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É preciso que, pelo contrário, desde os começos do 

processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora 

diferentes entre si, quem forma se forma e re-forma ao for-

mar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado. É 

neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, 

conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito criador 

dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e acomodado.  

 (Paulo Freire) 
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RESUMO  

A presente tese teve por objetivo explicitar o valor e o significado formativos do 

estágio supervisionado obrigatório para licenciandos e egressos de um curso de 

Pedagogia a distância na perspectiva da construção de saberes necessários à 

prática, bem como ao processo de constituição da identidade profissional do 

pedagogo. A pesquisa, de cunho qualitativo, realizou um estudo sobre a proposição 

e desenvolvimento do estágio supervisionado obrigatório de um curso de Pedagogia 

a distância, de uma Instituição de Ensino Superior, comunitária, localizada em São 

Paulo e os sujeitos colaboradores foram licenciandos, egressos, coordenador e 

professores/tutores do referido curso. Os instrumentos para a coleta de dados foram: 

aplicação de um questionário para delineamento do perfil dos licenciandos, 

realização de entrevistas de aprofundamento com egressos e elaboração de relato 

de experiência pela coordenadora e professoras/tutoras. Realizamos também uma 

análise da revisão da literatura e documental sobre o histórico do curso de 

Pedagogia a distância no contexto educacional, das Diretrizes Curriculares 

Nacionais da Pedagogia, bem como dos princípios e fundamentos sobre o estágio 

supervisionado do curso investigado. Os aportes teóricos ancoraram-se, 

principalmente, em autores como: Bahia (2012; 2013; 2015); Pimenta (2009); 

Pimenta e Lima (2010); Gatti (2009; 2010), Gatti, Barreto e André (2011); Libâneo 

(2003; 2004; 2006); Lima (2012); Moran (2009; 2011; 2013); Piconez (2005); 

Scheibe (2006; 2007); Silva (2003); Tardif (2000; 2003) e Zabalza (2014). Os dados 

da pesquisa evidenciaram que a experiência do estágio no curso de Pedagogia a 

distância da instituição investigada configura-se como um espaço/tempo de 

construção de saberes docentes e identidade profissional, tendo em vista alguns 

diferenciais da modalidade, observados e analisados, e que indicam a preocupação 

com a qualidade formativa. Foi possível inferir também que as instituições que 

atuam com a formação de professores na modalidade a distância não podem ser 

generalizadamente classificadas como certificadoras e que oferecem uma formação 

aligeirada, pois há que se analisar cuidadosamente a proposição, os pressupostos, 

os procedimentos dos projetos pedagógicos, o desenvolvimento das aulas, das 

atividades propostas, do acompanhamento e avaliação dos licenciandos, do 

ambiente virtual e dos materiais disponíveis, entre outras tantas questões muito 

específicas desta modalidade de ensino. De um modo geral, os resultados indicam 

que o curso investigado apresenta condições para uma formação adequada e 

ajustada às orientações oficiais e que, apesar da observação de algumas lacunas e 

limitações, há possibilidades de superação das mesmas. 

 

Palavras-chave: Estágio Curricular. Formação de Professores. Pedagogia EaD. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis was to make explicit the formative value and meaning of 

the compulsory supervised internship for graduates of a Distance Education course 

in order to construct the knowledge necessary for the practice, as well as the process 

of constitution of the professional identity of the pedagogue. The qualitative research 

carried out a study about the proposal and development of the compulsory 

supervised internship of a Distance Education course of a Community Higher 

Education Institution located in São Paulo and the collaborating subjects were 

graduates, graduates, coordinator and teachers/tutors of said course. The 

instruments for data collection were: application of a questionnaire to delineate the 

profile of the graduates, conduct interviews with the graduates and elaborate reports 

of experience by the coordinator and teachers. We also carried out an analysis of the 

literature and documentary review of the history of distance education in the 

educational context of the National Curricular Guidelines for Pedagogy, as well as 

the principles and fundamentals of the supervised internship of the course 

investigated. The theoretical contributions were anchored, mainly, in authors as: 

Bahia (2012, 2013, 2015); Pimenta (2009); Pimenta and Lima (2010); Gatti (2009; 

2010), Gatti, Barreto and André (2011); Libano (2003, 2004, 2006); Lima (2012); 

Moran (2009; 2011; 2013); Piconez (2005); Scheibe (2006; 2007); Silva (2003); 

Tardif (2000, 2003) and Zabalza (2014). The research data evidenced that the 

experience of the internship in the distance pedagogy course of the investigated 

institution is configured as a space/time of construction of teacher knowledge and 

professional identity, considering some differentials of the modality, observed and 

analyzed, and that indicate the concern with the formative quality. It was also 

possible to infer that institutions that work with teacher training in the distance 

modality cannot be generically classified as certifiers and offer a light training, since it 

is necessary to carefully analyze the proposition, the assumptions, the procedures of 

the pedagogical projects, the development of the classes, the activities proposed, the 

monitoring and evaluation of the graduates, the virtual environment and the available 

materials, among other very specific issues of this type of education. In general, the 

results indicate that the course under study presents conditions for adequate training 

and is adjusted to the official guidelines and that, despite the observation of some 

gaps and limitations, there is scope for overcoming these. 

Keywords: Curricular Internship. Teacher Training. Pedagogy EaD. 
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INTRODUÇÃO 

Partindo do pensamento de Freire (1996), considero que independente da 

modalidade de ensino, o que define o estabelecimento de uma atividade/prática 

educativa é a relação que os sujeitos estabelecem entre si e a compreensão que 

ensinar não é transferir conhecimento, mas construí-lo com base em sentimentos, 

sensações, emoções e vivências. 

A partir deste cenário interativo e inter-relacional dos sujeitos e do contexto de 

mudanças e avanços em educação, no que se refere ao oferecimento de cursos de 

formação inicial de professores na modalidade de ensino a distância (EaD), 

considero ser relevante dizer de onde emerge o meu interesse em investigar a 

formação docente, especialmente, a contribuição do estágio obrigatório 

supervisionado nesta formação. 

O interesse, a curiosidade e o desejo em pesquisar a formação dos 

professores não ocorreram por acaso, mas carregados de intencionalidade. Foram 

várias as razões que me motivaram a desenvolver esta investigação em um Curso 

de Pedagogia na modalidade a distância, dentre elas, cabe destacar três:  

a) a primeira razão, refere-se à minha experiência com os desafios 

enfrentados na supervisão do estágio obrigatório do Curso de Pedagogia a 

distância da Universidade Metodista de São Paulo (UMESP), onde atuo até 

hoje.  

b) a segunda razão, decorrente também desta minha experiência, foi por 

perceber a visão que os alunos possuem do estágio obrigatório na 

modalidade presencial do Curso de Pedagogia, não raras vezes, definida 

como uma tarefa burocrática. Já na modalidade a distância, esta percepção 

se intensifica pela distância física entre os sujeitos envolvidos no processo, 

neste caso, professor supervisor e aluno.  

c) a terceira razão refere-se a uma outra experiência profissional, como 

professora das séries iniciais do Ensino Fundamental da rede pública de 

ensino do estado de São Paulo (desde 1989), na mesma escola, e por 

perceber professores recém-formados, chegando despreparados para 

enfrentarem a realidade de uma sala de aula. Noto a dificuldade que estes 

professores apresentam em relação às questões básicas da prática 
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docente, tais como: iniciar um conteúdo a ser ensinado aos alunos, 

conhecer as metodologias das disciplinas do currículo para 

desenvolvimento do planejamento, saber o que é um currículo e que 

implicações ele traz para a atividade docente, conhecer as teorias de 

aprendizagem para compreender o modo como devem ser planejados os 

temas que serão apresentados aos alunos, entre tantos outros saberes tão 

necessários à prática docente. 

