e alunas, 

Instruções para a Avaliação Integrada – Módulos: Discurso e seu funcionamento e Sujeito, 
Ideologia e Ação Docente. 

A avaliação poderá ser realizada nos dois horários, ou seja, das 19h20 às 22h50. 
Não haverá aula-atividade nesse dia.  Data: 30/05/2012. 

A prova será descritiva, composta por questões reflexivas, que possibilitem aos alunos(as) 
demonstrar domínio da escrita, interpretação de fatos e a argumentação em 

defesa de um ponto de vista. A prova presencial entra na composição da nota final do 
aluno(a), valendo 06 pontos para os módulos Discurso e seu funcionamento e Sujeito, 
Ideologia e Ação Docente.  

Não deixe de levar o Guia de Estudos no dia da prova, pois no final do mesmo encontram-
se as folhas de respostas (em branco), que precisam ser utilizadas no momento da prova. 

Atenção: cada questão deverá ser respondida em folhas separadas. Não se esqueça de 
nomear todas as folhas e grampeá-las. O conteúdo será avaliado de acordo com o que 

foi visto em cada uma das aulas, conforme segue:  

• Leda Szabo (aulas dos dias 04/04, 02/05 e 09/05) 
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• Camila Santiago (aulas dos dias 16/05 e 23/05) 

A estrutura textual/argumentativa será avaliada conforme os argumentos, as explanações 
e os exemplos apresentados. A estrutura linguística será avaliada de acordo com a forma 
como o texto foi apresentado, considerando-se, inclusive, os aspectos gramaticais. 

Sobre a teleaula: 

A teleaula desta semana foi gravada e está disponível no ambiente. Não deixem de assisti-
la, pois é de fundamental importância para o cumprimento de seus estágios e para o 
desenvolvimento de sua reflexão pedagógica a partir da prática do estágio supervisionado. 

Vocês verão que a teleaula está dividida em dois momentos: no primeiro, fizemos uma 
apresentação geral do estágio: os documentos, quantas horas devem ser realizadas, os 
tipos de atividades que podem ser utilizadas nas atividades científico-culturais, etc. No 
segundo momento da aula, apresentamos de forma detalhada o preenchimento dos 
documentos de termo de compromisso e plano de atividades do estagiário. As atividades 
propostas neste planejamento semanal tem o objetivo de complementar o que foi 
trabalhado na aula, trazendo também exercícios de reflexão acerca do estágio 
supervisionado enquanto parte fundamental de sua formação.  

2.2 Leitura do Manual de Estágio e documentos 
para cumprimento dos estágios 

Carga horária 
3h20 

Vocês farão a leitura do Manual de estágios disponibilizado no ambiente virtual de 
aprendizagem, Moodle. Atentem-se para os itens relacionados aos relatórios de estágios, 
localizados à página 18 do manual. 

Ao final do Manual, vocês encontrarão disponíveis, nos anexos, os modelos de toda a 
documentação necessária para a realização do estágio supervisionado e das atividades 
científico-culturais. Essa documentação também está disponibilizada na pasta de materiais 
dos estágios, no campo inicial do Moodle.  

Acessem essas fichas, realizem a leitura delas, vejam se vocês possuem dúvidas quanto 
ao preenchimento, etc. Caso haja dúvidas, vocês podem postá-las no fórum de orientações 
de estágios que está disponível no mesmo campo.  

Observação: esta atividade não demanda entrega, mas sua realização é fundamental 
para acompanhamento das aulas e assimilação dos conteúdos trabalhados. 

 
2.3 Fórum de orientações de estágio e 

atividades científico-culturais 
Carga horária 

2h 
Vocês terão disponibilizado no ambiente um fórum de orientações de estágio comentando 
todas as informações dos estágios e das atividades científico-culturais. Nesse fórum de 
orientações existem dois FAQs, com as dúvidas mais frequentes e com as indicações 
iniciais para o cumprimento dos estágios. Leiam também esse material e caso haja 
dúvidas, postem-nas nesse mesmo fórum de orientações dos estágios.  
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Esse fórum ficará aberto até o final do semestre. 

2.4 Leituras indicadas - Reflexão  
Carga horária 

4h 
Faça a leitura do artigo O processo de construção da identidade do professor, de 
Luciane Guimarães de Paula, disponível em: 

http://www.ueginhumas.com/revelli/revelli3/numero_2/Revelli.v2.n1.artigo01.pdf (acesso 
em 21.05/12). O artigo traz reflexões sobre a relação entre a prática em sala de aula e a 
identidade cultural e profissional do professor, trazendo algumas considerações sobre o 
prestígio da profissão entre os próprios alunos e na sociedade como um todo.   

Na página 11, a autora faz a seguinte observação: 

“No contexto educacional, podemos dizer que o professor, num processo contínuo constrói 
a sua identidade por meio de relações dialógicas com colegas, coordenadores, pais e, 
principalmente, com seus alunos. Nesse sentido, entendemos que o professor constrói ou 
reconstrói sua identidade profissional ao interagir com as pessoas a sua volta, ao reiterar 
concepções pessoais e sociais sobre si próprio e sobre sua profissão, ao negociar e 
renegociar sua identidade pessoal-profissional, enfim, fazendo com que ela esteja em um 
processo de constante desenvolvimento. Assim, nas palavras de Rajagopalan (2001) o que 
define a identidade é a sua permanente instabilidade.” 

Com base na leitura do artigo completo e com base nessa observação, reflita sobre como 
você considera ter sido construída sua identidade enquanto professor. Mesmo que você 
ainda não lecione, você vem sendo preparado ao longo do curso para isso, e este fato já 
contribui para a construção de sua identidade profissional. Escreva suas reflexões em um 
texto de até 30 linhas. 

Observação: esta atividade não demanda entrega, mas sua realização é fundamental 
para acompanhamento das aulas e assimilação dos conteúdos trabalhados. 

2.5 Leitura e participação no Fórum “Indisciplina” 
Carga horária Data de abertura Data de fechamento 

8h 30/05/2012 20/06/2012 
A leitura é muito importante para o desenvolvimento do pensamento crítico e intelectual. A 
leitura de obras de referência mais ainda. Com isso, propomos a você a leitura de um livro 
disponível em nossa Biblioteca Virtual intitulado Como enfrentar a indisciplina na 
escola da autora Silvia Parrat-Dayan, publicado pela Editora Contexto em 2008. Lembre-
se que o acesso à Biblioteca Virtual é realizado pelo Portal do Aluno.  

É fundamental que você faça um esforço para lerem a obra completa para que possa 
discutir com profundidade o tema exposto. A ideia é que você participe do Fórum 
Indisciplina apresentando suas considerações sobre a obra e sobre a temática e 
discutindo-as com seus colegas. Apresente e reflita sobre suas experiências pessoais e 
profissionais em relação à indisciplina em sala de aula.  

É importante participarmos ativamente desse fórum e utilizá-lo como uma ferramenta de 
construção do conhecimento, já que podemos crescer com nossas reflexões e com as 
reflexões dos colegas! Destinamos um período maior para participação no fórum, assim 
você terá 3 semanas para ler a obra e postar suas discussões no fórum. 

http://www.ueginhumas.com/revelli/revelli3/numero_2/Revelli.v2.n1.artigo01.pdf
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2.6 Atividade de Língua Espanhola 

Carga horária 
2h 

Estimado(a) alumno(a): 

Es  importante que realices todas las actividades que te proponemos, en  las 
planificaciones semanales,  para que puedas acompañar y aclarar las dudas en la tele 
clase. Si algún contenido no queda claro, por favor, deja tus dudas en el Foro de Dudas 
de Español. Las actividades en las que tengas que hablar, podrías grabarlas,  enseguida 
escucharlas y compararlas con las que están  en el CD de tu libro didáctico, es un buen 
ejercicio de autoevaluación. Puedes verificar tu pronunciación en este sitio si lo deseas, 
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html  (consultado 
09.05.2012)   

Utiliza  siempre el diccionario  y la gramática como herramientas en la realización de  tus 
tareas. Si no tienes un diccionario usa este: 

http://www.wordreference.com/ptes/ (consultado 09.05.2012)    

¡Buen trabajo!  

Vas a realizar actividades del LIBRO PASAPORTE B1 

Esta semana  vas a terminar el módulo 6 y realizarás  la  autoevaluación  de este 
módulo. 
 
1. Competencia sociolingüística: en casa con el jefe o la jefa. 

Recibe a tu jefe o a tu jefa en casa. 

Realiza las actividades de la página 154 (5 a, b y c). 

Para ayudarte 

Comprensión auditiva 

Ve el video a continuación. Pon atención a la pronunciación de las palabras. 
http://www.youtube.com/watch?v=KBNqSyxOlSA (consultado 09.05.2012) 
 

Comprensión lectora 

Lee el texto sobre etiqueta en los almuerzos. 
Invitación  
Invitar al jefe a  casa en vez de a un restaurante es el consejo que dan todos los 
ejecutivos acostumbrados a semejantes tácticas. “Lo importante es tocar la fibra 
sentimental del superior”. En Estados Unidos lo practican muy bien, porque le invitan a él 
y a su mujer, les enseñan la casa, algunas fotos de los niños y en las bandejas está 
servida la especialidad culinaria de la mujer de la casa. Con todo ello se consigue que los 
invitados se conozcan mejor  con los anfitriones. Además, de esta forma, se evitará la 
siempre complicada elección de un restaurante, ya que si es caro el jefe pensará que al 
empleado le sobra el dinero, y se es barato estará incómodo. Siguiendo estos consejos, 
la velada había sido preparada con esmero y dedicación, que es lo que más aprecian los 
superiores. Empezando por el día, un jueves por la noche, para evitar el cansancio del 
lunes, el fútbol del miércoles y romper los planes del fin de semana, y siguiendo con la 

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html
http://www.wordreference.com/ptes/
http://www.youtube.com/watch?v=KBNqSyxOlSA
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Adaptado con fines didácticos  de: Español lengua extranjera, Edelsa. Madrid, España  
 

2. ACCIÓN 
Ámbito profesional. 

En la página 155 vas a encontrar: Describes un edificio.   

Esta actividad puedes  escribirla y grabarla para verificar tu pronunciación.  

Verifica los sonidos de las letras en: 
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html  (consultado 
09/05/2012) 

3.Ámbito Académico 

LABORATORIO DE LENGUA 

Comunicación 

En la página 157 vas a encontrar  la evaluación de tus conocimientos. Intenta hacerlo sin 
consultar el material. 

Realiza las actividades1(a y b), 2 y 3 (a,b y c).  

Gramática  

Aquí vas a trabajar con el uso de los relativos, la pasiva con se y  con los modos verbales 
subjuntivo e indicativo. Repasa los tiempos y modos puedes  ingresar a   
http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol.html   (consultado  09/05/2012). 

Enseguida realiza las actividades de las páginas 158  (4, 5 y  6) y 159(7). 

Vocabulario 

En la página 159 vas a encontrar vocabulario relacionado al tema con el cual trabajaste en 
el módulo 6. Realiza las actividades 8, 9 y 10. 

4.   …Y si vas a América  

Aquí vas a encontrar  anuncios y un  relato de un viaje. Pon atención al vocabulario. 
Realiza las actividades de las páginas 160(1, 2 y 3) y 161(4 y5. 
No es necesario enviar esta actividad, sin embargo su realización es fundamental 
para tu aprendizaje. 

excusa para el festejo, que no era otra que la buena cocina de la que se presumía en la 
casa, todo estaba previsto. Y como lo importante es captar al jefe, una vez sentado a la 
mesa, dispuesta con buen gusto sin grandes lujos, el tema de conversación más 
adecuado para romper el hielo es la gastronomía. Platos y más platos culinarios desfilan 
por la mesa abriendo el apetito de los invitados, preparados ya a degustar la cocina 
casera. “Una comida que no tiene que ser fuerte”, señala Pilar Sánchez-Cano Ojeda, 
directora de la escuela de imagen y protocolo empresarial Sussombras. Con los 
tenedores en las manos, habrá que centrar la charla en las aficiones del director, sin 
olvidar que su mujer también existe, porque para los empleados es importante contar 
con su confianza en todo momento. 

http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html
http://conjugador.reverso.net/conjugacion-espanol.html
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Planejamento Semanal período 5 

Planejamento – Semanal 

1. Identificação 

Curso: Letras EAD – Período 5 
Módulo:   Pesquisa e Atuação Docente 

Tema: Estágio: língua e literatura 
Professor:  Ana Lúcia Trevisan e Ariana Ferreira Marques 

Título:  O estágio supervisionado como prática de reflexão 
pedagógica 

Data:  03/10/2012 
Objetivos: • Fazer uma apresentação geral sobre o que é a prática do 

estágio supervisionado 
•  Apresentar as documentações necessárias para o 

cumprimento dos estágios 
• Indicar os passos iniciais para o cumprimento do Estágio 

Supervisionado e das Atividades Científico-culturais 
• Apresentar a proposta da reflexão a partir da prática do 

estágio supervisionado 
•  Refletir sobre o estágio a partir de uma visão formativa e 

não apenas burocrática 
•  Pensar sobre o estágio enquanto parte do processo de 

formação do aluno de Letras 
 

Palavras-chave: Estágio Supervisionado; reflexão; práticas pedagógicas. 

 

2. Atividades 

2.1 Avaliação Integrada I 
Carga horária 

3h20 
Instruções para a Avaliação Integrada – Módulos: Prática de Leitura, Interpretação e 
Escrita e Aplicabilidade de Conceitos Linguísticos e Literários. 

A avaliação poderá ser realizada nos dois horários, ou seja, das 19h20 às 22h50. Não haverá 
aula-atividade nesse dia. A avaliação será individual e sem consulta a nenhum material. 

A prova será descritiva, composta por questões reflexivas, que possibilitem aos alunos(as) 
demonstrar domínio da escrita, interpretação de fatos e a argumentação em defesa de um 
ponto de vista. A prova presencial entra na composição da nota final do aluno(a), valendo 06 
pontos para os módulos Prática de Leitura, Interpretação e Escrita e Aplicabilidade de 
Conceitos Linguísticos e Literários. 

Não deixe de levar o Guia de Estudos no dia da prova, pois no final do mesmo encontram-se 
as folhas de respostas (em branco), que precisam ser utilizadas no momento da prova. 

Atenção: cada questão deverá ser respondida em folhas separadas. Não se esqueça de 
nomear todas as folhas e grampeá-las. O conteúdo será avaliado de acordo com o que foi 
visto em cada uma das aulas, conforme segue: 
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• Marcelo Furlin e Silvio Pereira da Silva (aulas dos dias 15/08 e 19/09) 

• Leda Szabo (aulas dos dias 29/08 e 05/09) 

• Ana Lúcia Trevisan (aula do dia 12/09)  

A estrutura textual/argumentativa será avaliada conforme os argumentos, as explanações e os 
exemplos apresentados. A estrutura linguística será avaliada de acordo com a forma como o 
texto foi apresentado, considerando-se, inclusive, os aspectos gramaticais. 

 
2.2 Teleaula 

Carga horária 
1h40 

Caros alunos e alunas, 

A teleaula desta semana foi gravada e está disponível no ambiente. Não deixem de assisti-
la, pois é de fundamental importância para o cumprimento de seus estágios e para o 
desenvolvimento de sua reflexão pedagógica a partir da prática do estágio supervisionado. 

Vocês verão que aula está dividida em dois momentos: no primeiro, fizemos uma 
apresentação geral do estágio: os documentos, quantas horas devem ser realizadas, os 
tipos de atividades que podem ser utilizadas nas atividades científico-culturais, etc. No 
segundo momento da aula, nossa preocupação foi em mostrar que o estágio não é apenas 
algo obrigatório e burocrático que vocês devem cumprir, mas sim que ele é parte de sua 
formação como professor, pois você está vivenciando a realidade de uma sala de aula. É a 
prática do trabalho docente que está em questão no estágio. Esperamos que vocês 
aproveitem a aula! 

2.3 Leitura do Manual de Estágio e documentos 
para cumprimento dos estágios 

Carga horária 
1h20 

Vocês farão a leitura do Manual de estágios disponibilizado no ambiente virtual de 
aprendizagem, Moodle. Atentem-se para os itens relacionados aos relatórios de estágios, 
localizados à página 18 do manual. 

Neste semestre, adotamos um novo modelo de relatório de estágio final, mais completo, 
que poderá direcionar melhor seu olhar de estagiário. Na teleaula, vocês verão que 
estamos preparando vocês, futuros professores, a terem um olhar investigativo e reflexivo 
diante dos problemas enfrentados no cotidiano de uma sala de aula. Isso é que chamados 
de reflexão pedagógica.  

Ao final do Manual, vocês encontrarão disponíveis, nos anexos, os modelos de toda a 
documentação necessária para a realização do estágio supervisionado e das atividades 
científico-culturais. Essa documentação também está disponibilizada na pasta de materiais 
dos estágios, no campo inicial do Moodle.  

Acessem essas fichas, realizem a leitura delas, vejam se vocês possuem dúvidas quanto 
ao preenchimento, etc. Caso haja dúvidas, vocês podem postá-las no fórum de orientações 
de estágios que está disponível no mesmo campo.  
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Observação: esta atividade não demanda entrega, mas sua realização é fundamental 
para acompanhamento das aulas e assimilação dos conteúdos trabalhados. 

2.4 Breeze e dúvidas no fórum de orientações 
de estágio e atividades científico-culturais 

Carga horária 
1h 

Vocês terão disponibilizado no ambiente um breeze comentando todas as informações dos 
estágios e das atividades científico-culturais. Esse breeze não está disponível na caixa 
desta aula, mas sim no campo específico dos materiais de estágios, na parte inicial do 
Moodle. Assistam ao breeze com atenção e anotem suas dúvidas. No fórum de orientações 
de estágios, existem dois FAQs, com as dúvidas mais frequentes e com as indicações 
iniciais para o cumprimento dos estágios. Leiam também esse material e caso haja 
dúvidas, postem-nas nesse mesmo fórum de orientações dos estágios.  

Esse fórum ficará aberto até o final do semestre. 

2.5 Leitura, reflexão e participação no fórum “Problematização” 
Carga horária Data de abertura Data de fechamento 

3h 03/10/12 24/10/12 
Faça a leitura do artigo A formação prática de professores no estágio curricular, 
disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/er/n32/n32a15.pdf (acesso em 21.09.12) 

Nesse texto, os autores trazem uma importante reflexão sobre o fato de que a prática do 
estágio supervisionado é de fundamental importância para a formação do professor. Essa 
visão tem sido esquecida, pois o cumprimento do estágio é considerado como algo 
burocrático e obrigatório para obtenção do certificado. Tem-se esquecido a parte formativa 
do estágio.  

Após a leitura completa do artigo, voltemos ao trecho a seguir, localizado à página 9 do 
arquivo:  

“Independentemente das modalidades em que o estágio possa ser desenvolvido 
(observação, participação, regência, entre outras), a proposta contempla a 
sugestão de, num primeiro momento, identificar na escola-campo e/ou salas de 
aula situações-problema e, num segundo momento, torná-las, nas aulas de 
Orientação e Planejamento de Estágio, objetos de análise e discussão, por meio de 
um constante exercício de reflexão-ação-reflexão da relação teoria e prática, 
formação e trabalho. 

Acreditamos que essa problematização das vivências realizadas no estágio, à luz 
da teoria estudada nos diferentes componentes curriculares do curso, contribui, 
por um lado, para que os professores-formadores desenvolvam um processo 
permanente de reflexão em torno do Projeto Pedagógico, do Currículo Oficial do 
curso e de sua própria prática em sala de aula, e, por outro lado, contribui para 
com a formação prática do futuro professor.” 

Os autores confirmam a importância da problematização das vivências em sala de aula. 
Como muitos de vocês já iniciaram ou estão finalizando seus estágios, a proposta é que 
tragam problemas vivenciados ou mesmo observados durante o estágio. Você que não 

http://www.scielo.br/pdf/er/n32/n32a15.pdf
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iniciou seu estágio, pode pensar, por exemplo, em problemas que você se recorda ter 
vivido em sua é poça de estudos, como aluno do ensino fundamental ou médio. Você que 
já leciona, pode trazer para a discussão problemas que vem enfrentando ou que já 
enfrentou. Pode dividir isso com os colegas e refletir sobre eles.  

A ideia aqui não é solucionar os problemas, mas refletir sobre eles. Se a solução aparecer, 
será ótimo, mas se não aparecer, o importante é o ato de refletir, ok? 

É muito importante que todos participem do fórum, se você não tiver um problema a ser 
exposto, pode tratar outras questões sobre a experiência como estagiário (como foi sua 
recepção na escola, pelo professor, pelos alunos, etc.), e o importante é que todos 
interajam e participem ativamente das discussões. Vocês verão como essa participação 
contribuirá no seu processo formativo. 

Este fórum destina-se especificamente a essas discussões das problematizações. Se você 
tiver outro tipo de dúvidas sobre o cumprimento dos estágios, deve postá-las no fórum de 
orientações de estágio e atividades científico-culturais, disponível no campo inicial do 
ambiente e indicado no item 2.3 deste planejamento. 

2.6 Leitura e Reflexão 1 
Carga horária 

1h40 
Realizem a leitura do artigo Estágio e docência – diferentes concepções, disponível 
em: 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/poiesis/article/view/10542/7012 (acesso em 
21.09.12). Após acessar este link, clique na opção “baixar este arquivo em pdf”. 

Nesse texto, as autoras realizam uma discussão muito interessante sobre a relação teoria 
e prática, no sentido que estudamos os conteúdos no curso, estudamos o que é a 
“didática”, porém quando entramos em uma sala de aula, temos a impressão que nada 
daquilo serviu. Na verdade, elas nos mostram que o que é preciso é unir a teoria com a 
prática. Que elas caminham juntas e só assim funcionam. Elas também apresentam o 
estágio como sendo uma atividade de pesquisa, e aqui falamos novamente na questão de 
unir as experiências do estágio na produção de sua pesquisa de TCC.  

Pensem nisso, façam a leitura atenta do texto, anotem suas reflexões e observações sobre 
o texto e guarde-as para futuras consultas. 

Observação: esta atividade não demanda entrega, mas sua realização é fundamental 
para acompanhamento das aulas e assimilação dos conteúdos trabalhados. 

2.7 Leitura e reflexão 2 
Carga horária 

2h 
Para aprofundarmos as questões trabalhadas em teleaula sobre as Tendências 
Pedagógicas, realizem a leitura do capítulo “Tendências pedagógicas na prática 
escolar” (incluindo itens A e B), do livro Democratização da Escola Pública: a Pedagogia 
Crítico-Social dos Conteúdos, de José Carlos Libâneo (Edições Loyola). Disponível no 
seguinte endereço eletrônico: 

http://www.revistas.ufg.br/index.php/poiesis/article/view/10542/7012
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http://pt.scribd.com/doc/6641625/Libaneo-Democratizacao-Da-Escola-Publica-a-Pedagogia-Critico-Social-Dos-Conteudos 
(acesso em 24.09.12) 

Leia também o texto-resumo das Tendências Pedagógicas de Delcio Barros da Silva, 
disponível em: 

http://www.ufsm.br/lec/01_00/DelcioL&C3.htm (acesso em 24.09.12) 

Em seguida, procure identificar as tendências pedagógicas que marcaram sua formação 
escolar do antigo primário (hoje ensino fundamental) até o ensino superior e faça uma 
análise crítica da sua experiência escolar, do ponto de vista das teorias que estudamos e 
daquilo que você assimilou em sua reflexão. Procure escrever um texto de pelo menos 
uma página, registrando suas experiências, articulando-as às tendências estudadas. 

Observação: esta atividade não demanda entrega, mas sua realização é fundamental 
para acompanhamento das aulas e assimilação dos conteúdos trabalhados. 

2.8 Atividade de Língua Espanhola 
Carga horária 

2h 
Estimado(a) alumno(a): 
Es  importante que realices todas las actividades que te proponemos, en  las 
planificaciones semanales,  para que puedas acompañar y aclarar las dudas en la tele 
clase. Si algún contenido no queda claro, por favor, deja tus dudas en el Foro de Dudas. 
Las actividades en las que tengas que hablar, podrías grabarlas, enseguida escucharlas y 
compararlas con las que están  en el CD de tu libro didáctico, es un buen ejercicio de 
autoevaluación. Puedes verificar tu pronunciación en este sitio si lo deseas, 
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html  (consultado 
21.08.2012)   
Utiliza  siempre el diccionario  y la gramática como herramientas en la realización de  tus 
tareas. Si no tienes un diccionario usa este: 
http://www.wordreference.com/ptes/ (consultado 21.08.2012)    
 
RECUERDA 
Este semestre deberás realizar un trabajo que se ha iniciado   a partir de la primera 
lectura del “Guia”, en la planificación del día 15/08. Tendrás nuevas informaciones más 
adelante. 
Te pedimos que no dejes de leer los textos del “Guia” porque te servirán como auxilio en la 
elaboración de tu trabajo 
¡Buen trabajo! 
 Vas a realizar actividades del LIBRO PASAPORTE B1 
1. Libro didáctico – libro del alumno.   
1. Ahora vas a trabajar con el libro didáctico. 
Página 8 – Ámbito Personal. 
Participas en una tertulia sobre la juventud de tu país. 
Realiza las actividades a, b, c y d. 
 
2. Competencia léxica: La descripción física de personas. 
Realiza las actividades de las páginas 8(1a) y 9(1b, c y  d). 
 
3. Competencia fonética y ortográfica: diptongo, triptongo e hiato. 
Tiene buena presencia. Escucha por lo menos tres veces la grabación. 
Realiza las actividades de las páginas 9(2a) y  10(2b y c). 
 

http://pt.scribd.com/doc/6641625/Libaneo-Democratizacao-Da-Escola-Publica-a-Pedagogia-Critico-Social-Dos-Conteudos
http://www.ufsm.br/lec/01_00/DelcioL&C3.htm
http://www.uiowa.edu/~acadtech/phonetics/spanish/frameset.html
http://www.wordreference.com/ptes/
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Para ayudarte un REPASO. 

¿Recuerdas? 

DIPTONGOS 

El diptongo es la unión de dos vocales, una abierta y otra cerrada, pronunciadas en una 
sola emisión de voz; y la unión de dos vocales cerradas. Es importante conocer que al 
dividir las palabras en sílabas, los diptongos NO pueden separarse. 

VOCALES ABIERTAS: a, e, o 

VOCALES CERRADAS: i, u 

Por ejemplo: abuelo: a-bue-lo, ciudad: ciu-dad 

1. Un diptongo es un grupo de dos vocales distintas que se pronuncian dentro de la misma 
sílaba: vien - to, a - cei - te, cau - sa, sua - ve, hue - ve - ra. 

Desde el punto de vista fonético, en español pueden dar lugar a diptongos las siguientes 
combinaciones vocálicas: 

• una vocal abierta (a, e, o) seguida de una vocal cerrada (i, u) átona; 
• una vocal cerrada átona seguida de una vocal abierta; 
• y una vocal cerrada seguida de otra vocal cerrada distinta (es decir, las secuencias 

iu o ui): aula, cuadro, cantáis, peine, androide, justicia, cielo, función, ciudad, 
descuido, vacuo. 

Aunque, en el habla, la secuencia de dos vocales abiertas "especialmente cuando ninguna 
de ellas es tónica (petróleo, raedera)" puede articularse como diptongo, esta combinación 
vocálica se considera siempre hiato desde el punto de vista normativo. 

2. La h intercalada no tiene ninguna implicación en la consideración como diptongo o como 
hiato de una determinada secuencia vocálica. Así, hay grupos de vocales con h intermedia 
que forman diptongo: ahijado, ahumar, prohibir, y otros que forman hiato: ahínco, 
turbohélice, prohíbe. 

3. Debe evitarse en la pronunciación la reducción del diptongo a una sola vocal: 
*[pasénsia, pazénzia] por paciencia, *[ulójio] por Eulogio, *[kontíno] por continuo, 
*[bénte] por veinte, *[trénta] por treinta. 

En el caso de los numerales compuestos de las series del veinte y del treinta, esta 
monoptongación es común, a veces incluso entre personas cultas, aunque es conveniente 
evitarla en el habla esmerada: *[bentikuátro] por veinticuatro, *[trentaidós] por treinta y 
dos. 
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En estas palabras, es inadmisible en la pronunciación culta el cierre de la e en i: 
*[bintikuátro]. También debe evitarse la pronunciación como diptongos de algunas 
combinaciones vocálicas que son siempre hiatos en la dicción culta: *[golpiár] por golpear, 
*[kuéte] por cohete. 

«En los diptongos, la vocal más abierta representa el punto vocálico de la sílaba; la más 
cerrada se halla en la tensión o en la distensión. El hablante tiende a extremar la 
diferencia que entre ambas exista en su grado de abertura, bien abriendo más la abierta, 
bien derrando más la cerrada, o ambas cosas a la vez. 

Tal es el caso, en español, de las vocales extremas i, u, llamadas débiles porque forman 
diptongos con las más abiertas a, e, o (fuertes), éstas constituyen el núcleo silábico y 
aquéllas quedan en posición inicial (tensiva) o final (distensiva). En estas condiciones i, u, 
se abrevian, al mismo tiempo que estrechan su articulación hasta el punto de perder en 
parte su naturaleza vocálica y convertirse en semiconsonantes y semivocales: j, w, i, u. 

Los diptongos así formados pueden ser de abertura creciente o de abertura decreciente. 

Son crecientes: 

ia (viaje) 

ie (tiempo) 

io (salió) 

ua (guapo) 

ue (bueno) 

uo (cuota) 

Tiende igualmente nuestra lengua a juntar en diptongo creciente las dos vocales débiles i, 
u, haciendo semiconsonante la que está en primer lugar, con lo cual el núcleo silábico se 
sitúa en el segundo elemento de diptongo: ju, wi. 

Esta tendencia ofrece numerosas vacilaciones dialectales que mantienen el hiato o hacen 
núcleo silábico en el primer elemento. Así en la lengua moderna conviven, por ejemplo, ju-
i-cio, tri-un-fo con jui-cio, triun-fo, con predominio de estos últimos. 

Los diptongos decrecientes son: 

ai (aire) 

ei (reina) 

oi (voy) 

au (aurora) 

eu (feudal) 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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ou (bou) (el diptongo ou no es genuinamente castellano, puesto que sólo se encuentra en 
la palabra catalana bou y en algunos topónimos) 

Tenemos, por tanto, en el uso actual de nuestro idioma ocho diptongos crecientes, seis 
decrecientes y cuatro triptongos (iai, iei, uai,uie). Todos ellos están fuertemente 
consolidados en el habla actual. Los diptongos crecientes se dan en español moderno con 
frecuencia notablemente mayor que los decrecientes 

«Diptongos: Las vocales i, u, combinadas entre sí o acompañada cada una de ellas por 
otra vocal, dente de una misma palabra, forman el grupo fonético que se llama diptongo. 
La i y la u se pronuncian como semivocales cuando van al fin del diptongo, y como 
semiconsontes cuando van al principio. Las vocales e, o ante la semivocal i resultan 
relativamente abiertas. La a ante la u se hace un poco velar. La o ante esa misma u 
alcanza su matiz más cerrado. 

En los grupos iu, ui predomina siempre como principal elemento del diptongo la segunda 
vocal, reduciéndose la primera a semiconsonante.» 

• Ejemplos de diptongos decrecientes (vocal y semivocal): 

baile, hay, causa, aceite, ley, feudal, heroico, hoy, bou 

• Ejemplos de diptongos crecientes (semiconsonante y vocal): 

aciago, viejo, sabio, ciudad, cuadro, fuerza, vacuo, cuida 

El grupo ui se considera siempre como diptongo: ca-suis-ta. 

Los sonidos gue, gui, que, qui no se consideran diptongos ya que la u al ser muda en estos 
casos no forma una emisión de voz con la e ni con la i, pero sí forman una sola sílaba. Si la 
u ante e, i después de g es sonora, lleva diéresis y forma diptongo con la vocal siguiente: 
ver-güen-za, ci-güe-ña. 

Generalmente nos e forma diptongo en las palabras compuestas cuyo primer elemento es 
un prefijo: re-u-nir, re-in-cor-po-rar. Los verbos acabados en -iar y -uar en los que se 
destruye el diptongo en la primera persona del singular del presente de indicativo: confiar 
> con-fí-o, también lo destruyen en las demás personas del singular y tercera persona del 
plural del presente de indicativo, del presente de subjuntivo e imperativo. En la segunda 
persona del plural el grupo -ais, -eis forma diptongo siempre, pues en realidad lo que se 
destruye es el triptongo -iais, -ieis, -uais, -ueis, así con-fi-áis, con-fi-éis, a-cen-tu-áis, a-
cen-tu-éis. 

Hiatos 

El hiato es la unión de una vocal cerrada tónica y una vocal abierta, y la unión de dos 
vocales abiertas. Al dividir las palabras en sílabas, el hiato SÍ puede separse. 

Por ejemplo: país: pa-ís, toalla: to-a-lla 

http://www.monografias.com/trabajos35/obtencion-aceite/obtencion-aceite.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
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1. Es la secuencia de dos vocales que se pronuncian en sílabas distintas: grú - a, pa - ís, 
ca - er, dis - cu - tí - ais. Desde el punto de vista fonético, son hiatos las combinaciones de 
una vocal abierta (a, e, o) átona seguida de una vocal cerrada (i, u) tónica: raíz, laúd, reír, 
transeúnte, oír; de una cerrada tónica seguida de una abierta átona: María, ríe, frío, 
cacatúa, acentúe, búho; de dos vocales abiertas distintas: caer, aorta, teatro, etéreo, 
coágulo, poeta; y de dos vocales iguales: azahar, poseer, chiita, alcohol, aunque a 
menudo, especialmente cuando las dos vocales son átonas "reencuentro, cooperar, etc.", 
se reducen a una sola en la pronunciación espontánea. Aunque, en el habla, la secuencia 
de dos vocales abiertas - especialmente cuando ninguna de ellas es tónica - puede 
articularse como diptongo, esta combinación vocálica se considera siempre hiato desde el 
punto de vista normativo. 

2. Las otras combinaciones posibles de dos vocales (salvo la secuencia de una vocal 
abierta tónica seguida de una cerrada átona, que forma siempre diptongo en español) se 
pueden pronunciar como hiatos o como diptongos, dependiendo de diversos factores: las 
palabras concretas en las que se encuentren incluidas, el origen geográfico o social del 
hablante, el mayor o menor esmero en la pronunciación, etc. No obstante, con el fin de 
evitar vacilaciones en la consideración como hiato o como diptongo de una determinada 
combinación vocálica dentro de una palabra, las secuencias vocálicas distintas de las 
descritas en el primer párrafo se considerarán siempre diptongos a efectos de acentuación 
gráfica. 