Almeida (2016) aponta em suas pesquisas que este profissional recém-

formado que chega às escolas evidencia uma anomalia formativa que está presente 

desde o século XIX. Para esta autora: 

As atividades práticas de formação representadas pelos estágios 
curriculares supervisionados, com poucas mudanças, continuam 
sendo as mesmas idealizadas no século XIX, o que significa um 
desacordo com a nova escola que se pretende erigir para a 
população e com as demandas sociais que se impõem no início do 
século XXI. (ALMEIDA, 2016, p. 30) 

Os pesquisadores da área da História da Educação, como Almeida (2016), há 

muito tempo explicitam os problemas de âmbito formativo dos professores, ou seja, 

em que bases estão alicerçadas a formação dos professores. Estas, ainda nos dias 

de hoje, trazem traços muito fortes de outro século, embora várias mudanças 

tenham ocorrido.  

Isso pode ser afirmado a respeito da teoria e prática dos cursos, que 
deveriam de modelos educacionais insuficientes e não se adéquam 
às necessidades escolares ao desconsiderar as relações que 
permeiam o cotidiano escolar, inconsúteis com o processo da 
aprendizagem. (ALMEIDA, 2016, p. 30) 

Vivendo e sentindo essa realidade da escola pública na cidade de São Paulo 

e, ao mesmo tempo, sendo formadora de professores no Ensino Superior, o 

exercício de colocar-me por escrito, fortaleceu os motivos que me levaram a realizar 

esta investigação, fazendo-me questionar alguns pontos da formação docente, com 

autores de minha preferência, além de favorecer o meu “formar, for-mar e re-formar” 

(FREIRE, 1996) e, este exercício, me faz refletir sobre um aspecto muito importante 

no contexto da formação inicial de professores, 

Qualquer formação profissional que não acompanhe as mudanças do 
devir histórico estará, pois, fadada a colher mais fracassos que 
sucessos, por mais que leis imponham regras e procedimentos 
calcados em modismos educacionais sem uma reflexão aprofundada 
da realidade brasileira. (ALMEIDA, 2016, p. 31) 
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Nesse caminho de rememoração e reflexão vale ressaltar meu primeiro 

contato com cursos de formação de professores na modalidade a distância por meio 

do desenvolvimento da minha pesquisa de mestrado, em 2005, na qual busquei 

saber quais eram os sentidos e significados para professoras egressas do Programa 

de Educação Continuada (PEC – Formação Universitária), sobre as mudanças em 

suas práticas pedagógicas. 

Outro aspecto importante, e já mencionado, foi o meu envolvimento com o 

Curso de Pedagogia na modalidade a distância, na Universidade Metodista de São 

Paulo, com o convite, em 2008, para ministrar a temática de Educação de Jovens e 

Adultos e, posteriormente, com o estágio do referido curso – o que aceitei 

prontamente, pois, na minha percepção, seria um trabalho tranquilo, porque eu já 

possuía experiência na orientação do estágio na modalidade presencial. Esta 

experiência foi um processo de aprendizado intenso, por meio de pesquisas, cursos, 

leituras e muitas reflexões, especialmente sobre a elaboração dos procedimentos da 

proposição e acompanhamento do estágio obrigatório supervisionado na modalidade 

a distância.  

[...] o professor universitário precisa atuar de forma reflexiva, crítica e 
competente no âmbito de sua disciplina, explicitando seu sentido, 
seu significado e sua contribuição no percurso formativo dos 
estudantes e no projeto político pedagógico dos cursos, 
coletivamente consensuado e vivido no cotidiano do ensino e da 
pesquisa. (ALMEIDA; PIMENTA, 2009, p. 19) 

Ao assumir essa atividade na modalidade a distância percebi a complexidade 

dessa atuação, que se mostrou repleta de dúvidas e incertezas, e muitas 

dificuldades começaram a surgir, mas, também, possibilidades de resolução.  

Durante esses anos, foram incontáveis os momentos de reflexão-ação-

reflexão sobre o trabalho desenvolvido, buscando meios e estratégias de melhorar a 

percepção dos discentes em relação ao estágio no seu processo formativo, pois é 

possível afirmar que o estágio precisa ser entendido e desenvolvido “[...] como 

atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção na vida da escola, dos 

professores, dos alunos e da sociedade” (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 34). 

Assim, pesquisar a formação de professores mostra-se um campo desafiador, 

mas desenvolver uma pesquisa com o foco na formação de professores na 

modalidade a distância é muito mais complexo, uma vez que na academia há tanto 

pesquisadores com opiniões favoráveis, quanto desfavoráveis a esta modalidade 

formativa: 
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Quando se trata do ensino a distância na formação continuada de 
professores, há uma aceitação crescente dessa modalidade de 
ensino. Entretanto, as resistências a tal modalidade são amplificadas 
significativamente quando o que está em jogo é a formação inicial, 
comumente adjetivada de aligeirada e certificadora, mas pouco 
formadora, capaz de aumentar os índices de professores com ensino 
superior, mas incapaz de revelar a qualidade da formação provida 
pelas mais diferentes instituições de ensino superior brasileiras. 
(SOMMER, 2010, p. 11, grifo do autor) 

Scheibe (2006), em seus estudos, também manifesta preocupação com 

relação à formação inicial dos professores na modalidade a distância. A autora 

aponta a questão do aligeiramento formativo como uma forma de atender a 

demanda do país por professores formados no Ensino Superior: 

Há grandes projetos sendo articulados para a formação em curto 
prazo do enorme contingente de professores que não tem nível 
superior. Não levam em conta, porém, uma questão essencial: 
formação efetiva é algo que leva tempo e não se realiza por 
certificação sumária. (p. 200) 

Por sua vez, Bahia (2012) expõe que não há só apontamentos negativos 

sobre esta formação. Segundo a autora, há que se considerar: 

[...] a positividade que tem significado o acesso ao ensino superior, 
via educação a distância, de boa parte da população brasileira, antes 
excluída deste nível de ensino – quer pela facilitação em termos de 
acesso a uma instituição de ensino superior em regiões que não a 
possuíam, quer pela facilitação em termos financeiros, considerando 
que um curso, quando na modalidade a distância, normalmente custa 
a metade do valor, do mesmo curso, na modalidade presencial – e, 
sem dúvida, somente por estas razões, podemos entender o 
significativo número de matrículas nos cursos a distância. (p. 64) 

A partir dessa contextualização inicial considero que investigar este tema é 

mais emblemático, uma vez que, embora já exista uma produção acadêmica sobre a 

modalidade EaD, poucas são as que fazem referência à discussão das práticas de 

estágio obrigatório supervisionado, o que reitera a relevância em desenvolvê-lo, 

conforme pode ser percebido na lista de teses de doutorado, presentes no Quadro 

11, a seguir, e encontradas nas bases de dados de instituições renomadas de 

formação e pesquisa. 

 

                                                           

1 Os trabalhos relacionados no Quadro 1 resultam de ampla pesquisa desenvolvida pela autora nas 
principais bases de dados eletrônicas, que disponibilizam pesquisas acadêmicas realizadas no 
período de 2007 a 2016, no Brasil (N.A.). 
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Quadro 1 – Relação de teses encontradas sobre a modalidade EaD e estágio. 

TESES SOBRE EAD E ESTÁGIO 

AUTOR TÍTULO ANO – INSTITUIÇÃO 

Elizabeth Maria Lopes Toledo 
O curso de pedagogia na modalidade a 
distância: o pensado, o dito e o feito no 
estágio curricular 

2009 – UNB 

Daniel Angel Luzzi 
O papel da educação a distância na 
mudança de paradigma educativo da 
visão dicotômica 

2007 – USP 

Ricardo Luiz de Bittencourt 
Formação de professores em nível de 
graduação na modalidade EaD: o caso da 
Pedagogia da UDESC – Polo Criciúma 

2008 – UNESP 

Roseli Zen Cerny 
Gestão pedagógica na educação a 
distância: análise de uma experiência na 
perspectiva gestora 

2009 – PUC-SP 

Zélia Miranda Ferreira 
Práticas pedagógicas do professor tutor 
em educação a distância no curso veredas 
– formação superior de professor 

2009 – USP 

Rosemary Sofnner 
Avaliação de aprendizagem nos cursos a 
distância 

2009 – PUC-SP 

Leociléia Aparecida Vieira 
Entre o real e o virtual: a educação a 
distância (EaD) como espaço para o 
educar (aprender e ensinar) pela pesquisa 

2011 – PUC-SP 

Silene Nuin 
Dimensões do tempo na formação online 
de educadores 

2012 – PUC-SP 

Marcelo Guimarães Leal 
Indicadores para a formação de 
pedagogos na EaD 

2012 – PUC-SP 

Flávio dos Santos Sapucaia 

A gestão da tutoria no curso para 
ingressantes da escola de formação de 
professores do estado de São Paulo: 
possibilitando novas abordagens 
pedagógicas em EaD 

2012 – PUC-SP 
 

Suzana Cini Freitas Nicolodi 
Práticas e processos de mediação 
pedagógica em cursos de pedagogia na 
modalidade EaD 

2012 – UNISINOS 

Thais Philipsen Guitzmann 
Os saberes docentes na tutoria em 
educação a distância 

2013 – UFPel 

Marília Marques Mira 
O papel do estágio supervisionado para o 
exercício dos pedagogos escolares: 
possibilidades e desafios 

2011 – PUC-PR 

Mônica Abrantes Galindo 
O professor da escola básica e o estágio 
supervisionado 

2012 – USP 

Viviane Drumond 
Formação de professores e professoras 
de educação infantil no curso de 
pedagogia: estágio e pesquisa 

2014 – UNICAMP 

Rita de Cássia Cristofoleti 

A supervisão de estágio: interlocuções 
sobre a inserção de professores em 
formação nas escolas de educação infantil 
nos anos iniciais do ensino fundamental 

2015 – UNICAMP 

Fonte: A Autora (2017). 

 

A Educação a Distância surge em decorrência das mudanças na organização 

das sociedades e no mundo do trabalho, em um cenário de profunda revolução da 

informação, como “resposta” às necessidades educacionais vigentes. Não se trata 
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de uma novidade no meio educativo. Observa-se na história da educação que esta 

modalidade já ocorria, segundo Borges e Reali (2012), desde a década de 1930, 

com a instalação da Rádio Escola Municipal do Rio de Janeiro, em 1934, e se 

desenvolveu posteriormente, fazendo uso de outras mídias, com as experiências do 

Instituto Universal Brasileiro e do Telecurso.  

Ademais, é importante ressaltar que a modalidade EaD teve abrangência 

legal para sua implantação a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN n. 9.394/1996 – formalizando-se com a criação da Secretaria de 

Educação a Distância (SEED), no ano de 1996. 

Cabe ainda salientar que os trabalhos já realizados a respeito da temática 

versam, na maior parte das vezes, sobre a formação do professor na modalidade a 

distância, sua implantação e ampliação ao longo dos anos, no entanto, embora já 

exista uma produção sobre as questões ligadas ao estágio, há ainda um espaço 

fértil de discussão, no que se refere à efetiva contribuição do cumprimento do 

estágio obrigatório a distância para a formação inicial do professor, em especial, que 

dê voz ao egresso. Outra razão que fortalece esta investigação é um 

desconhecimento geral sobre como são realizados os estágios nos cursos a 

distância. 

Assim, esta investigação busca responder ao seguinte questionamento: 

“Considerando a proposição e desenvolvimento do estágio obrigatório do Curso de 

Pedagogia a distância investigado, ainda que observadas as críticas e preocupações 

que essa modalidade comporta, o mesmo se constitui em um espaço 

fundante/determinante para a formação inicial do professor da Educação Básica, na 

perspectiva da construção de saberes necessários à prática docente e sua 

identidade profissional?” 

Pesquisadores como Gatti, Barreto e André (2011) e Scheibe (2006), dentre 

outros, em seus estudos e reflexões, apontam para a preocupação de que a 

formação inicial de professores na modalidade a distância possa ser um processo 

aligeirado e/ou sem qualidade, indicando de modo subliminar, então, que a formação 

inicial do professor de modo presencial é de qualidade.  

Diante disso, consideramos que é importante também refletirmos sobre a 

formação inicial de professores na modalidade a distância, que não pode ser 

classificada como aligeirada e/ou superficial, tendo em vista a necessidade de se 

analisar cuidadosamente a proposição, os pressupostos e os procedimentos dos 
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projetos pedagógicos das instituições formadoras, e de se investigar como 

desenvolvem suas aulas, as atividades propostas, o acompanhamento e a avaliação 

dos estudantes, o ambiente virtual e os materiais disponíveis, e outras tantas 

questões muito específicas da modalidade. 

Por fim, ainda em relação à tese que se defende nesta pesquisa, há que se 

considerar que a organização do desenvolvimento do estágio obrigatório do curso de 

Pedagogia na modalidade a distância, repercute na formação de qualidade do 

pedagogo e está relacionada às políticas educacionais, à cultura organizacional do 

curso, assim como às concepções e práticas dos professores formadores e dos 

futuros professores. 

Em face do exposto, o objetivo geral desta investigação busca explicitar o 

valor e o significado formativos do estágio para licenciandos e egressos de um 

Curso de Pedagogia a distância. Já os objetivos específicos são: 

a) apresentar os olhares que são lançados para a educação a distância, 

considerando a formação inicial de professores para a Educação Básica; 

b) apresentar um breve histórico sobre os caminhos percorridos pelo curso de 

Pedagogia no Brasil, até o advento da modalidade EaD, bem como a 

inserção da modalidade na Instituição investigada;  

c) explicitar de que modo ocorreu a construção da concepção de estágio ao 

longo da trajetória do curso de Pedagogia para, depois, apresentar como 

se deu esta construção da concepção no curso de Pedagogia da Instituição 

investigada; 

d)  demonstrar o percurso desta investigação, explicitando as razões pelas 

escolhas realizadas, a definição do referencial teórico, dos sujeitos 

envolvidos, a construção e aplicação dos instrumentos de coleta de dados 

e a metodologia de análise dos mesmos; 

e) analisar a proposição e o desenvolvimento do estágio na Instituição 

investigada considerando o Projeto Pedagógico do Curso (PPC) do curso e 

autores do referencial teórico selecionado para esta discussão; 

f) evidenciar as representações dos licenciandos sobre o valor/significado 

formativo do estágio supervisionado obrigatório, por meio dos dados 

coletados no questionário; e 

g) analisar se houve contribuição do estágio de Pedagogia na modalidade a 
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distância para seus egressos na construção de saberes docentes 

necessários à prática docente, à autonomia e à identidade profissional. 

Para organizar o desenvolvimento desta pesquisa, considerando o problema 

e os objetivos da mesma, a metodologia utilizada parte dos pressupostos do estudo 

de caso, por se caracterizar como um tipo de investigação sistemática e específica. 

Na perspectiva de Gil (1999, p. 73), este tipo de pesquisa “[...] é caracterizada pelo 

estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira a permitir 

conhecimentos amplos e detalhados do mesmo, tarefa praticamente impossível a 

outros tipos de delineamentos considerados”. 

A investigação, de caráter qualitativo, ocupou-se “[...] menos com a 

generalização e mais com o aprofundamento e abrangência da compreensão, seja 

de um grupo social, de uma organização, de uma instituição, de uma política ou de 

uma representação” (MINAYO, 2004, p. 102). 

Dessa forma, a pesquisa assumiu uma perspectiva longitudinal, que se deu 

por meio do acompanhamento de uma turma de licenciandos em processo de 

realização do estágio obrigatório de um Curso de Pedagogia a distância, de uma 

Instituição de Ensino Superior (IES), comunitária, localizada em São Paulo e, 

posteriormente, com alguns egressos deste mesmo curso. 