3. La h intercalada no tiene ninguna implicación en la consideración como hiato o como 
diptongo de una determinada secuencia vocálica. Así, hay grupos de vocales con h 
intermedia que forman diptongo: ahijado, ahumar, prohibir, y otros que forman hiato: 
ahínco, turbohélice, prohíbe. 

4. Tanto en el español de España como en el de América, existe una tendencia antihiática 
muy marcada en el habla de las personas de bajo nivel sociocultural, lo que provoca que 
determinadas secuencias vocálicas que son hiatos en el habla culta se pronuncien como 
diptongos entre hablantes poco instruidos, con el consiguiente cierre en el timbre de la 
vocal átona. Así, deben evitarse pronunciaciones como *[golpiár] por golpear, *[akordión] 
por acordeón, *[kuéte] por cohete, *[pelié] por peleé, etc. No obstante, en algunos países 
de América, particularmente en México, este fenómeno puede darse incluso en el nivel 
culto. 

«Cuando dos o más vocales seguidas se pronuncian sin formar una sílaba única, se dice 
que están en hiato. En español existe desde antiguo una tendencia muy marcada a reducir 
los hiatos a diptongos y a juntar por sinalefa la vocal o vocales finales de una palabra con 
las iniciales de la palabra siguiente, dentro del mismo grupo fónico. » 

«A efectos ortográficos, para que haya diptongo debe darse una de estas dos situaciones: 
a) que se sucedan una vocal abierta (a, e, o) y una cerrada (i, u), o viceversa, siempre 
que la cerrada no sea tónica: aire, causa, peine, oiga, bou, viaje, ciego, quiosco, suave, 
fuerte, cuota. b) que se combinen dos vocales cerradas (i, u) distintas: ui, iu: ruido, 
diurético, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Algunas de estas combinaciones vocálicas pueden articularse como hiatos (es decir, en dos 
sílabas), dependiendo de distintos factores: su lugar en la secuencia hablada, el mayor o 
menor esmero en la pronunciación, el origen geográfico o social de los hablantes, etc. 

Este es el caso, por ejemplo, de fluir (pronunciado fluir, con diptongo, o flu-ir, con hiato), 
de incluido (pronunciado in-clui-do o in-clu-i-do), de cruel (pronunciado cruel o cru-el), de 
des-viado (que se pronuncia des-via-do o des-vi-a-do), etc. 

Extraído e adaptado por la profesora  Marta Contardo www.monografias.com  (acceso 
11/08/2012) 

4. Competencia gramatical: las oraciones comparativas. 

Realiza las actividades de las páginas 10(3a y b) y  11(c). 

5. Competencia funcional: expresar sentimientos y estados de ánimo. 

Realiza las actividades de las páginas 11(4a y b) y 12 (c). 

6. Competencia Sociolingüística: las relaciones entre generaciones. 

Realiza las actividades de la página 12 (5a, b y c). 

No es necesario enviar estas actividades para evaluación, sin embargo su 
realización es fundamental para tu aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 
Questionários respondidos 
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Questionário 1 – Aluno A 
 
Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
 
Nome: Alclenice Ferreira Vaz - Polo: _ Porto Velho-RO_____  Semestre no curso: _6º 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? __29_____  
 
2. Já atua como professor?  

(    ) sim              (  X  ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? _____ 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 
 

5.Este curso é sua primeira graduação? 
(  X  ) sim              (    ) não 

 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

 
 

7.Qual a sua renda familiar?  
 
(  X  ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(    ) de 3 a 5 salários mínimos           
(    ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1. Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
(  X  ) sim              (    ) não 
 

2. Quantas horas já estagiou?  ___400______ horas 
 

3. Atualmente, você cumpre o estágio no: 
(   X ) Ensino Fundamental           (  X  ) Ensino Médio 
 

4. Em que escola está cumprindo seu estágio? 
( X   ) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
(    ) Escola particular 
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5. Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (  X  ) 

sim     (    ) não         Por quê? 
Pela despreparação da parte educacional e institucional que é educação aqui no norte 
do país, não tem um cronograma para receber esses futuros educadores...não há um 
acompanhamento específico por parte da escola...a dificuldade não foi só com escola 
da qual escolhi, mas ouvi outros colegas de outras instituições! 
 

6. Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 
Sim, a receptividade foi favorável, o acolhimento também, porém orientações deixaram 
a desejar. 
 

7. A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como 
Termo de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 
(  x  ) sim         (    ) não 
 

8. Você conhece a legislação de estágio? 
(  x  ) sim         (    ) não 
 

9. A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local 
de estágio)? 
(    ) sim         (  x  ) não 
 

10. Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a 
receptividade por parte do professor que você acompanhou? Comente. 
Ótima sensação de passar um pouco de si para outros é inexplicável....Todos os 
professores foram amigáveis, porém despreparados para lidar com um estagiário... 
 

11. O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 
Princípio de tudo, é um aprendizado valiosíssimo é uma troca que vai ficar marcado 
para toda a vida.  
 

12. Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 
(  X  ) insuficiente             (    ) suficiente            (    ) exagerada 
Por quê? 
Precisa-se de mais tempo para entender como é feito um aprendizado de maneira 
integral para um aluno que começa no inicio do ano ao termino dele. 
 

13. Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
Cheia de informações, porém as dificuldades há várias condutâncias quanto ao 
preenchimento de informações, sendo que poderia ser mais prática e com menos 
folhas. 
 

14. Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 
Nota 10! É de extrema importância para um futuro educador entender seu ambiente de 
trabalho, seus companheiros(alunos), a estrutura de uma escola, seus projetos, foi 
essencial para minha avaliação e tirar dúvidas quanta esta vasta profissão. 
 

15. Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado 
pelo professor)? Comente. 
Sim, pois é de fundamental importância o método, sem ele não há ensino. 
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16. Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 
Muito bom, sempre amigos, um pouco receosos e  sem base de como orientar um 
estagiário. 
 

17. A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
Não, pois há muito que se fazer quanto a isso, principalmente as escolas 
públicas. 

 
18. Faça outros comentários que considerar relevantes. 

Não há. 
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Questionário 2 – aluno B 
Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
 
Polo:Mauá  Semestre no curso: 6º Semestre 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? 41  
 
2. Já atua como professor?  

(    ) sim              ( x  ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? _____ 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 
 

5.Este curso é sua primeira graduação? 
(    ) sim              (x   ) não 

 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

Teologia 
 

7.Qual a sua renda familiar?  
 
(x  ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(    ) de 3 a 5 salários mínimos           
(    ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
(x  ) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou? 210_ horas 

 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           ( x  ) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
(x  ) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
(    ) Escola particular 
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5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (    ) sim     
(x  ) não         Por quê? 

 
 

6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

A escola me recebeu como filho. Fui muito bem acolhido conforme consta em meu relatório de 
estágio que será enviado em breve à Universidade. 
 

7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

( x  ) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
( x  ) sim         (    ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

( x  ) sim         (    ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

A princípio foi cansativo e monótono. Depois eu passei a participar das aulas sobre orientação 
e regência do professor. Foi gratificante por que cansou menos e o estágio passou muito 
rápido. Além de haver a troca de aprendizado. 
 

11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

É fundamental e impossível de ser extinto. Pois, durante o curso principalmente para o aluno 
que ainda não está no exercício da docência; não tem como ter a experiência da práxis desta 
realidade. O estágio lhes dá sim esta oportunidade. 
 

12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (    ) suficiente            ( x  ) exagerada 
Por quê? 
Não concordo. Vivemos no Brasil e a carga horária maior deveria ser um estágio para Língua 
Portuguesa. Mesmo que o curso seja Licenciatura em Espanhol 
 

13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
Senti-me constrangido, coagido. Houve inúmeras dificuldades por um simples problema. A 
Universidade deve colocar nos Polos alguém que oriente, direcione o aluno em seu processo 
de estágio. Meus documentos voltaram várias vezes, por este motivo.  A orientadora 
pedagógica a qual pedi ajuda me informou que a função dela é apenas receber documentos e 
protocolar para a Matriz. Qual é a pessoa que nos ajuda neste ponto nos polos? 
 

14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

Considerando nota de 0 a 10 em nível de aprendizado e crescimento que mereço uma nota 
8,0.  
 

15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 

Sim. O meu curso é ótimo quanto à conteúdo, professores, profissionais, etc. Digo isto talvez 
por que faço o que quero, o que amo e que me identifico.  
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16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 

A Escola Mércia é uma escola voltada para o convívio familiar. É uma escola que a 
administração se preocupa muito com isto, com a situação psíquica do professor. É uma 
escola maravilhosa. A diretora Rute, vise Eliana e Orientadora Luciene somam esta família o 
qual resumo dizendo que me recebeu como filho. 
 

17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
É uma escola simples, voltada para as realidades do bairro. Dai cito o programa escola 
da família que existe nesta escola. Os alunos são de forma muito diversificada em 
termos econômicos. Não tem como definir um padrão. É uma escola pública que 
atende a todos. O que mais me chamou atenção é que é uma das escolas de Diadema 
e do ABC que quase não existe conflito e dados registrados de bullyng. 

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 

Acredito que o estágio é de fundamental importância no processo de formação do docente. 
Gostaria de desabafar algum tópico. 

• O estágio supervisionado deveria ser remunerado 

• O estagiário cumprindo as suas horas e recebendo aprende mais, uma vez que está 
exercendo e ministrando aulas.  Alguns amigos meus que estão em processo de 
estágio reclamam do tédio e monotonia do estágio. Este fator graças a Deus não 
aconteceu comigo porque um excelente professor que favoreceu a interação. 

• Acho que a carga horária do estágio de Língua Portuguesa Licenciatura está injusta. 
Sou um futuro docente em Língua Portuguesa. Acredito que por justiça deveria haver 
um maior cumprimento de estágio seja Ensino Médio ou Fundamental II em Língua 
Portuguesa. Não uma segunda Língua. 

• Entendo que para que haja uma maior interação e monitoramento da Central de 
Estágios(Universidade) e os Polos é emergente que exista nos Polos um profissional 
que cuide de estágios. Passei por inúmeros problemas e o meu polo não é o único. 
Tal realidade pude perceber com uma colega do Polo de Guaianazes que aguardava 
há 45 dias uma carta de apresentação da Universidade. Não sabendo que bastava um 
carimbo do Polo. Ou falta informação nas secretarias acadêmicas dos polos, ou 
alguém destinado a tal função não exerce com competência. Algo é preciso ser feito. 
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Questionário 3 – aluno C 
 
Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
Polo: Guaianazes  Semestre no curso: _6º_____ 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? ___41____  
 
2. Já atua como professor?  

(    ) sim              (  x  ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? _____ 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 
 

5.Este curso é sua primeira graduação? 
(    ) sim              (  x  ) não 

 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

Comunicação social   - pós em gestão estratégica de comunicação 
 

7.Qual a sua renda familiar?  
 
(    ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(  x  ) de 3 a 5 salários mínimos           
(    ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
(  x  ) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou?  ____100_____ horas 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           (  x  ) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
(  x  ) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
(    ) Escola particular 
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5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (    ) sim     
(  x  ) não         Por quê? 

Procurei quatro escolas, duas particulares e duas públicas e todas abriram as portas para o 
trabalho 
 

6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

A receptividade foi a esperada. Não foi calorosa, mas também não houve rejeição. Até o 
momento. 
 

7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

(  x  ) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
(    ) sim         (  x  ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

(    ) sim         (  x  ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

Em muitos momentos a atenção do professor não foi a ideal – mas é preciso reconhecer que 
durante uma aula os professores são bastante exigidos pela rotina da sala e nem sempre eles 
podem dedicar todo o tempo que o estagiário precisa. 

 
11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

É fundamental. Sem ele, o aluno, não teria a menor condição de exercer suas atividades como 
professor. Pelo menos não no começo da carreira 
 

12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (    ) suficiente            (  x  ) exagerada 
Por quê? 
Exagerada e até sem sentido, pois com 50 horas de estágio de português e espanhol os 
alunos passam a conhecer boa parte da rotina do trabalho. O restante é repetição que não 
acrescenta ao aluno e pode causar transtornos para a escola e o professor orientador do 
estágio. A carga horária deve ser revista e reduzida.  

 
13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 

Sim. Muito papel e orientação limitada mais em razão da falta de contato presencial e gente 
capacitada no campus 

 
14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

Ele está sendo muito importante para conhecermos o lado prático da atuação do professor em 
sala de aula e para lidarmos com as enormes diferenças entre os  alunos, as escolas e estilos 
de professores 
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15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 

Sim, na prática o curso teórico a distância completa a atividade do estágio e vice-versa.  

 
16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 

O convívio ainda está ocorrendo. O contato é amistoso, mas superficial em razão da agenda 
apertada dos professores e também dos alunos. 

17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 

Escolas particulares que atendem a classe média tem boa estrutura e condições 
socioeconômicas acima da média. Escolas estaduais da periferia tem boa estrutura, 
mas alunos com dificuldade de aprendizado, talvez por causa das dificuldades 
econômicas da família. 

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 

O mais relevante em relação as observações a aprendizados no estágio estão nas respostas 
anteriores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 

 

Questionário 4 – Aluno D 
 
Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
 
Polo: São José dos Campos                          Semestre no curso: 6º 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? 62 
 
2. Já atua como professor?  

(    ) sim              ( x  ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? _____ 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 
 

5.Este curso é sua primeira graduação? 
( x  ) sim              (    ) não 

 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

 
 

7.Qual a sua renda familiar?  
 
(    ) até 1 salário mínimo            
( x  ) de 2 a 3 salários mínimos           
(    ) de 3 a 5 salários mínimos           
(    ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
(  x  ) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou?  400 horas 

 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           (    ) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
(    ) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
(  x ) Escola particular 
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5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (    ) sim     
(   x ) não         Por quê? 
 

Eu não encontrei nenhuma dificuldade, pois já conhecia a direção, alguns professores e 
alguns funcionários do Colégio, isso me facilitou muito. 
 

6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

Fui muito bem recebida. Quanto às orientações, ficaram por conta da professora em sala de 
aula. 
 

7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

( x  ) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
(    ) sim         (    ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

(  x ) sim         (    ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

Foram três as professoras que acompanhei durante os meus estágios e todas elas me 
deixaram bastante a vontade. Fui apresentada aos alunos como futura professora e eles me 
trataram respeitosamente. 
 

11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

Representa uma oportunidade ímpar de opção. Vivenciando por algum tempo, alguns 
problemas que uma professora enfrenta em sala de aula, um estagiário poderá conhecer 
melhor sua vocação. Lecionar tem que ser um grande ato de amor, um sacerdócio e, nenhum 
profissional da educação deveria exercer um cargo sem sentir-se assim. 
 

12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             ( x ) suficiente            (  ) exagerada 
Por quê? 
Em muitos casos o estágio é somente de observação e isso causa um pouco de cansaço 
emocional, além do cansaço físico que já é normal nessa fase do estudante de um curso de 
licenciatura que, normalmente é também um trabalhador. Mas ainda assim acho que é 
necessário que um futuro mestre passe por isso. 
 

13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
Houve um pouco de dificuldade sim, afinal, tudo é novo para nós. Mas tudo se aprende nessa 
vida, basta um pouco de esforço, não ter preguiça de ler, de pesquisar sobre o assunto. 
 

14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

No meu caso, o estágio supervisionado não contribuiu muito, pois já tenho opinião formada a 
respeito da profissão. Quero me formar em licenciatura sim, porém não vou exercer a 
profissão. Estou na idade de procurar todo descanso e paz que me for possível. 
 

15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 
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A metodologia do colégio onde estagiei, está baseado na proposta sociointeracionista. 
Segundo Vygotsky “a escola tem o papel de fazer a criança avançar em sua compreensão de 
mundo a partir de seu desenvolvimento já consolidado e tendo como meta etapas posteriores, 
ainda não alcançadas.” E essa prática é seguida pelos professores que observei. 
 

16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 

Muito tranquilo, são todos muito bons, eu não posso reclamar de absolutamente nada nem de 
ninguém. Mas falo somente por mim, pois ninguém consegue agradar a todos. 
 

17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
É um colégio particular, com mensalidade que não cabe na realidade de um 
trabalhador que recebe o salário mínimo. Mas alguns alunos são bolsistas, filhos de 
funcionários. São poucos, não chega a aparecer em número. 

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 

Professora Ariana, eu não vejo necessidade de maiores comentários, até porque minha 
cabeça está rodando com tanta coisa da faculdade por fazer, dificultando um pouco minhas 
atuações em outras coisas. Mas penso já ter dito tudo ao responder seu questionário. Espero 
ter sido de alguma ajuda para você em seu trabalho que será muito bom, eu sei!  
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Questionário 5 – Aluno E 

Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
 
Polo: Guaratinguetá - SP  Semestre no curso: 6º 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? 32  
 
2. Já atua como professor?  

(  X  ) sim              (    ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? 2 anos 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (  X  ) particular 
 
5.Este curso é sua primeira graduação? 

( X ) sim              (    ) não 
 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

 
 
7.Qual a sua renda familiar?  
 
(    ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
( X ) de 3 a 5 salários mínimos           
(    ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
(  X  ) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou?  350 horas 

 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           ( X ) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
( X  ) Escola pública do Estado  (estágio em Língua Portuguesa) 
(    ) Escola pública municipal 
( X ) Escola particular (estágio em Língua Espanhola) 
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5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (  X  ) sim     
(    ) não         Por quê? 

Escolas públicas da região não oferecem curso de Língua Espanhola e escolas 
particulares oferecem curso em horário comercial. Com muito custo e diálogo consegui 
estagiar em uma escola particular de idiomas. 
 

6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

Fui muito bem recebido pela direção e pela coordenação de estágios. Recebi as 
devidas orientações.  
 

7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

(  X  ) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
( X  ) sim         (    ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

(  X  ) sim         (    ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

A receptividade por parte da professora foi positiva. Soube orientar e delegar funções. 
 

11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

A representatividade de um estágio supervisionado é, notadamente, de grande 
importância. A visão do aluno passa a ser outra. 
 

12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (    ) suficiente            (  X ) exagerada 
Por quê? 
Muitas vezes temos apenas um pequeno espaço de tempo no dia para a dedicação ao 
estágio. Além disso, após certo tempo estagiando, percebemos que já se viu muito a 
respeito do cotidiano escolar. Estágio deveria ser mais objetivo, direto. 
 

13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
No início sim. Muitos desencontros nas informações. Prazos curtos para resolução de 
problemas. 
 

14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

O estágio contribui muito para o crescimento profissional. A visão é totalmente diferente 
quando ocupamos o “outro lado”. Particularmente, a maior contribuição foi a de 
perceber como se deve dar tratamentos personalizados, ou seja, cada aluno deve ser 
visto de forma individual para que não exista injustiças com aqueles que demonstram 
insegurança ou maiores dificuldade no aprendizado. 
 

15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 

Sim. É perceptível a forte ligação entre teoria e prática. Claro que nos deparamos com 
situações que não são vistas na grade curricular do curso, o que pode ser classificado 
como normal, afinal o mundo prático terá muitas “atrações” que não fazem parte da 
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teoria porque o mundo é dinâmico. 
 

16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 

Nos primeiros dias meu convívio se restringia à professora do curso. Com o passar do 
tempo, comecei a me aproximar dos demais professores. A convivência com os demais 
professores ampliou o campo de visão sobre a instituição. Realmente me senti como 
parte do corpo docente, mesmo sendo estagiário. O respeito dos alunos foi constante. 
Já me chamavam de “sôr”, pediam ajuda, perguntavam minha opinião até mesmo 
sobre o cotidiano. A equipe gestora sempre me deu o suporte necessário para que eu 
pudesse expor ideias e contribuir para eventos de praxe da escola. 
 

17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
Estagiei em duas escolas. Pública: É uma escola que trabalha com as classes C e D. 
Particular: Trabalha com alunos das classes A e B. 
A escola pública possui alunos, em sua maioria, com as seguintes características: 
Moradores do bairro Nova Guará, um bairro carente da cidade de Guaratinguetá (SP). 
Alunos vindos de famílias carentes. Muitos em classes em desacordo com a idade, ou 
seja, atrasados. Alunos que vão à escola a pé. A escola possui uma infraestrutura 
média. Possui uma biblioteca e incentiva aos alunos para que levem livros para leitura 
diária, além de quadra poliesportiva e laboratório de informática. 
Escola particular: Alunos que vão à aula com os pais, ou em transportes contratados. 
São moradores dos bairros Jardim Paraíba em Aparecida e Portal das Colinas em 
Guaratinguetá, bairros de classe A e B. Alunos entre 6 e 21 anos nos diversos níveis 
de conhecimento dos idiomas que a escola dispõe. A escola possui boa infraestrutura: 
Treinamento dos professores, laboratório de informática, salas de áudio e vídeo.   

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 

A estrutura do estágio curricular supervisionado precisa avançar em alguns aspectos 
que parecem não atender as reais necessidades. Existe uma cobrança sobre um prazo 
que só pode ser atendido pelo aluno com muito sacrifício e até mesmo com renúncias 
de trabalhos, etc. Cobrar 400 horas dos alunos que trabalham dia e noite em um prazo 
pequeno chega a ser injusto. 
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Questionário 6 - Aluno F 

Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
 
Polo: Sorocaba  Semestre no curso: 5º 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? 44  
 
2. Já atua como professor?  

( x ) sim              (    ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? 6 meses 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

( x  ) pública        (    ) particular 
 

5.Este curso é sua primeira graduação? 
(    ) sim              (  x  ) não 

 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

Relações Públicas 
 

7.Qual a sua renda familiar?  
 
(    ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(    ) de 3 a 5 salários mínimos           
(  x ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
( x ) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou? 400 horas 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           (    ) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
(    ) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
(    ) Escola particular 
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5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (    ) sim     
( x  ) não         Por quê? 

 
 

6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

Sim, fui bem acolhida. 
 

7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

(  x ) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
(    ) sim         (  x  ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

(   ) sim         ( x ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

No primeiro estágio era como se a professora estivesse me testando, pois eu tinha que fazer 
as atividades como os alunos, más no final ela já estava me tratando como colega de 
profissão. 
 

11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

Representa a teoria na prática, não consigo imaginar lecionar sem ter tido essa experiência, 
pois nos estágios que realizei pude perceber que embora os profissionais possuam suas 
individualidades o compromisso em realizar um bom trabalho faz toda diferença, e tive a sorte 
de encontrar professores dedicados e comprometidos com a profissão. 
 

12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (   ) suficiente            ( x  ) exagerada 
Por quê? 
A maioria dos estudantes trabalha e estuda, acredito que 50 horas para cada bastaria. 
 

13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
Encontrei um pouco de dificuldade porque estagiei em locais diferentes, portanto, cada um 
tinha um perfil, então tive um pouco mais de trabalho. 
 

14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

Acredito que ele nos traz mais segurança na hora iniciar a docência. 
 

15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 

Considero que nós já deveríamos ter a matéria relacionada a metodologia científica no ensino 
médio, assim estaríamos bem mais preparados para os estudos acadêmicos, uma vez que os 
estudos estão se estendendo e os professores vão fazer mestrado, doutorado ou uma pós-
graduação. Quanto à metodologia acredito que foi possível executá-la e obter um bom 
resultado. 
 

16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 

Como já mencionei, sempre fui bem recebida, e no final dos estágios me surpreendia com a 
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aproximação entre alunos e professores. Assisti peça de teatro, comi comida típica, brinquei 
de amigo secreto, enfim muitas foram às atividades e todas muito especiais.  
 

17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
De classe média baixa para baixa. 

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 

Os alunos do ensino fundamental ficam muito curiosos com a presença do estagiário, achei 
bem interessante. Infelizmente o que me assustou como estagiaria e agora professora é a 
indisciplina, os alunos estão perdendo o respeito com os professores, deveria ser feita uma 
campanha nacional sobre esse assunto.  
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Questionário 7 – Aluno G 

Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
 
Polo: Mauá  Semestre no curso: 6º 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? 33  
 
2. Já atua como professor?  

(x) sim              (    ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? 02 anos 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(x) pública        (x) particular 
 
5.Este curso é sua primeira graduação? 

(x) sim              (    ) não 
 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

 
 
7.Qual a sua renda familiar?  
 
(    ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(x) de 3 a 5 salários mínimos           
(    ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
(x) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou?  400 horas 

 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(x) Ensino Fundamental           (x) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
(x) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
(x) Escola particular 
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5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (    ) sim     
(x) não         Por quê? 

 
 

6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

Depende, como fiz em várias escolas, em algumas fui bem recebida, em outras, porém, fui 
tratada com certa desfeita, pouco caso talvez, recebi orientações sim. 
 

7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

(x) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
(x) sim         (    ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

(x) sim         (    ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

Depende também, em algumas aulas pude participar de fato, o professor fazia questão que eu 
ajudasse e auxiliasse os alunos, em outros casos eu ficava só observando mesmo, mas fui 
bem aceita por todos os professores 
 

11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

É importantíssimo para que ele saiba antes que concluir seu curso como será sua atuação 
como profissional, para ir se preparando psicologicamente e intelectualmente também. 
 

12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (    ) suficiente            (x) exagerada 
Por quê? 
Porque temos outras obrigações como aluno e a maioria dos alunos trabalham. 
 

13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
Não, foi tranquilo 
 

14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

Sim, aprendi muitas coisas com os professores, a forma de se portar, como agir em algumas 
situações apresentas etc. 
 

15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 

As vezes, nem sempre a realidade condiz com a teoria, mas devemos ter dois pesos e duas 
medidas dependendo da situação. 
 

16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 

Era bom, até hoje encontro alguns alunos no centro da cidade e eles me cumprimentam. 
 

17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
Sim, as públicas possuem características de classe baixa, enquanto que, as 
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particulares têm característica média/alta. 
 

18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 
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Questionário 8 – Aluno H 

Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 

TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 

A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  

 
Polo: São José dos Campos  Semestre no curso: 6º 

Questionário: 

 

1ª parte – perfil: 

 
1. Qual a sua idade? 44 anos 
 
2. Já atua como professor?  

(  x  ) sim              (    ) não 
3. Se sim, há quanto tempo?  Há 10 anos 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (  x  ) particular 
 
5. Este curso é sua primeira graduação? 

(    ) sim              ( x  ) não 
 
6. Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

Graduação: Pedagogia, Pós-graduação: Psicopedagogia Clínica e Institucional e 
Direito Educacional. 

 
7. Qual a sua renda familiar?  
(    ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(  x ) de 3 a 5 salários mínimos           
(    ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 

2ª parte – questões específicas: 

 
1. Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  

( x  ) sim              (    ) não 
 

2. Quantas horas já estagiou?  350 horas 
 

3. Atualmente, você cumpre o estágio no: 
(    ) Ensino Fundamental           (  x  ) Ensino Médio 
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4. Em que escola está cumprindo seu estágio? 
(  x  ) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
(    ) Escola particular 

5. Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (  x  ) 
sim     (    ) não         Por quê? 

Na modalidade do Ensino Médio, pela pequena quantidade de aulas de espanhol  
nas Escolas Estaduais. 

 
6. Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 

recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

A receptividade por parte da escola considero boa. A direção se mostrou bem  
empenhada a me acolher  e me orientando no que precisava. 

 
7. A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como 

Termo de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

(  x  ) sim         (    ) não 

8. Você conhece a legislação de estágio? 

(  x  ) sim         (    ) não 

9. A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local 
de estágio)? 

(  x  ) sim         (    ) não 

10. Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a 
receptividade por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

Como estagiária me senti limitada, embora a professora tenha me deixado bem a 
vontade, me recebendo bem, apenas  fiquei observando. 

 
11. O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 

licenciatura? 

Considero  que o estágio supervisionado  representa para o aluno de um  curso de 
licenciatura  uma complementação da teoria.  Algo de suma importância para 
reflexões sobre o que é a sala de aula, qual o papel do professor e como anda a 
questão ensino aprendizagem nos dias atuais, bem como a relação interpessoal 
professor - aluno e vice - versa. 

 
12. Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 

língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (    ) suficiente            (  x  ) exagerada 

Por quê? 
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Considerei exagerada diante da posição de apenas ouvinte. Tornou-se algo 
cansativo. Ficar sentada observando para não chamar a atenção dos alunos e não 
atrapalhar a aula.  

 

13. Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 

Muitas! Imprimir e levar para preencher à mão, na unidade escolar, depois digitar 
todas as informações, imprimir novamente e levar para serem assinadas. E se não 
bastasse esperar a disponibilidade dos representantes para assiná-las. Em uma 
escola estive lá sete vezes para finalizar a documentação. Pois em cada momento 
surgia um questionamento e dúvidas a respeito do preenchimento, como: “Para quê 
carimbo?” “Para quê RG se já consta na documentação anterior?” “ Para quê tanta 
assinatura na ficha de presença?” “ Não dá para simplificar?”  “A Diretora não estará 
aqui nesta semana.” “A professora saiu de licença. Só vai poder assinar quando 
voltar...” 

 
14. Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 

contribuindo ou não para sua formação? 

Avalio que contribuiu pelo que já citei acima. Mostrar vivência de sala de aula, 
interação entre alunos e professores e complementar a teoria. 

 
15. Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 

realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado 
pelo professor)? Comente. 

Certamente o curso contribuiu para a realização do estágio. Porém a prática dos 
professores difere de um para o outro. Eles trabalham de acordo com a realidade da 
sua sala. Porém a teoria é uma coisa e na prática é outra. 

 
16. Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 

você estagiou. 

O convívio com os professores era distante. Os alunos me viram como estagiária, 
uma pessoa a mais na sua sala, somente observando. Mas com todos os gestores 
tinha um contato maior, conversavam comigo sobre a dinâmica da escola e se 
mostraram dispostos a me ajudar. Foi com eles que fiz o primeiro contato e percebi 
que o mantinha, tentando abrir as portas para mais uma estagiária. Cheguei até ser 
supervisionada pelo próprio diretor de uma escola. 

 

17. A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 

Uma diversidade. Alunos das várias camadas sociais. Porém escolas com 
equipamentos e vários recursos tecnológicos, projetos sociais diversos, a 
comunidade parceira da escola. Uma gestão participativa e acolhedora. Engajada 
com o exercício do  proposto no Projeto Político Pedagógico. 

 

18. Faça outros comentários que considerar relevantes. 
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Sei que não é fácil ser estagiário.  Quando  os recebo  nas minhas aulas, fico feliz 
pela chegada de mais um colega. Procuro me aproximar e oferecer apoio no que for 
preciso. Mas cada ser é diferente do outro e não esperava encontrar todas as 
pessoas iguais a mim. Como já tenho prática da sala de aula, procurei relevar 
questões pequenas que não vão somar na minha formação, muito menos na minha 
prática como professora de Língua Portuguesa/ Espanhola. Mas é importante 
ressaltar que foi mais uma experiência que veio  somar. Pois estamos vivendo 
mudanças bruscas na educação e se faz importante estarmos capacitados para 
enfrentar  alunos tão críticos, levando-os  a quererem aprender. Proporcionar 
momentos de aprendizagem prazerosos e fazer da escola um lugar de 
desenvolvimento biopsicossocial para a formação de cidadãos conscientes dos seus 
direitos e deveres. 
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Questionário 9 – Aluno I 

Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
Polo Fortaleza 
 
Semestre no curso: _5°_____ 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? __66 anos_____  
 
2. Já atua como professor?  

(    ) sim              (   x ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? _____ 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 
 
5.Este curso é sua primeira graduação? 

(    x) sim              (    ) não 
 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

 
 
7.Qual a sua renda familiar?  
 
(    ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(    ) de 3 a 5 salários mínimos           
(x    ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
(   x ) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou?  _200________ horas 

 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           (  x  ) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
(  x  ) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
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(    ) Escola particular 
 

5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (    ) sim     
(  x  ) não         Por quê? 

Obs. Estou encontrando dificuldade em relação a encontrar uma escola que adote o ensino de 
Espanhol no Ensino Fundamental. Sei que é adotado em escolas particulares, mas ainda não 
encontrei uma em que possa realizar o estágio. 
 

6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

Fui bem recebida na escola por parte da direção e coordenadoria pedagógica. Agi sozinha, 
entrando em salas de aulas. Alguns professores, a princípio, ignoravam-me  mas não eram 
aqueles com quem fui para as salas de aulas. Os professores mais jovens são mais 
simpáticos e carinhosos. Destes sentirei saudades. 
 

7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

(   x ) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
(   x ) sim         (    ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

(    ) sim         (  x  ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

Em primeiro lugar, fiz o estágio de Português no Ensino Fundamental. A professora, apesar de 
jovem ( menos de 40 anos), não me era muito atenciosa. Eu “brincava de gato e rato” com ela 
que saía de uma sala para a outra e eu ia atrás, onde ela entrava, eu entrava, 
 

11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

Considero o estágio muito importante para o aluno de um curso de licenciatura. È a 
experiência antecipada do futuro professor. O estagiário se familiariza com  o material 
pedagógico, conhece o Livro Didático e reflete sobre as diversas maneiras de apresentar as 
aulas e como agir para obter a atenção dos alunos, 
 

12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (    ) suficiente            (  x  ) exagerada 
Por quê? 
Acho exagerada a carga horária, porque geralmente em todas as escolas, principalmente nas 
escolas públicas, existem duas ou três classes de uma mesma série ou de um mesmo ano, 
por exemplo, 1° ano A, 1° ano B, etc, portanto, para completar 200 horas  de aulas de língua 
portuguesa o estagiário assiste aulas repetidas. Isso não é ruim para o estagiário pois  seus 
conhecimentos serão reforçados, no entanto ele tem muitas outras tarefas para realizar. 
 

13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
Não houve muitas dificuldades. Mas, acho que para a conclusão do estágio e as 
comprovações exigidas haverá ainda muita luta por parte do estagiário. 
 

14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

O estágio contribui bastante para a formação do docente. Ele convive com o ambiente escolar, 
presencia as rotinas e experimenta com prazer as comemorações cívicas e culturais 
realizadas na escola. 
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15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 

Considero o curso bastante condizente com a formação do professor. As teorias são passíveis 
de serem praticadas. Os professores do curso de graduação adotam métodos perfeitos a fim 
de orientarem o estudo e os alunos conseguem guardar os conhecimentos e associá-los ás  
práticas vivenciadas no estágio. 
 