Assim, participaram da pesquisa 309 sujeitos, a saber: 305 licenciandos do 

curso de Pedagogia a distância (que responderam um questionário), 1 coordenadora 

do curso (que atuou na fase da implantação do mesmo) que elaborou um relato de 

experiência, 3 professoras/tutoras do curso (que também realizaram relatos de 

experiência). Posteriormente, selecionamos 3 egressos (dentre os licenciandos do 

universo acima mencionado que responderam o questionário) para a realização de 

entrevistas de aprofundamento. 

Diante do exposto, essa tese foi organizada com cinco Capítulos e as 

Considerações Finais, a saber: Capítulo 1 – A educação a distância: um olhar sobre 

a formação inicial de professores; Capítulo 2 – A trajetória histórica do curso de 

Pedagogia no Brasil; Capítulo 3 – O desenvolvimento do estágio supervisionado 

obrigatório na modalidade a distância; Capítulo 4 – O desenvolvimento da pesquisa 

de campo; Capítulo 5 – Considerações sobre o estágio na instituição investigada; 

Capítulo 6 – A análise dos dados: as vozes dos egressos pela via das entrevistas, e 

as Considerações Finais – apresentando uma síntese das discussões realizadas nos 

capítulos em interface com os resultados obtidos. 
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1 A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO 
INICIAL DE PROFESSORES 

O objetivo deste capítulo é apresentar os olhares que são lançados para a 

Educação à Distância, considerando a formação inicial de professores para a 

Educação Básica. 

A modalidade de educação a distância (EaD) não é nova e, nas últimas 

décadas, tem firmado seu espaço no cenário educacional, por uma série de 

elementos significativos para este momento da sociedade, na qual a globalização 

gera uma necessidade de comunicação e informação sem fronteiras. 

É significativo que o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TICs) tem provocado, e ainda provocará, mediante seu constante desenvolvimento, 

mudanças significativas no avanço da modalidade EaD, visto que atualmente ela 

está presente em todos os setores, sobretudo, no sistema educacional. Isso 

corrobora a instalação de processos reflexivos sobre pontos inerentes à Educação. 

Considerando este contexto, torna-se imprescindível (re)configurar as 

concepções do que é ensinar e do que é aprender. Deste modo, o professor deixa 

de ser detentor de um saber por excelência e o estudante, por sua vez, deixa de ser 

um sujeito passivo no processo de ensino-aprendizagem. Para Barbosa e Passos 

(2014):  

[...] do estudante são exigidas atitudes de investigação por 
conhecimentos necessários e válidos, participação crítica e 
corresponsabilidade pela própria formação; enquanto, do professor, é 
exigido perfil de orientador da aprendizagem, capaz de indicar aos 
estudantes fontes de informações/conhecimentos essenciais à sua 
formação e, especialmente, estratégias de busca e escolha de tais 
informações, conduzindo mudanças na própria noção de educação. 
(p. 3) 

 

Percebe-se que o caminho para a superação das críticas que a modalidade a 

distância recebe, principalmente em relação a ser uma opção de formação inicial de 

professores, passará pela compreensão dos papéis dos sujeitos envolvidos neste 

processo. 

Torna-se necessário reconhecer que os alunos que escolhem fazer o curso 

de Pedagogia, em sua grande parte são das classes C e D, conforme estudo 

publicado pela Fundação Carlos Chagas (FCC, 2009): 

O perfil socioeconômico de quem escolhe o magistério mudou nos 
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últimos anos, sendo a maioria pertencente a famílias das classes C e 
D. Além disso, pelos resultados consolidados nas análises do Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM - INEP/MEC, 2008) são alunos 
que têm dificuldades com a língua, com a leitura, escrita e 
compreensão de texto, a maioria proveniente dos sistemas públicos 
de ensino, que têm apresentado nas diferentes avaliações um baixo 
desempenho. Em resumo, trata-se de alunos que tiveram 
dificuldades de diferentes ordens para chegar ao ensino superior. 
São estudantes que, principalmente pelas restrições financeiras, 
tiveram poucos recursos para investir em ações que lhes 
permitissem maior riqueza cultural e acesso à leitura, cinema, teatro, 
eventos, exposições e viagens. E, essa mudança de perfil, trouxe 
implicações para os cursos de licenciatura que estão tendo que lidar 
com um novo background cultural dos estudantes. (p. 14) 

Esse reconhecimento implica também em se observar os formadores de 

profissionais para a Educação Básica e as escolas nos dias de hoje. Os docentes 

formadores também precisam enxergar estes novos futuros professores da 

Educação Básica de outra maneira. Do mesmo modo, as escolas que recebem os 

estagiários desta nova realidade também precisam reconfigurar suas concepções. 

A ideia que se tem de papéis desenvolvidos e assumidos na Educação, 

geralmente são pautados nos cursos presenciais, ou seja, na interação “face to 

face”. Já na modalidade EaD, a interação ocorre de outra forma, mediada pela 

tecnologia. Na modalidade EaD, desde o seu contato inicial com a modalidade, o 

aluno já é percebido como um sujeito protagonista. Ele já é colocado numa situação 

em que precisa assumir seu lugar, espaço e papel em outra perspectiva de 

aprender.  

O próprio estudante, a partir de uma rotina estabelecida pela instituição, 

passa a organizar seu tempo e espaço para o estudo. Esta dinâmica do curso EaD 

anuncia a observância de novos sujeitos envolvidos no processo de ensinar e 

aprender: o professor com um perfil de organizador, mediador e tematizador de 

assuntos e o aluno numa postura mais propensa a discutir, a dialogar as propostas 

oferecidas ao longo do curso, além de desenvolver a sua autonomia. 

Embora a formação a distância ofereça uma nova perspectiva de construção 

de concepção de alunos e formadores de futuros professores, de uma forma de 

construção de conhecimento diferenciada, colocando o sujeito aprendente como 

protagonista do processo, há ainda certa resistência em relação à modalidade, 

quando se trata da formação inicial de professores. Isso é observado, 

especialmente, quando o próprio Estado anuncia a questão da preferência e 

recomendação para que a formação inicial do professor ocorra via modalidade 
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presencial, conforme aponta a Conferência Nacional de Educação (CONAE) – 

(BRASIL, 2010): 

A formação inicial deverá se dar de forma presencial, inclusive 
aquela destinada aos/às professores/as leigos/as [...]. Assim, a 
formação inicial pode, de forma excepcional, ocorrer na modalidade 
de EAD para os/as profissionais da educação em exercício, onde não 
existam cursos presenciais, cuja oferta deve ser desenvolvida sob 
rígida regulamentação, acompanhamento e avaliação. (p. 84) 

Além disso, o próprio CONAE, em seu Documento-Referência de 2010, 

aponta que não há como desconsiderar as diferenças qualitativas existentes entre 

processo de ensino e aprendizagem realizado presencialmente e a distância. Ou 

seja, analisar a qualidade formativa de curso comparando duas modalidades 

distintas não produz uma avaliação capaz de promover avanços para ambas, no que 

se refere à melhoria da qualidade formativa (BRASIL, 2010). Isso implica dizer que, 

neste aspecto, o que se evidencia não é se uma modalidade ou outra é melhor ou 

pior para a formação inicial dos profissionais da Educação, mas o que pensam e 

como agem os envolvidos no processo sobre seus papéis. 

Belloni (2010) salienta que o professor tem seu papel alterado, com funções 

muito mais variadas e complexas, exigindo uma formação inicial e continuada mais 

aprofundadas e mais sintonizadas com o universo sociocultural dos estudantes.  

Ainda sobre a questão de preferência sobre qual modalidade deve oferecer a 

formação inicial do professor, percebe-se que o governo brasileiro mostra-se 

controverso em suas concepções. Isso pode ser percebido no momento em que 

autoriza esta formação na modalidade EaD. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB/EN n. 9.394/1996 (BRASIL, 1996b) – em seu Art. 80 

estabelece que “O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de 

programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de 

educação continuada (regularizadas pelos Decretos Presidenciais ns. 5.622/2005; 

5.773/2006 e 6.303/2007)”. 