 

16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 

O convívio é harmonioso, professores e gestores formam uma equipe bastante articulada. 
Uma equipe que faz o máximo para transmitir conhecimentos e exemplos de vida cidadã em 
que haja honradez e justiça. Mas é muito difícil manter com os alunos uma relação de 
entrosamento em que seja verificada a eficácia do ensinamento por causa da desatenção e 
indisciplina dos mesmos. Parece que por serem de origem humilde e muitos deles vêm de 
famílias desestruturadas, não recebem o mínimo de orientação dos pais no sentido de serem 
atenciosos,  estudiosos e, acima de tudo, respeitosos com os professores, então, ocorre o 
transtorno em sala de aula ocasionando o desgaste físico e psicológico do professor. 
 

17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
A escola é assistida dos materiais pedagógicos, dos aparelhos como computador, 
impressora e todo o material  básico para o seu funcionamento. É assentada em bairro 
de periferia cuja população é composta, em sua maioria, de famílias pobres que nem 
sempre gozam dos privilégios da sociedade. Na escola, os alunos recebem uma boa 
merenda, ou seja, o lanche da hora do recreio. 

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 

Os professores são bravos heróis que  se desdobram na luta pela educação neste país de 
grandes diversidades sociais e econômicas. 
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Questionário 10 – Aluno J 

Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
Polo: BAURU  Semestre no curso: 6º 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? 52  
 
2. Já atua como professor?  

(    ) sim              (  X  ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? _____ 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 
 
5.Este curso é sua primeira graduação? 

(   X ) sim              (    ) não 
 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

 
 
7.Qual a sua renda familiar?  
 
(    ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(  X  ) de 3 a 5 salários mínimos           
(    ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
( X ) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou?  300 horas 

 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           ( X) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
(X) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
(    ) Escola particular 
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5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (    ) sim     
(X) não         Por quê? 

Os coordenadores da escola que procurei foram super atenciosos e colaboraram muito com o 
estágio. Eles se demonstraram interessados em ajudar um novo professor a aprender o ofício. 
 

6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

Não obtive orientação por parte da direção, mas por parte das coordenadoras. Elas auxiliaram 
bastante nos primeiros dias e me ensinaram detalhes de como elaborar plano de aulas. 
 

7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

( X) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
( X) sim         (    ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

(X) sim         (    ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

A professora que acompanhei ficou quase sem ajudar no início. Mas quando ela teve de se 
ausentar por uns dias e pode contar comigo para prosseguir com o conteúdo que estava 
ensinando, tornou-se grande aliada. 
 

11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

Representa uma boa ajuda na parte prática, mas poderia muito bem ser dispensado. 
 

12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (    ) suficiente            (X) exagerada 
Por quê? 
Acho super exagerada porque o trabalho do professor é que fará com que o seu dia a dia seja 
de aprendizado. O professor é um eterno aprendiz, pois precisa se reinventar diariamente para 
conseguir transmitir conhecimento. 
 

13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
Muito simples.  
 

14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

O estágio serviu para ter uma boa noção do trabalho de um professor, mas a formação 
depende muito mais de querer pesquisar e de pensar em formas de ensinar, que são criadas 
somente na prática. 
 

15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 

Os métodos são muito teóricos e cada caso é um caso. Não acredito que o curso forme na 
prática, mas a teoria pode ser aplicada no dia a dia. 
 

16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 

Um convívio um tanto distante, uma vez que o trabalho deles é sobrecarregado. 
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17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
É uma escola estadual com alunos que trabalham. E tem o Centro de Ensino de 
Línguas, frequentado por alunos de diferentes classes sociais, mas bastante 
interessados em aprender 

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 

Acredito que o estágio seria suficiente em apenas algumas horas. Somente uma prévia do que 
o futuro professor encontrará. Quem realmente tem interesse em se tornar um educador irá 
pesquisar e encontrar maneiras de ensinar, como já dizia Paulo Freire. 
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Questionário 11 – Aluno K 

Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
 
Polo: Guaratinguetá Semestre no curso: 6º 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? ____25___  
 
2. Já atua como professor?  

(    ) sim              ( x   ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? _____ 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 
 
5.Este curso é sua primeira graduação? 

(  x  ) sim              (    ) não 
 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

 
 
7.Qual a sua renda familiar?  
 
(  x  ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(    ) de 3 a 5 salários mínimos           
(    ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
( x   ) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou?  _______403__ horas 

 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(  x  ) Ensino Fundamental           (  x  ) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
( x   ) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
(    ) Escola particular 
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5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (  x  ) sim     
(    ) não         Por quê? 

Pois não tinham a matéria de Espanhol e em outras já tinha estagiários. 
 

6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

Fiquei muito jogada, a maioria das coisas que aprendi foi porque corria atrás dos professores  
 

7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

(  x  ) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
(  x  ) sim         (    ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

(  x  ) sim         (    ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

Não me queriam em sala de aula diziam que atrapalharia mais depois acostumaram e me 
ensinaram. 
 

11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

Tudo, pois é a partir dele que sabemos se é isso que realmente queremos. 
 

12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (    x) suficiente            (    ) exagerada 
Por quê? 
Da para aprender. 
 

13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
Não pois é bem simplificada. 
 

14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

Com já disse o estágio é tudo, é nossa oportunidade de colocar em pratica o que foi 
teoricamente ensinado. 
 

15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 

Sim, só acho que deve ser priorizada a matéria de docência pois ela conta muita quando 
estamos atuando na escola. 
 

16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 

Foi bom, um pouco cansativo pois atuei em vários setores da escola mais bastante proveitoso. 
 

17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
Sim, fica em bairro de periferia e de baixo poder aquisitivo. 

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 

Para mim o que discutido acima deixa bem claro. 
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Questionário 12 – Aluno L 

Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida. 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
 
Polo:  Bauru   Semestre no curso: 6º 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? 35  
 
2. Já atua como professor?  

(    ) sim              ( X ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? _____ 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 
 
5.Este curso é sua primeira graduação? 

( X  ) sim              (    ) não 
 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

 
 
7.Qual a sua renda familiar?  
 
(    ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(    ) de 3 a 5 salários mínimos           
( X ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
( X ) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou?  390 horas 

 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           ( X ) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
( X ) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
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(    ) Escola particular 
 

5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (    ) sim     
( X ) não         Por quê? 

 
 

6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

Tive total apoio por parte da direção, professores, esclarecendo dúvidas frequentes e 
fornecendo orientações práticas para lecionar a língua espanhola. 
 

7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

(X ) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
( X) sim         (    ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

(X) sim         (    ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

Superou minhas expectativas, sempre se preocupando em demonstrar exemplos claros de 
ensino e passando toda  experiência obtida. 
 

11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

È essencial o estágio, porém, penso que poderia ser dividido em módulos desde o inicio do 
curso, para orientar o aluno que queira lecionar a partir do inicio da licenciatura, propiciando 
assim maior seguridade quando o aluno inicia a carreira.  
 

12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             ( X ) suficiente            (    ) exagerada 
Por quê? 
Sendo dividida desde o começo do curso, seria até mesmo pequena, mas como é exigida 
depois de um período, se torna suficiente.  
 

13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
Não, acho fundamental e exigência por parte da universidade, pois assim temos a exata noção 
de que o estágio é realmente importante no processo. 
 

14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

È a parte prática, auxilia e muito no ensino-aprendizagem, facilitando a vida e orientando o 
aluno na hora de atuar.  
 

15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 

Tudo que foi visto na parte teórica é importante, mas nem tudo se passa de forma efetiva ao 
aluno, já que o material didático que é apresentado na escola pública é diferente do material 
da escola particular. 
 

16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 
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O convívio foi excelente, quando obtive generosidade na doação de informações por parte dos 
professores que tive contato, além da relação de amizade que se estabelece no decorrer do 
estágio. 
 

17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
A maioria dos alunos é de família de baixa renda, carentes não apenas de materiais, e 
sim de orientações básicas no âmbito educacional.  

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 
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Questionário 13 – Aluno M 

Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
 
Polo: Bauru                       Semestre no curso: 6º 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? 31 
 
2. Já atua como professor?  

(    ) sim              ( x  ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? _____ 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 
 
5.Este curso é sua primeira graduação? 

(  x  ) sim              (    ) não 
 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

 
 
7.Qual a sua renda familiar?  
 
(    ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(    ) de 3 a 5 salários mínimos           
( x ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
(  x  ) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou?  400 horas 

 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           (    ) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
( x  ) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
(    ) Escola particular 
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5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (    ) sim     
( x ) não         Por quê? 

 
 

6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

As escolas em que eu cumpri o estágio supervisionado me receberam muito bem. 
 

7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

(  x  ) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
(    ) sim         ( x  ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

(  x  ) sim         (    ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

Os professores me receberam bem, afinal eles já passaram por essa etapa. 
 

11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

O aluno de licenciatura tem a possibilidade de conhecer o ambiente em que irá trabalhar, as 
possíveis dificuldades e alegrias que poderá encontrar pela frente. 
 

12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (    ) suficiente            ( x  ) exagerada 
Por quê? 
Nos dias de hoje em que temos muitos afazeres essa carga horária nos traz muitos 
transtornos, principalmente profissional.  
 

13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
Por eu estar cursando uma faculdade à distância não tive muito respaldo da secretaria local. 
Acredito que se fosse deixado no moodle um arquivo como exemplo das fichas preenchidas 
facilitaria bastante. 
 

14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

Como dito anteriormente é o meio dos estudantes de licenciatura conhecer o local em que 
futuramente irá trabalhar e ter uma perspectiva dos desafios que terá de enfrentar. 
 

15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 

Sim, os professores nos preparam efetivamente para a realização do estágio, passando 
informações da situação educacional em que estão nossas escolas e do ensino-
aprendizagem. 
 

16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 

Os professores e a direção me deram total apoio e sabem que é uma etapa que todos de 
nossa área terão de passar e inclusive eles já passaram por esta fase. 
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17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
A escola pública em que estagiei espanhol fica em um bairro nobre aqui de Bauru e 
tem um centro de línguas que abrange todas as idades e a de português fiz na cidade 
em que nasci Avaí, uma cidade vizinha de Bauru, tem menos de cinco mil habitantes e 
a população vive basicamente da lavoura.  

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 

O estágio nos propicia entrar em contato com os alunos, conhecer os desafios que teremos 
pela frente, observar as metodologias empregadas pelos professores e com isso escolher qual 
será eficaz no contexto em que estaremos inseridos. 
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Questionário 14 – Aluno N 

Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
 
Polo: Itapeva_______________  Semestre no curso:  6º_____ 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? ___22____  
 
2. Já atua como professor?  

(    ) sim              ( x  ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? _____ 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 
 
5.Este curso é sua primeira graduação? 

(  x  ) sim              (    ) não 
 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

 
 
7.Qual a sua renda familiar?  
 
(    ) até 1 salário mínimo            
(  x  ) de 2 a 3 salários mínimos           
(    ) de 3 a 5 salários mínimos           
(    ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
(  x  ) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou?  ___450______ horas 

 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           (  x  ) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
(  x  ) Escola pública do Estado   
(    ) Escola pública municipal 
(    ) Escola particular 
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5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? (  x  ) sim     
(    ) não         Por quê? 

O estágio de português não, mas o de espanhol sim, já que não tinha em minha cidade, 
quando achava era muito longe. Por esses motivos tive que fazer em uma escola de idiomas. 
 

6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

Em todas as escolas fui muito bem recebido. Fui orientado e apresentado aos professores que 
iriam me supervisionar, e fui apresentado às classes também. 
 

7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

(  x  ) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
(    ) sim         (  x  ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

(  x  ) sim         (    ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

Foi muito bom, sempre me senti muito a vontade nas salas de aulas. 
 

11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

Um processo muito importante para a formação do aluno, onde podemos aprender muitas 
coisas, quebrar o gelo. 
 

12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (  x  ) suficiente            (    ) exagerada 
Por quê? 
Olha é bastante, tem que suar para concluir. No meu caso até passou, porém defendo que 
deveria ter um pouco menos. A qualidade do estágio é mais importante que a quantidade de 
horas, se fosse somente a metade o estagiário ficaria mais tranquilo. 
 

13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
A documentação foi terrível, tive muitas dificuldades para fazer, voltaram várias vezes por 
causa de erros, eu não entendia o que pedia nos documentos, posso dizer que foi uma das 
piores experiências que tive durante o curso. Hoje ao reler os documentos parece fácil, mas 
no começo tinha muitas dúvidas e dificilmente conseguia aclarar com outros alunos ou com 
orientadores. 
 

14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

O estágio é um processo importante na formação, pois ele é a parte prática, onde observamos 
um profissional formado trabalhando, o estágio serve também para “quebrar o gelo”, pois é 
uma oportunidade de estar em sala de aula não para estudar e sim para estar no outro lado, 
mesmo não trabalhando como um professor, mas auxiliando em algumas atividades. 
 

15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 

Em relação ao EAD, não. Pois estágio é “contato”, é estar no lugar, é o real. O EAD é virtual 
os alunos não tem contato com o professor, a teoria, a prática e os métodos são diferentes. 
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Muitas dúvidas surgem que sem o contato cara a cara não dá para aclarar. 
 

16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 

Em todas as escolas o convívio entre eles é muito bom, são pessoas que se conhecem há 
muito tempo, a amizade é bastante visível entre eles. 
 

17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
Escola Ensino Fundamental: é uma escola municipal, na zona rural. Tem uma 
estrutura boa, suas partes físicas são bem conservadas, possui laboratório de 
informática, mais ou menos 20 máquinas com acesso a internet, sala de biblioteca, 
sala de leitura, sala dos professores, sala de coordenação, sala de diretoria, todas 
estas salas possuem computadores com acesso a internet. Cozinha, dispensa, 
depósito, sala de ferramentas, refeitório. Possui multimídias: DVD, projetor, som,rádio, 
toca cd, TV, impressora, copiadora, parabólica. Materiais como papel sul fite, cartolina, 
canetas, lápis, EVA. Possui quadra com cobertura para atividades físicas. Banheiros 
feminino e masculino para alunos e banheiro para funcionários e professores. Todos 
os ambientes são bem iluminados, aconchegantes, conservados, ventilados e limpos. 
Conta também com atividades como viagens para museus, cidades, ou empresas para 
fins educacionais No mesmo terreno que presta serviço à escola e comunidade: posto 
de saúde e um posto da guarda municipal. Possui horta. 
 Transporte para os professores, funcionários e para todos os alunos. Está sendo 
instalado o programa “Mais Educação”, para aulas em tempo integral (funcionando 
parcialmente). 
 Conta também com intermediação para tratamentos dos alunos com algum tipo de 
deficiência ou doença, por exemplo, problemas auditivos, psicológicos, estes alunos 
são encaminhados para tratamento em locais específicos como Centro de Apoio 
Pedagógico Multidisciplinar (CEAPEM) localizado na cidade, a escola faz 
intermediação, conciliando aula, fazendo acompanhamento e providenciando 
transporte da prefeitura, os alunos com problemas auditivos recebem aparelho e 
aprendem libras na (CEAPEM).  
Ausência de pichação ou outros tipos de vandalismo. Raríssimo desentendimento 
entre alunos e inexistente desentendimento entre aluno e professor 
Escola ensino Médio: O prédio é o mesmo do ensino fundamental, a diferença que um 
é a noite e o outro é de dia, utilizam as mesmas salas, exceto direção e compartilham 
quase os mesmos materiais. 
Escola de idioma, espanhol: escola particular, zona urbana. Esta escola também 
trabalha com outros tipos de formação, além de idiomas, como por exemplo 
computação. Todos os ambientes bem aconchegantes, conservados e limpos, possui 
computadores, toca cd, recepção, impressora. 
 

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 

Foi muito enriquecedor o estágio em todas as escolas, mas especialmente o de português 
onde fiz estágio nas escolas em que estudei poder rever os professores e funcionários com 
quem convivi durante anos foi muito emocionante. 
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Questionário 15 – Aluno O 

Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
 
Polo: _Mauá____________________  Semestre no curso: _5º_____ 

Questionário: 
 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? __45_____  
 
2. Já atua como professor?  

(    ) sim              ( X  ) não 

3. Se sim, há quanto tempo? _____ 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 
 
5.Este curso é sua primeira graduação? 

(  X  ) sim              (    ) não 
 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

 

 
7.Qual a sua renda familiar?  
 
(    ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(    ) de 3 a 5 salários mínimos           
( X   ) de 5 a 10 salários mínimos 
(    ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1.Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
(  X ) sim              (    ) não 

 
2.Quantas horas já estagiou?  __300_______ horas 

 
3.Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           (  X  ) Ensino Médio 
 

4.Em que escola está cumprindo seu estágio? 
(  X  ) Escola pública do Estado   
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(    ) Escola pública municipal 
(    ) Escola particular 
 

5.Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? ( X   ) sim     
(    ) não         Por quê? 

Nas escolas próximas a minha casa não tinham disponibilidade para atender estagiários e por 
ter no curso letivo aulas de espanhol. 

 
6.Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem acolhido e 
recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

Sim, a receptividade foi muito boa!! 

 
7.A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios como Termo 
de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

(  X  ) sim         (    ) não 
 

8.Você conhece a legislação de estágio? 
(  X  ) sim         (    ) não 
 

9.A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários (supervisor local de 
estágio)? 

(  X  ) sim         (    ) não 
 

10.Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a receptividade 
por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

A receptividade foi boa, porém não tive muita participação e atuação. 

 
11.O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 
licenciatura? 

É válido como vivência em sala de aula. 