O governo desenvolve, implanta e pratica projetos de formação inicial de 

professores na modalidade a distância, como no caso da Universidade Aberta do 

Brasil (UAB), no entanto, ele próprio, por meio de seus órgãos, recomenda que a 

formação aconteça preferencialmente na modalidade presencial, conforme já 

mencionado.  

Medeiros (2012), em sua tese de doutorado, aponta que: 

A EaD é referendada com destaque pela nova LDB (BRASIL, 1996b) 
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como modalidade diretamente vinculada à formação de professores 
da EB. Segundo discurso oficial, essa associação deveu-se ao fato 
de que o sistema presencial de educação formal apresentava-se 
insuficiente para atender as novas demandas sociais de formação, 
bem como de democratização do saber, neste início do século. (p. 
167-168) 

O Estado é divergente em seus posicionamentos sobre onde ocorrer a 

formação inicial dos professores da Educação Básica. Tais contradições acirram as 

diferenças entre as concepções dos pesquisadores que são a favor e contrários à 

modalidade EaD.  Na esteira destes embates, torna-se evidente que é preciso existir 

um adensamento das discussões em relação à regulamentação, fiscalização e 

avaliação da sua qualidade. 

Segenreich (2014) apresenta a análise de quatro pesquisas realizadas no 

âmbito do Observatório da Educação (OBEDUC), a partir de 2012 (Quadro 2). 

Quadro 2 – Pesquisas selecionadas do Observatório da Educação (OBEDUC). 

ANO AUTOR LINHAS DE PESQUISA APONTAMENTOS 

2012 
MAUÉS & 

CAMARGO  
FORMAÇÃO DE PROFESSOR 

Apesar de considerarem positiva a exigência da 
formação docente em nível superior, levantaram 
críticas em relação à “ampliação dos cursos de 
formação de professores com problemas como o 
barateamento dos custos, a pouca exigência de 
professores qualificados, os currículos enxutos 
em particular via EAD” (p.169) 

2012 OTRANTO  FORMAÇÃO PROFISSIONAL  

Questiona a imposição de oferecimento de 
licenciaturas nas IES a partir de 2009, concluindo 
que “[...] oferecer cursos de licenciatura em locais 
sem tradição em pesquisa no campo da formação 
docente pode significar que ela está encarada 
como um campo de importância menor [...]” 
(p.221-222). 

2012 
SEGENREICH 

& CASTRO 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA 

Pontuam que “A inserção da educação a 
distância no ensino superior brasileiro tem-se 
mostrado complexa e de difícil operacionalização 
[...]. [ela] tem sido utilizada indiscriminadamente, 
pelos sistemas públicos e privados de ensino 
superior, sem a devida atenção às mínimas 
condições de a EAD oferecer ensino de 
qualidade. [...] As posições extremadas no debate 
em torno do projeto do Plano Nacional de 
Educação (2011-2020) mais uma vez 
demonstram falta de profundidade na análise das 
reais potencialidades da EAD no ensino superior 
e das inúmeras dificuldades, também reais, que 
sua inserção suscita” (p.113 - 114). 

2012 SOUSA SISTEMA UAB 

Complementa que a necessidade de se garantir a 
qualidade “implica que as IES que oferecem a 
EAD/UAB se empenhem na formação plena do 
cidadão” (p. 145). 

Fonte: A autora – adaptado de Segenreich (2014). 
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Conforme pode ser observado, as críticas em relação à formação inicial de 

professores para a Educação Básica evidenciam-se, considerando os seguintes 

aspectos: aligeiramento formativo (SOMMER, 2010); campo de formação no qual 

não se configura ensino, pesquisa e extensão; avaliação e fiscalização da 

modalidade EaD para promoção de qualidade e formação plena do cidadão. 

Em relação ao aligeiramento formativo, Scheibe (2006) também ressalta que:  

Há grandes projetos sendo articulados para a formação em curto 
prazo do enorme contingente de professores que não têm nível 
superior. Não levam em conta, porém, uma questão essencial: 
formação efetiva é algo que leva tempo e não se realiza por 
certificação sumária. O cenário atual aponta, mais uma vez, portanto, 
para a continuidade de políticas de desqualificação do profissional de 
ensino, ao considerar que sua formação inicial pode ser 
simplesmente substituída por treinamento em serviço. (p. 200) 

Os apontamentos da autora despertam preocupação sobre a questão da 

certificação em massa, e isso é um dos pontos que precisam ser debatidos 

intensamente pelos pesquisadores, no sentido de construir conhecimentos 

necessários para que políticas efetivas de formação sejam desenvolvidas e/ou 

reorganizadas. 

 O que é anunciado pela autora também indica mais um elemento que deve 

ser observado atentamente sobre as instituições que oferecem formação inicial de 

professores a distância: quais são estes “grandes projetos sendo articulados para a 

formação em curto prazo do enorme contingente de professores que não têm nível 

superior?”.  

A identificação desses, por meio dos órgãos responsáveis por avaliar, 

autorizar e manter as instituições que oferecem formações na modalidade a 

distância e tomar as medidas cabíveis, poderia evitar a questão levantada pela 

autora, sobre o aligeiramento formativo e certificação sumária. 

O cenário de políticas de desqualificação do profissional de ensino, conforme 

aponta Scheibe (2006), pode até suscitar a formação inicial a distância como um 

meio que coopera para uma formação de menor qualidade, porém, é preciso 

salientar que, se tal realidade ocorre, é porque, de algum modo, após a autorização 

para o funcionamento de cursos para a formação inicial de professores, a 

continuidade do processo de verificação e supervisão do funcionamento da 

instituição não foi tão criteriosa como deveria ser.  

Além disso, evidencia-se que, sobre a avaliação e fiscalização da modalidade 
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EaD, ainda não foi construído um instrumento/referencial avaliativo pelos órgãos 

responsáveis, que possibilite o desenvolvimento ou a reorganização de práticas 

educativas e que corroborem para o oferecimento de uma formação que garanta aos 

futuros profissionais os saberes necessários para suas práticas laborais.  Deste 

modo, é possível supor que, por consequência de ações desencadeadas pelos 

órgãos responsáveis, a visibilidade da modalidade a distância na formação inicial de 

professores para a Educação Básica tenha outra notoriedade. 

Assim, nesse contexto, a presente pesquisa insere-se como uma investigação 

que procura apresentar elementos que possam contribuir com a ruptura do conceito 

de que a formação inicial de professores a distância é apenas certificadora. Busca-

se, por meio deste espaço de construção de conhecimento, evidenciar que existe a 

possibilidade de uma formação sem o aligeiramento e/ou a superficialidade 

formativa.  

Consideramos, dessa forma, que se torna relevante investigar o estágio 

curricular obrigatório realizado em um curso de Pedagogia na modalidade a 

distância, pois nossa hipótese é a de que durante este tempo formativo existe a 

possibilidade de construção, tanto de saberes necessários à prática docente, quanto 

da identidade profissional.  

Nas últimas duas décadas em relação à formação docente, não houve projeto 

na modalidade presencial que suprisse a necessidade de se formar professores para 

a Educação Básica, como o ocorrido por meio da modalidade EaD, principalmente 

quando se analisam as dimensões territoriais do Brasil e a dificuldade de uma 

parcela da população em acessar este nível de escolarização.   

Outro dado que precisa ser considerado é que, embora se tenha uma 

formação presencial “consolidada” em termos de desenvolvimento, não é possível 

avaliar uma modalidade a partir de outra, visto que, suas realidades são diferentes. 

É necessário que a partir das falhas da própria modalidade a distância se construa 

parâmetros para avaliá-la e desenvolvê-la rumo à promoção e ao desenvolvimento 

de sua qualidade. 

Para Moran (2011), a qualidade de um curso a distância está diretamente 

ligada ao compromisso institucional, contemplando as dimensões técnico-científicas 

e políticas para o oferecimento da formação almejada. Além disso, precisa refletir 

uma opção epistemológica orientadora da proposta de organização de currículo e do 

desenvolvimento do curso. 
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Os elementos salientados por Moran (2011) podem dispor-se como princípios 

norteadores para a constituição de cursos de qualidade formativa. 

Torna-se necessário construir tais princípios a partir da própria modalidade de 

ensino a distância e entendê-la em sua essência. Não é possível transpor a prática 

de uma modalidade para outra. As variáveis a serem consideradas são muitas, tais 

como: o estabelecimento de vínculos, as peculiaridades regionais, o conhecimento 

do uso da tecnologia por parte dos alunos e professores, o desenvolvimento de uma 

postura mais ativa dos estudantes, a postura e preparo do professor que atua na 

modalidade EaD, a construção dos modelos de avaliação e um efetivo processo de 

acompanhamento de estudos, os modos de interação por meio dos diferentes 

recursos tecnológicos. Os processos pedagógicos, administrativos e logísticos 

precisam ser pensados, planejados e desenvolvidos de modo articulado. Isso 

precisa ser levado em conta ao se avaliar a modalidade.  

A partir da identificação dos elementos a serem enfrentados, há a 

necessidade de se desenvolver planos e estratégias de ação que visem à superação 

de falhas e problemas.  

Ainda assim, mesmo com a evidência que esta investigação traz sobre a 

consolidação da modalidade a distância para a formação inicial, a percepção que 

alguns pesquisadores relatam sobre a modalidade a distância é a de que o ensino 

apresenta-se como meramente instrucional e que o aluno está sozinho.  

Sobre esse aspecto, de aluno sentir-se solitário, também há pontos que 

precisam se considerados e salientados.  As instituições que oferecem cursos a 

distância desenvolvem ações de diferentes naturezas e com o uso de variados 

recursos tecnológicos para estreitar as relações entre professores e alunos. As teses 

de Luzzi (2007), Bittencourt (2008) e Cristofoleti (2015) que também discutem a 

formação de professores e o estágio obrigatório, demonstram como as 

universidades estabelecem esta interação com os alunos e buscam ressignificar o 

papel deles frente ao processo formativo. 

Percebe-se que a qualidade formativa de um curso de formação inicial de 

professores para a Educação Básica não pode passar apenas pelo conhecimento do 

PPC – Projeto Pedagógico do Curso e de seu desenvolvimento, pois para que ele 

possa efetivamente atender às exigências governamentais, também passa pela 

articulação de vários setores da instituição.  

Não se deseja aqui fazer uma defesa ingênua da formação inicial de 
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professores na modalidade a distância, mas evidenciar que é possível desenvolvê-la 

com qualidade, considerando que os processos de avaliação devem ser construídos 

a partir dela própria, e uma possibilidade para isso caminha no sentido de 

potencializar e valorizar o processo de avaliação institucional.  

Esse processo, no caso da Instituição investigada, é realizado próximo ao 

final de cada semestre. A partir dos dados coletados, professores e coordenadores 

os analisam em duas etapas. Inicialmente, cada professor, de posse de seus 

relatórios disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem (AVA), da 

instituição, verifica sua avaliação e justifica seus resultados apontados como 

negativos. Posteriormente, depois de analisar as ponderações dos professores, a 

coordenadora do curso reúne-se com os professores e juntos elaboram um relatório, 

apontando caminhos de superação dos problemas constatados, a partir das 

potencialidades e fragilidades identificadas. 

Nota-se, assim, que a avaliação institucional é a mola propulsora de estudo, 

com propostas e implantação de medidas para superação de falhas. Este processo, 

conforme acima descrito, demonstra que a instituição tem seu próprio sistema de 

avaliação que retroalimenta suas práticas acadêmico-administrativo-pedagógicas. 

Assim como a modalidade presencial, a modalidade a distância precisa 

buscar continuamente o seu aprimoramento e há uma ponderação importante que 

deve ser relevada:  

A nossa realidade descortina-se num cenário marcado pelos índices 
nada satisfatórios sobre o desempenho de nossos estudantes; sobre 
a implementação de muitos e variados projetos oficiais de formação 
continuada de professores; sobre as inúmeras idas e vindas acerca 
do currículo de formação de professores; sobre os intensos e efetivos 
investimentos em projetos que buscam a valorização do magistério. 
Nesse contexto, soma-se a discussão proposta aqui, sobre os cursos 
de formação inicial ocorrerem a distância – e as críticas tornam-se 
acaloradas. Mas, precisamos tomar cuidado para não entendê-las 
como se tivessem encontrado a grande vilã deste cenário. 

Ora, as mazelas do nosso contexto educacional são muito anteriores 
à modalidade a distância e podemos anunciar algumas questões: os 
cursos de Pedagogia presenciais formam adequadamente? Como 
questionar uma modalidade que nem ao menos foi investigada em 
relação à atuação dos egressos que se formaram nela [...]? (BAHIA, 
2015, p. 305) 

Logo, consideramos que a questão que se coloca neste ponto da discussão 

não é se a formação inicial para professor deve ser realizada presencialmente ou a 

distância, mas, sim, como ela é desenvolvida e que tipo de profissionais querem 
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formar para educar as crianças na Educação Infantil e os alunos no Ensino 

Fundamental: 

Não se pode afirmar que as relações presenciais entre os agentes 
educacionais garantam por si só a ocorrência do elo pedagógico 
fundamentado no respeito e na aproximação efetiva entre os 
professores e alunos, haja vista o fato de que muitos professores se 
ausentam presencialmente no transcorrer de suas aulas, 
principalmente quando desqualificam seus alunos e se julgam os 
únicos portadores da verdade; ou, então, dos alunos, cujo descaso 
de sua presença física denuncia a distância de seus interesses em 
relação ao conteúdo das matérias. Do mesmo modo, não é possível 
afirmar, categoricamente, que os professores que ministram suas 
aulas por meio do uso de recursos tecnológicos nunca irão 
desenvolver tal elo, justamente porque se encontram fisicamente 
afastados de seus alunos. (ZUIN, 2010, p. 973) 

A importância de se reconstruir os documentos de referência para avaliar os 

cursos a distância, considerando as novas especificidades advindas do 

desenvolvimento das tecnologias de comunicação e informação, podem viabilizar a 

possibilidade de olhar para as instituições atentando-se, inclusive aos modelos 

adotados por ela para o desenvolvimento da modalidade EaD. Tal apontamento 

sustenta-se pelo fato de coexistirem cursos de excelente qualidade e, infelizmente, 

outros que se configuram como meros certificadores de “clientes”, evidenciando a 

mercantilização da Educação (SCHEIBE, 2006).  

 Cabe salientar que a Educação não é mercadoria de consumo, mas como 

parte da configuração do processo social. Neste processo há investimento na 

formação de pessoas, que são necessários para que o cenário educacional sofra 

profundas mudanças, que só acontecerão com professores de formação mais sólida 

e consistente, que efetivamente contribuam para a formação de indivíduos que se 

constituam como sujeitos autônomos, críticos e reflexivos. 

Acredita-se que não se pode construir posturas tão antagônicas em relação à 

formação inicial de professores, seja na modalidade presencial, ou a distância. O 

acirramento dos posicionamentos tão díspares entre as duas modalidades precisa 

ser repensando, uma vez que, como já exposto, as duas modalidades têm suas 

carências e limitações, como também suas potencialidades. 

O que se percebe é que pelas especificidades que cada uma das 

modalidades possui, avaliá-las implica no aperfeiçoamento do documento de 

referência que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP) e o Ministério da Educação e Cultura (MEC) disponibilizam para o 

desenvolvimento destes processos.   
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Há que se mencionar, também, as conhecidas dificuldades de gerência e de 

controle/acompanhamento do MEC. Ressalta-se que é uma tarefa complexa o 

desenvolvimento de ações que visam evitar a proliferação da indústria de diplomas e 

dos consequentes prejuízos educacionais/formativos. E podemos considerar que 

esta dificuldade pode colaborar com a proliferação de uma ideia preconceituosa dos 

processos formativos iniciais de professores na modalidade a distância. 