 
12.Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 horas para 
língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (    ) suficiente            (   X ) exagerada 
Por quê? 
Como a maioria trabalha e temos outras atividades do curso para cumprir, acho esta carga 
excessiva. E mesmo porque, a experiência virá na prática como professora em sala e não 
como estagiária. Para observarmos as aulas, acho a carga muito elevada. 

 
13.Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 

Não, não obtive dificuldades, porém não obtive até hoje da Metodista o retorno da papelada 
para fechar meus relatórios. 

 
14.Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

Vem contribuindo de forma efetiva, porém como não é dinâmica, acho que o conhecimento 
adquirido se perde um pouco. 

 
15.Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método adotado pelo 
professor)? Comente. 

Sim, porém o conteúdo poderia ser mais intensificado, no que se relaciona a língua espanhola, 
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quanto a português e literatura estão OK. 

 
16.Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola onde 
você estagiou. 

Gostei muito de interagir com todos de um modo geral. 

 
17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 

Sim. 

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 
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Questionário 16 – aluno P 

Faculdade de Humanidades e Direito 
Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado 
Eixo Temático Institucional: Saúde, Educação e Qualidade de Vida 
 

Mestrando(a): Ariana Ferreira Marques 
Orientador(a): Norinês Panicacci Bahia 
 
 
TÍTULO DO PROJETO DE PESQUISA: 
A formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do estágio 
de um curso de Letras a distância  
 
 
Polo: Mauá               Semestre no curso:  Turma Especial de Estágio 

Questionário: 

 
1ª parte – perfil: 
 

1. Qual a sua idade? 40 anos 
 
2. Já atua como professor?  

(    ) sim              (  x ) não 
3. Se sim, há quanto tempo? _____ 
 
4. Se sim, trabalha na rede pública ou particular? 

(    ) pública        (    ) particular 
 

      5. Este curso é sua primeira graduação? 
(    ) sim              (   x ) não 

 
6.Se não, que outros cursos de graduação ou pós-graduação você já realizou? 

Graduação em Direito (Ciências Jurídicas e Sociais) e Pós lato sensu  em Relações 
Internacionais 

 
7.Qual a sua renda familiar?  
 
(    ) até 1 salário mínimo            
(    ) de 2 a 3 salários mínimos           
(    ) de 3 a 5 salários mínimos           
( X ) de 5 a 10 salários mínimos 
(   ) mais de 10 salários mínimos 

 
2ª parte – questões específicas: 
 

1. Você já iniciou seu estágio supervisionado obrigatório?  
( X ) sim              (    ) não 

 
2. Quantas horas já estagiou?  100 horas 

 
3. Atualmente, você cumpre o estágio no: 

(    ) Ensino Fundamental           ( X  ) Ensino Médio 
 

4. Em que escola está cumprindo seu estágio? 
(X  ) Escola pública do Estado   
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(    ) Escola pública municipal 
(    ) Escola particular 
 

5. Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como estagiário? 
(   ) sim     ( X   ) não         Por quê? 

Senti apenas certa dificuldade em encontrar o ensino da língua espanhola no ensino 
fundamental na rede pública pois nem todas haviam implantado tal matéria. 
Terei provavelmente que cumprir as horas do estágio de espanhol, ensino fundamental, em 
escola particular. 
 

6. Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem 
acolhido e recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

 
Recebi atenção e orientação por parte dos professores e pessoal administrativo. Deixavam-me 
à vontade para entrar nas aulas e me apresentavam aos alunos como estagiária da faculdade 
Metodista. 
 

7. A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios 
como Termo de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

( X  ) sim         (    ) não 
 

8. Você conhece a legislação de estágio? 
(  X ) sim         (    ) não 
 

9. A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários 
(supervisor local de estágio)? 

(     ) sim         ( X  ) não 
 

10. Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a 
receptividade por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

 
Os professores, pessoal da administração e alunos foram receptivos.  Alguns professores 
incentivam e integram o estagiário nas atividades desenvolvidas em classe enquanto outros 
perguntam ao estagiário se este prefere apenas observar a aula. 
 
Na escola onde estagiei não há a figura de um funcionário designado apenas para 
supervisionar estagiários. Esta função foi cumprida pela Vice-Diretora da escola que assinou a 
documentação exigida. 
 

11. O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um 
curso de licenciatura? 

Representa uma oportunidade de entrar em contato direto com o cotidiano das escolas, dos 
alunos e dos professores e de conseguir integrar o conhecimento recebido durante o curso 
com a realidade das salas de aulas. 
 

12. Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 200 
horas para língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? 

(    ) insuficiente             (    ) suficiente            ( X   ) exagerada 
Por quê? 
A legislação deveria exigir uma margem variável entre 200 a 400 horas para o estágio, 
estipulando apenas como obrigatória uma carga horária mínima e facultando ao aluno o 
cumprimento das demais horas, que poderiam constar  em seu currículo escolar.  
Creio que seja fundamental a exigência de estágio mas acredito também que devam existir 
outras maneiras alternativas para o cumprimento do mesmo. 
 

13. Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 
Não houve grandes dificuldades com relação à documentação mas é essencial a presença de 
alguém da instituição de ensino, no caso a Metodista, para orientação quanto à forma de 
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apresentação da documentação, prazos, etc. 
Com relação à necessidade de autenticação em cartório de cada uma das vias entregues para 
comprovação do estágio creio que deveria haver alguma outra forma de se comprovar tal 
entrega com menos burocracia, sem tamanho custo para o aluno. 
 

14. Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 
contribuindo ou não para sua formação? 

 
Ele estimula o contato com profissionais que já estão atuando na área, muitos deles há vários 
anos e que fornecem uma visão realista e atual das condições de trabalho, experiências 
vividas com alunos, dinâmica das escolas etc. 
 

15. Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva para a 
realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método 
adotado pelo professor)? Comente. 

 
O curso fornece uma bagagem interessante a ser praticada na realização do estágio, que 
permite ao aluno entender métodos e atividades desenvolvidas pelos professores bem como 
contextualizar essas ações utilizando bases teóricas apresentadas no curso. 
 

16. Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da escola 
onde você estagiou. 

Os professores em geral são receptivos a minha presença e os alunos também. Creio que a 
receptividade dos alunos depende muito da forma com que o professor recepciona o 
estagiário. É ele quem o apresenta à classe explicando o objetivo do estagiário e suas 
atividades na sala de aula. 
 

17.A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 
É uma escola antiga, tradicional, localizada no centro da cidade de Santo André e que 
era famosa  pela excelência de seus professores e pelo sucesso de seus alunos.   
A composição das classes atualmente me pareceu heterogênea sendo composta 
basicamente por alunos de famílias de classe média (C e D). 

 
18.Faça outros comentários que considerar relevantes. 

Poderiam ser implantadas “aulas de estágio” durante o curso de graduação, com questões 
práticas voltadas ao ensino, desenvolvimento de atividades que podem ser ministradas em 
salas de aulas, apresentação de documentação e registros produzidos pelos professores 
durante o ano letivo etc., visando a familiarização do aluno com o cotidiano de uma escola.  
Essas aulas poderiam contar, ainda que parcialmente, como forma de cumprimento das horas 
de estágio, se assim permitisse a legislação. 
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ANEXO V 
Quadro de agrupamento dos dados 
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Questão 5: Você encontrou dificuldades em achar uma escola que lhe recebesse como 

estagiário: 

Aluno A: sim 

Pela despreparação da parte educacional e institucional que é educação aqui no norte do país, 

não tem um cronograma para receber esses futuros educadores... não há um 

acompanhamento específico por parte da escola...a dificuldade não foi só com escola da qual 

escolhi, mas ouvi outros colegas de outras instituições! 

Aluno B: sim (não respondeu por que). 

Aluno C: não. Procurei quatro escolas, duas particulares e duas públicas e todas abriram as 

portas para o trabalho. 

Aluno D: não. Eu não encontrei nenhuma dificuldade, pois já conhecia a direção, alguns 

professores e alguns funcionários do Colégio, isso me facilitou muito. 

Aluno E: Escolas públicas da região não oferecem curso de Língua Espanhola e escolas 

particulares oferecem curso em horário comercial. Com muito custo e diálogo consegui estagiar 

em uma escola particular de idiomas. 

Aluno F: não (não justificou) 

Aluno G: não (não justificou) 

Aluno H: sim. Na modalidade do Ensino Médio, pela pequena quantidade de aulas de espanhol 

nas Escolas Estaduais. 

Aluno I: Estou encontrando dificuldade em relação a encontrar uma escola que adote o ensino 

de Espanhol no Ensino Fundamental. Sei que é adotado em escolas particulares, mas ainda 

não encontrei uma em que possa realizar o estágio. 

Aluno J: Os coordenadores da escola que procurei foram super atenciosos e colaboraram 

muito com o estágio. Eles se demonstraram interessados em ajudar um novo professor a 

aprender o ofício. 

Aluno K: sim. Pois não tinham a matéria de Espanhol e em outras já tinha estagiários. 

Aluno L: não 

Aluno M: não. 

Aluno N: sim. O estágio de português não, mas o de espanhol sim, já que não tinha em minha 

cidade, quando achava era muito longe. Por esses motivos tive que fazer em uma escola de 

idiomas. 

Aluno O: sim. Nas escolas próximas a minha casa não tinham disponibilidade para atender 

estagiários e por ter no curso letivo aulas de espanhol. 

Aluno P: não. Senti apenas certa dificuldade em encontrar o ensino da língua espanhola no 

ensino fundamental na rede pública, pois nem todas haviam implantado tal matéria. 

Terei provavelmente que cumprir as horas do estágio de espanhol, ensino fundamental, em 

escola particular. 

 

Questão 6: Durante o estágio, como percebeu a receptividade por parte da escola? Foi bem 
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acolhido e recebido? Obteve orientações por parte da direção? Comente como foi. 

Aluno A: 

Sim, a receptividade foi favorável, o acolhimento também, porém orientações deixaram a 

desejar. 

Aluno B: A escola me recebeu como filho. Fui muito bem acolhido conforme consta em meu 

relatório de estágio que será enviado em breve à Universidade. 

Aluno C: A receptividade foi a esperada. Não foi calorosa, mas também não houve rejeição. Até 

o momento. 

Aluno D: Fui muito bem recebida. Quanto às orientações, ficaram por conta da professora em 

sala de aula. 

Aluno E: Fui muito bem recebido pela direção e pela coordenação de estágios. Recebi as 

devidas orientações. 

Aluno F: Sim, fui bem acolhida. 

Aluno G: Depende, como fiz em várias escolas, em algumas fui bem recebida, em outras, 

porém, fui tratada com certa desfeita, pouco caso talvez, recebi orientações sim. 

Aluno H: A receptividade por parte da escola considero boa. A direção se mostrou bem 

empenhada a me acolher e me orientando no que precisava. 

Aluno I: Fui bem recebida na escola por parte da direção e coordenadoria pedagógica. Agi 

sozinha, entrando em salas de aulas. Alguns professores, a princípio, ignoravam-me, mas não 

eram aqueles com quem fui para as salas de aulas. Os professores mais jovens são mais 

simpáticos e carinhosos. Destes sentirei saudades. 

Aluno J: Não obtive orientação por parte da direção, mas por parte das coordenadoras. Elas 

auxiliaram bastante nos primeiros dias e me ensinaram detalhes de como elaborar plano de 

aulas. 

Aluno K: Fiquei muito jogada, a maioria das coisas que aprendi foi porque corria atrás dos 

professores. 

Aluno L: Tive total apoio por parte da direção, professores, esclarecendo dúvidas frequentes e 

fornecendo orientações práticas para lecionar a língua espanhola. 

Aluno M: As escolas em que eu cumpri o estágio supervisionado me receberam muito bem. 

Aluno N: Em todas as escolas fui muito bem recebido. Fui orientado e apresentado aos 

professores que iriam me supervisionar, e fui apresentado às classes também. 

Aluno O: Sim, a receptividade foi muito boa!! 

Aluno P: Recebi atenção e orientação por parte dos professores e pessoal administrativo. 

Deixavam-me à vontade para entrar nas aulas e me apresentavam aos alunos como estagiária 

da faculdade. 
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Questão 7: A escola (direção) conhece a documentação exigida para cumprimento dos estágios 

como Termo de Compromisso e Plano de Atividades do estagiário? 

Aluno A: sim 

Aluno B : sim 

Aluno C: sim 

Aluno D: sim 

Aluno E: sim 

Aluno F: sim 

Aluno G: sim 

Aluno H: sim 

Aluno I: sim 

Aluno J: sim 

Aluno K: sim 

Aluno L: sim 

Aluno M: sim 

Aluno N: sim 

Aluno O: sim 

Aluno P: sim 

 

 

 
Questão 8: Você conhece a legislação de estágio? 

Aluno A: sim 

Aluno B: sim 

Aluno C: não 

Aluno D: não respondeu 

Aluno E: sim  

Aluno F: não 

Aluno G: sim 

Aluno H: sim 

Aluno I: sim 

Aluno J: sim 

Aluno K: sim 

Aluno L: sim 

Aluno M: não 

Aluno N: não 

Aluno O: sim 

Aluno P: sim 
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Questão 9: A escola dispõe de um funcionário para acompanhar e orientar os estagiários 

(supervisor local de estágio)? 

Aluno A: não 

Aluno B: sim  

Aluno C: não 

Aluno D: sim 

Aluno E: sim 

Aluno F: não 

Aluno G: sim 

Aluno H: sim 

Aluno I: não 

Aluno J: sim 

Aluno K: sim 

Aluno L: sim 

Aluno M: sim 

Aluno N: sim 

Aluno O: sim 

Aluno P: não 

 

Questão 10: Durante a observação das aulas, como se sentiu enquanto estagiário? Como foi a 

receptividade por parte do professor que você acompanhou? Comente. 

Aluno A: Ótima sensação de passar um pouco de si para outros é inexplicável....Todos os 

professores foram amigáveis, porém despreparados para lidar com um estagiário... 

Aluno B: A princípio foi cansativo e monótono. Depois eu passei a participar das aulas sobre 

orientação e regência do professor. Foi gratificante por que cansou menos e o estágio passou 

muito rápido. Além de haver a troca de aprendizado. 

Aluno C: Em muitos momentos a atenção do professor não foi a ideal – mas é preciso 

reconhecer que durante uma aula os professores são bastante exigidos pela rotina da sala e 

nem sempre eles podem dedicar todo o tempo que o estagiário precisa. 

Aluno D: Foram três as professoras que acompanhei durante os meus estágios e todas elas me 

deixaram bastante a vontade. Fui apresentada aos alunos como futura professora e eles me 

trataram respeitosamente. 

Aluno E: A receptividade por parte da professora foi positiva. Soube orientar e delegar funções. 

Aluno F: No primeiro estágio era como se a professora estivesse me testando, pois eu tinha 

que fazer as atividades como os alunos, más no final ela já estava me tratando como colega de 

profissão. 

Aluno G: Depende também, em algumas aulas pude participar de fato, o professor fazia 

questão que eu ajudasse e auxiliasse os alunos, em outros casos eu ficava só observando 

mesmo, mas fui bem aceita por todos os professores. 



186 

 

Aluno H: Como estagiária me senti limitada, embora a professora tenha me deixado bem à 

vontade, me recebendo bem, apenas fiquei observando. 

Aluno I: Em primeiro lugar, fiz o estágio de Português no Ensino Fundamental. A professora, 

apesar de jovem (menos de 40 anos), não me era muito atenciosa. Eu “brincava de gato e rato” 

com ela que saía de uma sala para a outra e eu ia atrás, onde ela entrava, eu entrava, 

Aluno J: A professora que acompanhei ficou quase sem ajudar no início. Mas quando ela teve 

de se ausentar por uns dias e pode contar comigo para prosseguir com o conteúdo que estava 

ensinando, tornou-se grande aliada. 

Aluno K: Não me queriam em sala de aula diziam que atrapalharia, mas depois acostumaram e 

me ensinaram. 

Aluno L: Superou minhas expectativas, sempre se preocupando em demonstrar exemplos 

claros de ensino e passando toda experiência obtida. 

Aluno M: Os professores me receberam bem, afinal eles já passaram por essa etapa. 

Aluno N: Foi muito bom, sempre me senti muito a vontade nas salas de aulas. 

Aluno O: A receptividade foi boa, porém não tive muita participação e atuação. 

Aluno P: Os professores, pessoal da administração e alunos foram receptivos.  Alguns 

professores incentivam e integram o estagiário nas atividades desenvolvidas em classe 

enquanto outros perguntam ao estagiário se este prefere apenas observar a aula. Na escola 

onde estagiei não há a figura de um funcionário designado apenas para supervisionar 

estagiários. Esta função foi cumprida pela Vice-Diretora da escola que assinou a 

documentação exigida. 

 
Questão 11: O que você considera que o estágio supervisionado representa para o aluno de um 

curso de licenciatura? 

Aluno A: Princípio de tudo, é um aprendizado valiosíssimo é uma troca que vai ficar marcado para 

toda a vida. 

Aluno B: É fundamental e impossível de ser extinto. Pois, durante o curso principalmente para o 

aluno que ainda não está no exercício da docência; não tem como ter a experiência da práxis desta 

realidade. O estágio lhes dá sim esta oportunidade. 

Aluno C: É fundamental. Sem ele, o aluno, não teria a menor condição de exercer suas atividades 

como professor. Pelo menos não no começo da carreira. 