 Sobre isso, Zuin (2010) apresenta o seguinte ponto de vista: 

[...] tais argumentos (preconceito e descrédito em relação à EaD) não 
são suficientes para que se possa esquivar de outras duas 
ponderações: (1) o próprio Documento-Referência admite que, se 
fosse possível relacionar a formação continuada por meio da EaD 
com “uma política integrada a um conjunto de ações formativas 
presenciais”, haveria a possibilidade de “democratização e acesso a 
novos espaços e ações de formação” (CONAE, 2010, p. 84). Então, 
por que esse mesmo esforço não poderia ser empregado para o 
desenvolvimento das práticas pedagógicas dos cursos de formação 
inicial, desde que fossem analisadas e respeitadas as 
particularidades teóricas e práticas de cada curso para saber se 
poderiam ou não serem ministrados a distância?; e (2) se, 
historicamente, a fabricação de diplomas já pode ser observada em 
nosso país, bem antes da existência das atuais TICs, esse fato por si 
só eximiria o MEC de se esforçar para acompanhar e controlar os 
cursos de formação inicial a distância, uma vez que, reconhecida a 
inevitabilidade do processo de industrialização de diplomas, seria 
mais adequado colocar obstáculos à existência de praticamente 
todos esses cursos? (p. 973-974) 

Outro aspecto importante, já mencionado e reforçado por Sommer (2010, p. 

23), é que não é apenas a formação de professores na modalidade a distância que 

tem fragilidades. Segundo o autor, “Também não se pode desconsiderar a baixa 

qualidade dos cursos de Pedagogia nas modalidades presenciais [...]”.  

Compreendemos que essas considerações reforçam a necessidade de se 

intensificar a rigorosidade dos órgãos oficiais para a avaliação e acompanhamento 

dos cursos de formação inicial de professores para a Educação Básica, não 

importando a modalidade. 

Recentemente, Bahia (2015)2 concluiu uma pesquisa que investigou as 

representações de egressos de  um  mesmo curso de Pedagogia nas modalidades a  

 

                                                           

2 BAHIA, Norinês Panicacci. Curso de pedagogia presencial e a distância: uma análise sobre a 
formação e a atuação de egressos. Revista Acta Scientiarum. Education, Maringá (PR). v. 37, jul-set. 
2015,   p.  301-312.   Disponível em: <http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/ActaSciEduc/article/view/ 
24388/pdf_56>. Acesso em: 26 mar. 2016. 
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distância e presencial, sobre as suas trajetórias formativa e profissional: 

A proposta para a realização desta pesquisa, no âmbito de um 
estágio pós-doutoral, justificou-se pela necessidade da ampliação e 
do aprofundamento das reflexões sobre a formação inicial de 
professores a distância, sobretudo acerca da atuação dos egressos 
desta modalidade, tendo em vista as tensões nas discussões que a 
mesma suscita com a indicação de hipóteses, bem como de críticas, 
sobre cursos aligeirados e superficiais que comprometem a 
formação, que deveria ser sólida, para uma adequada atuação. 
Consideramos também a lacuna, para não dizer a ausência, de 
estudos e pesquisas sobre o cotidiano profissional de egressos da 
modalidade a distância (especificamente dos Cursos de Pedagogia), 
como uma possibilidade de analisarmos se, de fato, a modalidade 
importa quando discutimos sobre a adequada formação para a 
atuação na educação infantil e/ou nas séries iniciais do ensino 
fundamental. (p. 302) 

A pesquisa de Bahia (2015) envolveu sujeitos a partir dos seguintes critérios: 

egressos de um mesmo curso de Pedagogia nas modalidades a distância e 

presencial; que este curso tenha sido a formação inicial destes sujeitos e que todos 

os egressos estivessem atuando como professores nas redes públicas de ensino 

(estadual ou municipal). De modo geral, os resultados apontaram que: 

[...] pelo que pudemos desvelar a partir das análises realizadas, 
podemos inferir que a modalidade não importa para a obtenção de uma 
formação que dê conta de preparar os futuros professores 
adequadamente para o exercício profissional. Outras questões como a 
maturidade, a certeza pela escolha da profissão, o compromisso e a 
clareza sobre o papel docente e o envolvimento com as questões 
relacionadas ao cotidiano escolar, parecem ser definidoras para um 
bom desempenho profissional e para a construção da profissionalidade 
docente. (p. 311, grifo da autora) 

Outro aspecto considerado importante e que merece destaque refere-se a um 

posicionamento de relevância de Sommer (2010):  

Com todos os defeitos que possam ter os processos formativos (ou a 
certificação) providos por cursos de licenciatura a distância, não se 
pode imputar aos licenciados, nesta modalidade, as razões da baixa 
qualidade de ensino na educação básica deste País. O baixo nível de 
qualidade da educação básica brasileira tem razões conjunturais que 
ultrapassam, em muito, a suposta baixa qualificação dos egressos de 
cursos de licenciatura a distância. (p. 27) 

Assim, no próximo capítulo, aprofundamos um pouco mais as discussões 

sobre a formação de professores, a partir da retomada de um breve histórico acerca 

do Curso de Pedagogia presencial e a distância, em interface com a inserção da 

modalidade EaD na Instituição investigada. 
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2 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DO CURSO DE PEDAGOGIA NO 
BRASIL  

O objetivo deste capítulo é apresentar um breve histórico sobre os caminhos 

percorridos pelo curso de Pedagogia no Brasil até o advento da modalidade EaD, 

bem como a inserção desta modalidade na Instituição investigada, especialmente, o 

curso de Pedagogia a distância. 

2.1 AS IDAS-E-VINDAS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Dos últimos anos do século passado até os dias atuais, a sociedade tem 

vivenciado significativas alterações no modo de produção capitalista em âmbito 

mundial, no qual se vive um padrão de acumulação resultante da globalização da 

economia e da reestruturação dos meios de produção. Estas transformações nos 

meios de processo de mercadorias ocasionam mudanças que afetam as diferentes 

dimensões da existência humana, neste período histórico. 

Kuenzer (2005), ao considerar tal cenário, relata que: 

Como resposta às novas exigências de competitividade que marcam 
o mercado globalizado, exigindo cada vez mais qualidade com menor 
custo, a base técnica de produção fordista, vai sendo substituída por 
um processo de trabalho resultante de um novo paradigma 
tecnológico apoiado essencialmente na microeletrônica, cuja 
característica principal é a flexibilidade. (p. 33) 

 

A globalização concretiza-se como um direcionamento de organização 

econômico-social nos mais diversos países e setores da sociedade. Ela traz em seu 

bojo, como eixo estruturante, a revolução tecnológica informacional. 

A implicação dessa revolução culmina em um novo entendimento acerca do 

desenvolvimento do sistema capitalista, considerando uma nova modalidade de 

acumulação de capital. Pires e Reis (1999, p. 31) afirmam que “[...] não há, a rigor, 

troca de mercadorias nem de papel moeda; há, sim, troca de informações sobre 

dinheiro, há troca de informações sobre papéis que significam dinheiro”. Contudo, 

faz-se necessário salientar que as questões relacionadas ao sistema capitalista não 

se resumem apenas às de ordem econômica, mas também de ordem ideológica, em 

se tratando do pensamento neoliberal.  

Anderson (1995) explicita: 
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[...] o neoliberalismo fracassou, não conseguiu nenhuma revitalização 
básica do capitalismo avançado. Socialmente, ao contrário, o 
neoliberalismo conseguiu muitos de seus objetivos, criando 
sociedades marcadamente mais desiguais, embora não tão 
desestatizadas como queria. Política e ideologicamente, todavia, o 
neoliberalismo alcançou um êxito num grau com o qual seus 
fundadores originalmente jamais sonharam, disseminando a simples 
ideia de que não há alternativas para os seus princípios, que todos, 
seja confessando ou negando, têm de adaptar-se às suas normas. 
(p. 22) 

Assim, as mudanças, alterações e avanços que ocorrem no mundo 

contemporâneo delineiam profundas modificações nas esferas da vida social, 

desencadeando transformações econômicas, políticas e culturais que influenciam e 

ressignificam de modo singular as escolas e o exercício profissional da docência 

(LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2003). 