Aluno D: Representa uma oportunidade ímpar de opção. Vivenciando por algum tempo, alguns 

problemas que uma professora enfrenta em sala de aula, um estagiário poderá conhecer melhor sua 

vocação. Lecionar tem que ser um grande ato de amor, um sacerdócio e, nenhum profissional da 

educação deveria exercer um cargo sem sentir-se assim. 

Aluno E: A representatividade de um estágio supervisionado é, notadamente, de grande importância. 

A visão do aluno passa a ser outra. 

Aluno F: Representa a teoria na prática, não consigo imaginar lecionar sem ter tido essa experiência, 

pois nos estágios que realizei pude perceber que embora os profissionais possuam suas 
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individualidades o compromisso em realizar um bom trabalho faz toda diferença, e tive a sorte de 

encontrar professores dedicados e comprometidos com a profissão. 

Aluno G: É importantíssimo para que ele saiba antes que concluir seu curso como será sua atuação 

como profissional, para ir se preparando psicologicamente e intelectualmente também. 

Aluno H: Considero que o estágio supervisionado representa para o aluno de um curso de 

licenciatura uma complementação da teoria.  Algo de suma importância para reflexões sobre o que é 

a sala de aula, qual o papel do professor e como anda a questão ensino aprendizagem nos dias 

atuais, bem como a relação interpessoal professor - aluno e vice - versa. 

Aluno I: Considero o estágio muito importante para o aluno de um curso de licenciatura. È a 

experiência antecipada do futuro professor. O estagiário se familiariza com o material pedagógico, 

conhece o Livro Didático e reflete sobre as diversas maneiras de apresentar as aulas e como agir 

para obter a atenção dos alunos, 

Aluno J: Representa uma boa ajuda na parte prática, mas poderia muito bem ser dispensado. 

Aluno K: Tudo, pois é a partir dele que sabemos se é isso que realmente queremos. 

Aluno L: È essencial o estágio, porém, penso que poderia ser dividido em módulos desde o inicio do 

curso, para orientar o aluno que queira lecionar a partir do inicio da licenciatura, propiciando assim 

maior seguridade quando o aluno inicia a carreira. 

Aluno M: O aluno de licenciatura tem a possibilidade de conhecer o ambiente em que irá trabalhar as 

possíveis dificuldades e alegrias que poderá encontrar pela frente. 

Aluno N: Um processo muito importante para a formação do aluno, onde podemos aprender muitas 

coisas, quebrar o gelo. 

Aluno O: É válido como vivência em sala de aula. 

Aluno P: Representa uma oportunidade de entrar em contato direto com o cotidiano das escolas, dos 

alunos e dos professores e de conseguir integrar o conhecimento recebido durante o curso com a 

realidade das salas de aulas. 

  
Questão 12: Como você vê a carga horária exigida para o estágio (400 horas no total, sendo 

200 horas para língua portuguesa e 200 horas para língua espanhola)? Por quê? 

Aluno A: insuficiente. Precisa-se de mais tempo para entender como é feito um aprendizado de 

maneira integral para um aluno que começa no inicio do ano ao termino dele. 

Aluno B: exagerada. Não concordo. Vivemos no Brasil e a carga horária maior deveria ser um 

estágio para Língua Portuguesa. Mesmo que o curso seja Licenciatura em Espanhol. 

Aluno C: exagerada. Exagerada e até sem sentido, pois com 50 horas de estágio de português 

e espanhol os alunos passam a conhecer boa parte da rotina do trabalho. O restante é 

repetição que não acrescenta ao aluno e pode causar transtornos para a escola e o professor 

orientador do estágio. A carga horária deve ser revista e reduzida. 

Aluno D: suficiente. Em muitos casos o estágio é somente de observação e isso causa um 

pouco de cansaço emocional, além do cansaço físico que já é normal nessa fase do estudante 

de um curso de licenciatura que, normalmente é também um trabalhador. Mas ainda assim 
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acho que é necessário que um futuro mestre passe por isso. 

Aluno E: exagerada. Muitas vezes temos apenas um pequeno espaço de tempo no dia para a 

dedicação ao estágio. Além disso, após certo tempo estagiando, percebemos que já se viu 

muito a respeito do cotidiano escolar. Estágio deveria ser mais objetivo, direto. 

Aluno F: exagerada. A maioria dos estudantes trabalha e estuda, acredito que 50 horas para 

cada bastaria. 

Aluno G: exagerada. Porque temos outras obrigações como aluno e a maioria dos alunos 

trabalham. 

Aluno H: exagerada. Considerei exagerada diante da posição de apenas ouvinte. Tornou-se 

algo cansativo. Ficar sentada observando para não chamar a atenção dos alunos e não 

atrapalhar a aula. 

Aluno I: exagerada. Acho exagerada a carga horária, porque geralmente em todas as escolas, 

principalmente nas escolas públicas, existem duas ou três classes de uma mesma série ou de 

um mesmo ano, por exemplo, 1° ano A, 1° ano B, etc., portanto, para completar 200 horas de 

aulas de língua portuguesa o estagiário assiste aulas repetidas. Isso não é ruim para o 

estagiário, pois seus conhecimentos serão reforçados, no entanto ele tem muitas outras tarefas 

para realizar. 

Aluno J: exagerada. Acho super exagerada porque o trabalho do professor é que fará com que 

o seu dia a dia seja de aprendizado. O professor é um eterno aprendiz, pois precisa se 

reinventar diariamente para conseguir transmitir conhecimento. 

Aluno K: suficiente. Da para aprender. 

Aluno L: suficiente. Sendo dividida desde o começo do curso, seria até mesmo pequena, mas 

como é exigida depois de um período, se torna suficiente. 

Aluno M: exagerada. Nos dias de hoje em que temos muitos afazeres essa carga horária nos 

traz muitos transtornos, principalmente profissional. 

Aluno N: suficiente. Olha é bastante, tem que suar para concluir. No meu caso até passou, 

porém defendo que deveria ter um pouco menos. A qualidade do estágio é mais importante 

que a quantidade de horas, se fosse somente a metade o estagiário ficaria mais tranquilo. 

Aluno O: excessiva. Como a maioria trabalha e temos outras atividades do curso para cumprir, 

acho esta carga excessiva. E mesmo porque, a experiência virá na prática como professora em 

sala e não como estagiária. Para observarmos as aulas, acho a carga muito elevada. 

Aluno P: exagerada. A legislação deveria exigir uma margem variável entre 200 a 400 horas 

para o estágio, estipulando apenas como obrigatória uma carga horária mínima e facultando ao 

aluno o cumprimento das demais horas, que poderiam constar em seu currículo escolar.  

Creio que seja fundamental a exigência de estágio, mas acredito também que devam existir 

outras maneiras alternativas para o cumprimento do mesmo.·. 

 
Questão 13: Quanto à documentação exigida, como você se sentiu? Houve dificuldades? Explique. 

Aluno A: Cheia de informações, porém as dificuldades há várias condutâncias quanto ao 
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preenchimento de informações, sendo que poderia ser mais prática e com menos folhas. 

Aluno B: Senti-me constrangido, coagido. Houve inúmeras dificuldades por um simples problema. A 

Universidade deve colocar nos Polos alguém que oriente, direcione o aluno em seu processo de 

estágio. Meus documentos voltaram várias vezes, por este motivo.  A orientadora pedagógica a qual 

pedi ajuda me informou que a função dela é apenas receber documentos e protocolar para a Matriz. 

Qual é a pessoa que nos ajuda neste ponto nos polos? 

Aluno C: Sim. Muito papel e orientação limitada mais em razão da falta de contato presencial e gente 

capacitada no campus. 

Aluno D: Houve um pouco de dificuldade sim, afinal, tudo é novo para nós. Mas tudo se aprende 

nessa vida, basta um pouco de esforço, não ter preguiça de ler, de pesquisar sobre o assunto. 

Aluno E: No início sim. Muitos desencontros nas informações. Prazos curtos para resolução de 

problemas. 

Aluno F: Encontrei um pouco de dificuldade porque estagiei em locais diferentes, portanto, cada um 

tinha um perfil, então tive um pouco mais de trabalho. 

Aluno G: Não, foi tranquilo. 

Aluno H: Muitas! Imprimir e levar para preencher à mão, na unidade escolar, depois digitar todas as 

informações, imprimir novamente e levar para serem assinadas. E se não bastasse esperar a 

disponibilidade dos representantes para assiná-las. Em uma escola estive lá sete vezes para finalizar 

a documentação. Pois em cada momento surgia um questionamento e dúvidas a respeito do 

preenchimento, como: “Para quê carimbo?” “Para quê RG se já consta na documentação anterior?” “ 

Para quê tanta assinatura na ficha de presença?” “ Não dá para simplificar?”  “A Diretora não estará 

aqui nesta semana.” “A professora saiu de licença. Só vai poder assinar quando voltar...” 

Aluno I: Não houve muitas dificuldades. Mas, acho que para a conclusão do estágio e as 

comprovações exigidas haverá ainda muita luta por parte do estagiário. 

Aluno J: Muito simples. 

Aluno K: Não, pois é bem simplificada. 

Aluno L: Não, acho fundamental e exigência por parte da universidade, pois assim temos a exata 

noção de que o estágio é realmente importante no processo. 

Aluno M: Por eu estar cursando uma faculdade à distância não tive muito respaldo da secretaria 

local. Acredito que se fosse deixado no moodle um arquivo como exemplo das fichas preenchidas 

facilitaria bastante. 

Aluno N: A documentação foi terrível, tive muitas dificuldades para fazer, voltaram várias vezes por 

causa de erros, eu não entendia o que pedia nos documentos, posso dizer que foi uma das piores 

experiências que tive durante o curso. Hoje ao reler os documentos parece fácil, mas no começo 

tinha muitas dúvidas e dificilmente conseguia aclarar com outros alunos ou com orientadores. 

Aluno O: Não, não obtive dificuldades, porém não obtive até hoje da Metodista o retorno da papelada 

para fechar meus relatórios. 

Aluno P: Não houve grandes dificuldades com relação à documentação, mas é essencial a presença 

de alguém da instituição de ensino, no caso a Metodista, para orientação quanto à forma de 
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apresentação da documentação, prazos, etc. 

Com relação à necessidade de autenticação em cartório de cada uma das vias entregues para 

comprovação do estágio creio que deveria haver alguma outra forma de se comprovar tal entrega 

com menos burocracia, sem tamanho custo para o aluno. 

 

Questão 14: Até o momento, que avaliação você faz do estágio supervisionado? Em que ele vem 

contribuindo ou não para sua formação? 

Aluno A: Nota 10! É de extrema importância para um futuro educador entender seu ambiente de 

trabalho, seus companheiros (alunos), a estrutura de uma escola, seus projetos, foi essencial para 

minha avaliação e tirar dúvidas quanta esta vasta profissão. 

Aluno B: Considerando nota de 0 a 10 em nível de aprendizado e crescimento que mereço uma nota 

8,0. 

Aluno C: Ele está sendo muito importante para conhecermos o lado prático da atuação do professor 

em sala de aula e para lidarmos com as enormes diferenças entre os alunos, as escolas e estilos de 

professores. 

Aluno D: No meu caso, o estágio supervisionado não contribuiu muito, pois já tenho opinião formada 

a respeito da profissão. Quero me formar em licenciatura sim, porém não vou exercer a profissão. 

Estou na idade de procurar todo descanso e paz que me for possível. 

Aluno E: O estágio contribui muito para o crescimento profissional. A visão é totalmente diferente 

quando ocupamos o “outro lado”. Particularmente, a maior contribuição foi a de perceber como se 

devem dar tratamentos personalizados, ou seja, cada aluno deve ser visto de forma individual para 

que não existam injustiças com aqueles que demonstram insegurança ou maiores dificuldade no 

aprendizado. 

Aluno F: Acredito que ele nos traz mais segurança na hora iniciar a docência. 

Aluno G: Sim, aprendi muitas coisas com os professores, a forma de se portar, como agir em 

algumas situações apresenta etc. 

Aluno H: Avalio que contribuiu pelo que já citei acima. Mostrar vivência de sala de aula, interação 

entre alunos e professores e complementar a teoria. 

Aluno I: O estágio contribui bastante para a formação do docente. Ele convive com o ambiente 

escolar, presencia as rotinas e experimenta com prazer as comemorações cívicas e culturais 

realizadas na escola. 

Aluno J: O estágio serviu para ter uma boa noção do trabalho de um professor, mas a formação 

depende muito mais de querer pesquisar e de pensar em formas de ensinar, que são criadas 

somente na prática. 

Aluno K: Com já disse o estágio é tudo, é nossa oportunidade de colocar em pratica o que foi 

teoricamente ensinado. 

Aluno L: È a parte prática, auxilia e muito no ensino-aprendizagem, facilitando a vida e orientando o 

aluno na hora de atuar. 

Aluno M: Como dito anteriormente é o meio dos estudantes de licenciatura conhecer o local em que 
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futuramente irá trabalhar e ter uma perspectiva dos desafios que terá de enfrentar. 

Aluno N: O estágio é um processo importante na formação, pois ele é a parte prática, onde 

observamos um profissional formado trabalhando, o estágio serve também para “quebrar o gelo”, 

pois é uma oportunidade de estar em sala de aula não para estudar e sim para estar no outro lado, 

mesmo não trabalhando como um professor, mas auxiliando em algumas atividades. 

Aluno O: Vem contribuindo de forma efetiva, porém como não é dinâmica, acho que o conhecimento 

adquirido se perde um pouco. 

Aluno P: Ele estimula o contato com profissionais que já estão atuando na área, muitos deles há 

vários anos e que fornecem uma visão realista e atual das condições de trabalho, experiências 

vividas com alunos, dinâmica das escolas etc. 

 
Questão 15: Você considera que o curso que você está concluindo contribui de forma efetiva 

para a realização do estágio (em relação à teoria e prática, em relação à análise do método 

adotado pelo professor)? Comente. 

Aluno A: Sim, pois é de fundamental importância o método, sem ele não há ensino. 

Aluno B: Sim. O meu curso é ótimo quanto a conteúdo, professores, profissionais, etc. Digo isto 

talvez por que faço o que quero o que amo e que me identifico. 

Aluno C: Sim, na prática o curso teórico a distância completa a atividade do estágio e vice-

versa. 

Aluno D: A metodologia do colégio onde estagiei, está baseado na proposta sociointeracionista. 

Segundo Vygotsky “a escola tem o papel de fazer a criança avançar em sua compreensão de 

mundo a partir de seu desenvolvimento já consolidado e tendo como meta etapas posteriores, 

ainda não alcançadas.” E essa prática é seguida pelos professores que observei. 

Aluno E: Sim. É perceptível a forte ligação entre teoria e prática. Claro que nos deparamos com 

situações que não são vistas na grade curricular do curso, o que pode ser classificado como 

normal, afinal o mundo prático terá muitas “atrações” que não fazem parte da teoria porque o 

mundo é dinâmico. 

Aluno F: Considero que nós já deveríamos ter a matéria relacionada à metodologia científica no 

ensino médio, assim estaríamos bem mais preparados para os estudos acadêmicos, uma vez 

que os estudos estão se estendendo e os professores vão fazer mestrado, doutorado ou uma 

pós-graduação. Quanto à metodologia acredito que foi possível executá-la e obter um bom 

resultado. 

Aluno G: Às vezes, nem sempre a realidade condiz com a teoria, mas devemos ter dois pesos 

e duas medidas dependendo da situação. 

Aluno H: Certamente o curso contribuiu para a realização do estágio. Porém a prática dos 

professores difere de um para o outro. Eles trabalham de acordo com a realidade da sua sala. 

Porém a teoria é uma coisa e na prática é outra. 

Aluno I: Considero o curso bastante condizente com a formação do professor. As teorias são 

passíveis de serem praticadas. Os professores do curso de graduação adotam métodos 
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perfeitos a fim de orientarem o estudo e os alunos conseguem guardar os conhecimentos e 

associá-los ás práticas vivenciadas no estágio. 

Aluno J: Os métodos são muito teóricos e cada caso é um caso. Não acredito que o curso 

forme na prática, mas a teoria pode ser aplicada no dia a dia. 

Aluno K: Sim, só acho que deve ser priorizada a matéria de docência, pois ela conta muita 

quando estamos atuando na escola. 

Aluno L: Tudo que foi visto na parte teórica é importante, mas nem tudo se passa de forma 

efetiva ao aluno, já que o material didático que é apresentado na escola pública é diferente do 

material da escola particular. 

Aluno M: Sim, os professores nos preparam efetivamente para a realização do estágio, 

passando informações da situação educacional em que estão nossas escolas e do ensino-

aprendizagem. 

Aluno N: Em relação ao EAD, não. Pois estágio é “contato”, é estar no lugar, é o real. O EAD é 

virtual os alunos não tem contato com o professor, a teoria, a prática e os métodos são 

diferentes. Muitas dúvidas surgem que sem o contato cara a cara não dá para aclarar. 

Aluno O: Sim, porém o conteúdo poderia ser mais intensificado, no que se relaciona a língua 

espanhola, quanto a português e literatura estão OK. 

Aluno P: O curso fornece uma bagagem interessante a ser praticada na realização do estágio, 

que permite ao aluno entender métodos e atividades desenvolvidas pelos professores bem 

como contextualizar essas ações utilizando bases teóricas apresentadas no curso. 

 
Questão 16: Comente sobre como era o convívio com os professores, alunos e gestores da 

escola onde você estagiou. 

Aluno A: Muito bom, sempre amigos, um pouco receosos e sem base de como orientar um 

estagiário. 

Aluno B: A Escola Mércia é uma escola voltada para o convívio familiar. É uma escola que a 

administração se preocupa muito com isto, com a situação psíquica do professor. É uma escola 

maravilhosa. A diretora Rute, vise Eliana e Orientadora Luciene somam esta família o qual 

resumo dizendo que me recebeu como filho. 

Aluno C: O convívio ainda está ocorrendo. O contato é amistoso, mas superficial em razão da 

agenda apertada dos professores e também dos alunos. 

Aluno D: Muito tranquilo, são todos muito bons, eu não posso reclamar de absolutamente nada 

nem de ninguém. Mas falo somente por mim, pois ninguém consegue agradar a todos. 

Aluno E: Nos primeiros dias meu convívio se restringia à professora do curso. Com o passar do 

tempo, comecei a me aproximar dos demais professores. A convivência com os demais 

professores ampliou o campo de visão sobre a instituição. Realmente me senti como parte do 

corpo docente, mesmo sendo estagiário. O respeito dos alunos foi constante. Já me chamavam 

de “sôr”, pediam ajuda, perguntavam minha opinião até mesmo sobre o cotidiano. A equipe 

gestora sempre me deu o suporte necessário para que eu pudesse expor ideias e contribuir 



193 

 

para eventos de praxe da escola. 

Aluno F: Como já mencionei, sempre fui bem recebida, e no final dos estágios me surpreendia 

com a aproximação entre alunos e professores. Assisti peça de teatro, comi comida típica, 

brinquei de amigo secreto, enfim muitas foram às atividades e todas muito especiais. 

Aluno G: Era bom, até hoje encontro alguns alunos no centro da cidade e eles me 

cumprimentam. 

Aluno H: O convívio com os professores era distante. Os alunos me viram como estagiária, 

uma pessoa a mais na sua sala, somente observando. Mas com todos os gestores tinha um 

contato maior, conversavam comigo sobre a dinâmica da escola e se mostraram dispostos a 

me ajudar. Foi com eles que fiz o primeiro contato e percebi que o mantinha, tentando abrir as 

portas para mais uma estagiária. Cheguei até ser supervisionada pelo próprio diretor de uma 

escola. 

Aluno I: O convívio é harmonioso, professores e gestores formam uma equipe bastante 

articulada. Uma equipe que faz o máximo para transmitir conhecimentos e exemplos de vida 

cidadã em que haja honradez e justiça. Mas é muito difícil manter com os alunos uma relação 

de entrosamento em que seja verificada a eficácia do ensinamento por causa da desatenção e 

indisciplina dos mesmos. Parece que por serem de origem humilde e muitos deles vêm de 

famílias desestruturadas, não recebem o mínimo de orientação dos pais no sentido de serem 

atenciosos estudiosos e, acima de tudo, respeitosos com os professores, então, ocorre o 

transtorno em sala de aula ocasionando o desgaste físico e psicológico do professor. 

Aluno J: Um convívio um tanto distante, uma vez que o trabalho deles é sobrecarregado. 

Aluno K: Foi bom, um pouco cansativo, pois atuei em vários setores da escola mais bastante 

proveitoso. 

Aluno L: O convívio foi excelente, quando obtive generosidade na doação de informações por 

parte dos professores que tive contato, além da relação de amizade que se estabelece no 

decorrer do estágio. 

Aluno M: Os professores e a direção me deram total apoio e sabem que é uma etapa que todos 

de nossa área terão de passar e inclusive eles já passaram por esta fase. 

Aluno N: Em todas as escolas o convívio entre eles é muito bom, são pessoas que se 

conhecem há muito tempo, a amizade é bastante visível entre eles. 

Aluno O: Gostei muito de interagir com todos de um modo geral. 

Aluno P: Os professores em geral são receptivos a minha presença e os alunos também. Creio 

que a receptividade dos alunos depende muito da forma com que o professor recepciona o 

estagiário. É ele quem o apresenta à classe explicando o objetivo do estagiário e suas 

atividades na sala de aula. 

 
Questão 17: A escola onde você estagiou possui que características socioeconômicas? 

Aluno A: Não, pois há muito que se fazer quanto a isso, principalmente as escolas públicas. 

Aluno B: É uma escola simples, voltada para as realidades do bairro. Dai cito o programa 
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escola da família que existe nesta escola. Os alunos são de forma muito diversificada em 

termos econômicos. Não tem como definir um padrão. É uma escola pública que atende a 

todos. O que mais me chamou atenção é que é uma das escolas de Diadema e do ABC que 

quase não existe conflito e dados registrados de bullyng. 

Aluno C: Escolas particulares que atendem a classe média têm boa estrutura e condições 

socioeconômicas acima da média. Escolas estaduais da periferia tem boa estrutura, mas 

alunos com dificuldade de aprendizado, talvez por causa das dificuldades econômicas da 

família. 

Aluno D: É um colégio particular, com mensalidade que não cabe na realidade de um 

trabalhador que recebe o salário mínimo. Mas alguns alunos são bolsistas, filhos de 

funcionários. São poucos, não chega a aparecer em número. 

Aluno E: Estagiei em duas escolas. Pública: É uma escola que trabalha com as classes C e D. 

Particular: Trabalha com alunos das classes A e B. 

A escola pública possui alunos, em sua maioria, com as seguintes características: Moradores 

do bairro Nova Guará, um bairro carente da cidade de Guaratinguetá (SP). Alunos vindos de 

famílias carentes. Muitos em classes em desacordo com a idade, ou seja, atrasados. Alunos 

que vão à escola a pé. A escola possui uma infraestrutura média. Possui uma biblioteca e 

incentiva aos alunos para que levem livros para leitura diária, além de quadra poliesportiva e 

laboratório de informática. 

Escola particular: Alunos que vão à aula com os pais, ou em transportes contratados. São 

moradores dos bairros Jardim Paraíba em Aparecida e Portal das Colinas em Guaratinguetá, 

bairros de classe A e B. Alunos entre 6 e 21 anos nos diversos níveis de conhecimento dos 

idiomas que a escola dispõe. A escola possui boa infraestrutura: Treinamento dos professores, 

laboratório de informática, salas de áudio e vídeo.   

Aluno F: De classe média baixa para baixa. 

Aluno G: Sim, as públicas possuem características de classe baixa, enquanto que, as 

particulares têm característica média/alta. 

Aluno H: Uma diversidade. Alunos das várias camadas sociais. Porém escolas com 

equipamentos e vários recursos tecnológicos, projetos sociais diversos, a comunidade parceira 

da escola. Uma gestão participativa e acolhedora. Engajada com o exercício do  proposto no 

Projeto Político Pedagógico. 

Aluno I: A escola é assistida dos materiais pedagógicos, dos aparelhos como computador, 

impressora e todo o material básico para o seu funcionamento. É assentada em bairro de 

periferia cuja população é composta, em sua maioria, de famílias pobres que nem sempre 

gozam dos privilégios da sociedade. Na escola, os alunos recebem uma boa merenda, ou seja, 

o lanche da hora do recreio. 

Aluno J: É uma escola estadual com alunos que trabalham. E tem o Centro de Ensino de 

Línguas, frequentado por alunos de diferentes classes sociais, mas bastante interessados em 

aprender. 
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Aluno K: Sim, fica em bairro de periferia e de baixo poder aquisitivo. 

Aluno L: A maioria dos alunos é de família de baixa renda, carentes não apenas de materiais, e 

sim de orientações básicas no âmbito educacional. 

Aluno M: A escola pública em que estagiei espanhol fica em um bairro nobre aqui de Bauru e 

tem um centro de línguas que abrange todas as idades e a de português fiz na cidade em que 

nasci Avaí, uma cidade vizinha de Bauru, tem menos de cinco mil habitantes e a população 

vive basicamente da lavoura. 

Aluno N: Escola Ensino Fundamental: é uma escola municipal, na zona rural. Tem uma 

estrutura boa, suas partes físicas são bem conservadas, possui laboratório de informática, mais 

ou menos 20 máquinas com acesso a internet, sala de biblioteca, sala de leitura, sala dos 

professores, sala de coordenação, sala de diretoria, todas estas salas possuem computadores 

com acesso a internet. Cozinha, dispensa, depósito, sala de ferramentas, refeitório. Possui 

multimídias: DVD, projetor, som, rádio, toca cd, TV, impressora, copiadora, parabólica. 

Materiais como papel sulfite, cartolina, canetas, lápis, EVA. Possui quadra com cobertura para 

atividades físicas. Banheiros feminino e masculino para alunos e banheiro para funcionários e 

professores. Todos os ambientes são bem iluminados, aconchegantes, conservados, 

ventilados e limpos. Conta também com atividades como viagens para museus, cidades, ou 

empresas para fins educacionais No mesmo terreno que presta serviço à escola e comunidade: 

posto de saúde e um posto da guarda municipal. Possui horta. 

 Transporte para os professores, funcionários e para todos os alunos. Está sendo instalado o 

programa “Mais Educação”, para aulas em tempo integral (funcionando parcialmente). 

 Conta também com intermediação para tratamentos dos alunos com algum tipo de deficiência 

ou doença, por exemplo, problemas auditivos, psicológicos, estes alunos são encaminhados 

para tratamento em locais específicos como Centro de Apoio Pedagógico Multidisciplinar 

(CEAPEM) localizado na cidade, a escola faz intermediação, conciliando aula, fazendo 

acompanhamento e providenciando transporte da prefeitura, os alunos com problemas 

auditivos recebem aparelho e aprendem libras na (CEAPEM).  

Ausência de pichação ou outros tipos de vandalismo. Raríssimo desentendimento entre alunos 

e inexistente desentendimento entre aluno e professor 

Escola ensino Médio: O prédio é o mesmo do ensino fundamental, a diferença que um é à noite 

e o outro é de dia, utilizam as mesmas salas, exceto direção e compartilham quase os mesmos 

materiais. 

Escola de idioma, espanhol: escola particular, zona urbana. Esta escola também trabalha com 

outros tipos de formação, além de idiomas, como por exemplo, computação. Todos os 

ambientes bem aconchegantes, conservados e limpos, possui computadores, toca cd, 

recepção, impressora. 

Aluno O: sim. 

Aluno P: É uma escola antiga, tradicional, localizada no centro da cidade de Santo André e que 

era famosa pela excelência de seus professores e pelo sucesso de seus alunos.   



196 

 

A composição das classes atualmente me pareceu heterogênea sendo composta basicamente 

por alunos de famílias de classe média (C e D). 

 
Questão 18: Faça outros comentários que considerar relevantes. 

Aluno A: Não há. 

Aluno B: Acredito que o estágio é de fundamental importância no processo de formação do 

docente. Gostaria de desabafar algum tópico. 

• O estágio supervisionado deveria ser remunerado 

• O estagiário cumprindo as suas horas e recebendo aprende mais, uma vez que está 

exercendo e ministrando aulas.  Alguns amigos meus que estão em processo de 

estágio reclamam do tédio e monotonia do estágio. Este fator graças a Deus não 

aconteceu comigo porque um excelente professor que favoreceu a interação. 

• Acho que a carga horária do estágio de Língua Portuguesa Licenciatura está injusta. 

Sou um futuro docente em Língua Portuguesa. Acredito que por justiça deveria haver 

um maior cumprimento de estágio seja Ensino Médio ou Fundamental II em Língua 

Portuguesa. Não uma segunda Língua. 

• Entendo que para que haja uma maior interação e monitoramento da Central de 

Estágios (Universidade) e os Polos é emergente que exista nos Polos um profissional 

que cuide de estágios. Passei por inúmeros problemas e o meu polo não é o único. Tal 

realidade pude perceber com uma colega do Polo de Guaianazes que aguardava há 45 

dias uma carta de apresentação da Universidade. Não sabendo que bastava um 

carimbo do Polo. Ou falta informação nas secretarias acadêmicas dos polos, ou 

alguém destinado a tal função não exerce com competência. Algo é preciso ser feito. 

Aluno C: O mais relevante em relação as observações a aprendizados no estágio estão nas 

respostas anteriores. 

Aluno D: Professora Ariana, eu não vejo necessidade de maiores comentários, até porque 

minha cabeça está rodando com tanta coisa da faculdade por fazer, dificultando um pouco 

minhas atuações em outras coisas. Mas penso já ter dito tudo ao responder seu questionário. 

Espero ter sido de alguma ajuda para você em seu trabalho que será muito bom, eu sei! 

Aluno E: A estrutura do estágio curricular supervisionado precisa avançar em alguns aspectos 

que parecem não atender as reais necessidades. Existe uma cobrança sobre um prazo que só 

pode ser atendido pelo aluno com muito sacrifício e até mesmo com renúncias de trabalhos, 

etc. Cobrar 400 horas dos alunos que trabalham dia e noite em um prazo pequeno chega a ser 

injusto. 

Aluno F: Os alunos do ensino fundamental ficam muito curiosos com a presença do estagiário, 

achei bem interessante. Infelizmente o que me assustou como estagiaria e agora professora é 

a indisciplina, os alunos estão perdendo o respeito com os professores, deveria ser feita uma 

campanha nacional sobre esse assunto. 

Aluno G: não respondeu. 
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Aluno H: Sei que não é fácil ser estagiário.  Quando os recebo nas minhas aulas, fico feliz pela 

chegada de mais um colega. Procuro me aproximar e oferecer apoio no que for preciso. Mas 

cada ser é diferente do outro e não esperava encontrar todas as pessoas iguais a mim. Como 

já tenho prática da sala de aula, procurei relevar questões pequenas que não vão somar na 

minha formação, muito menos na minha prática como professora de Língua Portuguesa/ 

Espanhola. Mas é importante ressaltar que foi mais uma experiência que veio somar. Pois 

estamos vivendo mudanças bruscas na educação e se faz importante estarmos capacitados 

para enfrentar alunos tão críticos, levando-os a quererem aprender. Proporcionar momentos de 

aprendizagem prazerosos e fazer da escola um lugar de desenvolvimento biopsicossocial para 

a formação de cidadãos conscientes dos seus direitos e deveres. 

Aluno I: Os professores são bravos heróis que se desdobram na luta pela educação neste país 

de grandes diversidades sociais e econômicas. 

Aluno J: Acredito que o estágio seria suficiente em apenas algumas horas. Somente uma 

prévia do que o futuro professor encontrará. Quem realmente tem interesse em se tornar um 

educador irá pesquisar e encontrar maneiras de ensinar, como já dizia Paulo Freire. 

Aluno K: Para mim o que discutido acima deixa bem claro. 

Aluno L: não respondeu. 

Aluno M: O estágio nos propicia entrar em contato com os alunos, conhecer os desafios que 

teremos pela frente, observar as metodologias empregadas pelos professores e com isso 

escolher qual será eficaz no contexto em que estaremos inseridos. 

Aluno N: Foi muito enriquecedor o estágio em todas as escolas, mas especialmente o de 

português onde fiz estágio nas escolas em que estudei poder rever os professores e 

funcionários com quem convivi durante anos foi muito emocionante. 

Aluno O: não respondeu. 

Aluno P: Poderiam ser implantadas “aulas de estágio” durante o curso de graduação, com 

questões práticas voltadas ao ensino, desenvolvimento de atividades que podem ser 

ministradas em salas de aulas, apresentação de documentação e registros produzidos pelos 

professores durante o ano letivo etc., visando à familiarização do aluno com o cotidiano de uma 

escola.  

Essas aulas poderiam contar, ainda que parcialmente, como forma de cumprimento das horas 

de estágio, se assim permitisse a legislação. 
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UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
Programa de Pós Graduação Mestrado em Educação 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Eu, Ariana Ferreira Marques, RG nº 44.358.586-6, mestrando(a) do Programa de Pós 
Graduação Mestrado em Educação da Universidade Metodista de São Paulo, sob a orientação 
da Profª Drª Norinês Panicacci Bahia, proponho o desenvolvimento da pesquisa intitulada “A 
formação inicial e o estágio supervisionado: as representações de alunos sobre a prática do 
estágio de um curso de Letras a distância”, que tem por objetivo investigar como é 
estabelecida a relação entre a lei do estágio, a escola, o curso de Letras e o aluno e verificar 
quais são as representações que os estagiários têm a respeito do estágio  e, como 
metodologia a realização de uma pesquisa de cunho exploratório e explicativo na medida em 
que serão feitos levantamentos e análises bibliográficas acerca do processo histórico do 
estágio no Brasil, nas leis implementadas, nos cursos de licenciatura, e acerca da questão 
das representações enquanto opinião dos alunos a respeito da experiência do estágio 
supervisionado. A pesquisa também será uma pesquisa de campo, na qual os alunos 
estagiários responderão a questionários.  
Para tanto, conto com a sua colaboração para a obtenção dos dados para esta pesquisa, a 
partir da aplicação do questionário, observando-se os esclarecimentos abaixo: 

 
ESCLARECIMENTOS: 

1) A participação nesta pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 
identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 
consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma; 

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes; 
3) A participação na pesquisa não possibilita desconforto ou risco ao participante por se 

tratar de uma aplicação de questionário e realização de uma entrevista. 
 
 
São Bernardo do Campo, ___ de __________ de 20___. 

____________________________________ 

Ariana Ferreira Marques 

 

Consentimento do(a) colaborador(a) 

___________________________________ 

Nome completo  

___________________________________ 

Assinatura 

____________________________________ 

Local, dia, mês e ano 
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