Os autores evidenciam que tais mudanças referem-se especialmente ao 

papel da escola e de suas concepções de conhecimento, de profissão docente e de 

formação de professores, as quais têm, como pano de fundo, as transformações nas 

expectativas e demandas educacionais da sociedade brasileira. Neste sentido, por 

mais que a instituição escolar modifique suas funções, sua estrutura organizacional 

e seus conteúdos e métodos, ainda assim, segundo os autores, é necessária a 

democratização do ensino, que tem como principal compromisso reduzir a distância 

entre a Ciência e os cidadãos. 

 Nota-se que para a sociedade contemporânea não basta apenas formar 

cidadãos críticos, participativos, atuantes e com capacidade de reflexão sobre os 

problemas pessoais e sociais. É preciso também que o indivíduo seja formado com 

a consciência de sua historicidade.  

Considerando a Educação como um processo de permanente mediação entre 

o mundo escolar e o universo que o cerca, na era da informação, a escola e o 

professor passam a assumir papéis bem diferenciados.  

A escola deve ser, então, uma instituição aberta, pensante e flexível, e as 

mesmas características devem ser inerentes ao docente, que necessita aprender 

novas competências e habilidades para gerir e relacionar informações, com o 

objetivo de transformá-las em conhecimento e em seu saber. 

Se observarmos as discussões sobre Educação realizadas no âmbito 

internacional, nota-se que, para atender a essas demandas sociais e educacionais, 

a formação de professores, especialmente na última década, tem recebido maior 
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atenção, pois dados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA) 

demonstram que o nível de aprendizagem dos alunos brasileiros está muito aquém 

dos parâmetros mundiais estabelecidos, inviabilizando a formação do cidadão como 

anteriormente mencionado.  

Os dados do ranking, emitidos nas provas aplicadas em 2012, em 65 países e 

territórios3, e divulgados em 3 de dezembro de 2012, demonstraram que os 

estudantes brasileiros ficaram em 58º lugar na disciplina de Matemática, com 391 

pontos, uma posição abaixo da obtida no levantamento de 2009, no qual o país 

alcançou 386 pontos. Os dados apontaram Xangai como o melhor classificado, com 

613 pontos, sendo que a média dos 34 países da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) foi de 494 pontos.  

A evolução dos índices das provas dos últimos anos pode ser observada no 

Gráfico 1. 

Gráfico 1 – Evolução das médias em Matemática no PISA. 

 

Já em relação à leitura, o país somou 410 pontos, dois a menos que a sua 

pontuação na última avaliação e 86 pontos abaixo da média dos países da OCDE. 

O Brasil ficou com a 55ª posição do ranking de leitura, atrás de países como 

Chile, Uruguai, Romênia e Tailândia. Segundo o relatório da OCDE, parte do mau 

desempenho do país pode ser explicado pela expansão de alunos de 15 anos na 

rede em séries defasadas, conforme Gráfico 2.  

                                                           

3 A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) conta com 34 membros e 
outros 31 países e economias, entre eles, o Brasil (PISA, 2013) – (N.A.). 

Fonte: PISA (2013). 
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Gráfico 2 – Evolução das médias em leitura no PISA. 

 

 Percebe-se que os dados mundiais destacam que o Brasil não apresenta 

bons resultados educacionais. Mas isso também pode ser visto em nível nacional. 

Os resultados dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental obtidos pelo 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB4) também demonstram esta 

fragilidade. 

Na Tabela 1, a seguir, nota-se a cada ano uma melhora das médias obtidas, 

evidenciando uma evolução na qualidade de Educação oferecida no Brasil, embora 

em relação aos índices de outros países, como já apontado, a situação do Brasil 

ainda é delicada, requerendo diversas ações no âmbito das políticas públicas para 

este setor, dentre elas, um olhar especial para a formação de professores para a 

Educação Básica. 

 

 

 

                                                           

4 O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) foi criado pelo INEP em 2007 e representa 
a iniciativa pioneira de reunir em um único indicador dois conceitos igualmente importantes para a 
qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações.  

O índice agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do INEP a 
possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem traçar metas de 
qualidade educacional para os sistemas.  

O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e 
médias de desempenho nas avaliações do INEP, o Sistema de Avaliação da Educação Básica 
(Saeb) – para as unidades da federação e para o país, e a  Prova Brasil  para os municípios (BRASIL, 
2013b) – (N.A.). 

Fonte: PISA (2013). 

 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/basica-censo
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
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Tabela 1 – Notas das provas Brasil de 2005-2013. 

REDE 
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TOTAL 182,38 172,31 4,58 193,48 175,77 4,86 204,30 184,29 5,22 209,63 190,58 5,43 211,21 195,91 5,56 

ESTADUAL 181,14 172,20 4,55 192,95 175,96 4,85 207,12 186,22 5,31 210,78 191,50 5,47 215,24 199,24 5,70 

MUNICIPAL 174,86 165,07 4,30 190,06 172,35 4,73 201,39 181,38 5,11 206,14 187,15 5,31 206,86 191,19 5,39 

PÚBLICA 177,08 167,58 4,39 189,14 171,40 4,69 199,52 179,58 5,04 204,58 185,69 5,25 205,08 189,71 5,33 

PRIVADA 226,14 211,41 6,12 227,73 210,18 6,14 240,74 220,21 6,57 242,81 222,70 6,65 244,48 229,56 6,81 

Fonte: BRASIL (2013b). 

Portanto, esses, entre outros dados, evidenciam no cenário educacional atual 

um grande desafio que se relaciona com o futuro da Educação e da própria 

sociedade brasileira. Há a necessidade de construção de um projeto político e 

educacional que se volte para uma formação de professores com bases 

efetivamente sólidas e fundadas nos princípios de qualidade e de relevância social.  

Essa formação, sendo compreendida e trabalhada em uma perspectiva de 

constante reflexão sobre a natureza do ser professor e sobre os aspectos que 

permeiam a identidade docente, pode viabilizar a formação de um professor que 

atue profissionalmente, de maneira significativa e transformadora. 

Freire (1996) advoga a tese de que o professor precisa de uma sólida 

formação em termos teóricos, bem como a ampliação de sua cultura geral, para que 

ele seja capaz de lidar com diferentes e variados elementos presentes na cultura 

dos alunos, valorizando conhecimentos trazidos por eles de outros lugares, de 

outras experiências, que fazem com que tenham diferentes leituras e visão crítica de 

mundo. 

Diante do preâmbulo apresentado, torna-se necessário entender como, ao 

longo da história, mais especificamente, a partir do ano de 1939, o Curso de 

Pedagogia foi e tem sido organizado no Brasil. 
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O objetivo deste item é apresentar a Pedagogia de 1939 até os dias atuais, 

bem como situar o leitor em relação aos modos como o Curso de Pedagogia se 

construiu neste período, para que possa entender o seu surgimento e as demandas 

que o conduziram à modalidade a distância. 

De acordo com estudos de Brzezinski (1996; 2007), Freitas (2002), Gatti e 

Barreto (2009), poucos avanços e diversos retrocessos marcam a trajetória dos 

cursos de licenciatura. Os desalinhos deste percurso apontam a influência de vários 

elementos políticos, econômicos e culturais. Destes, evidenciam-se, de um lado, a 

ausência de uma política estatal que materialize uma preocupação efetiva em 

assegurar a formação inicial docente necessária e com a qualidade que a sociedade 

contemporânea requer; de outro, a manutenção da concepção dos acadêmicos em 

relação à natureza e ao valor do conhecimento científico. 

 A proposta de formação de professores instituída no país a partir da 

LDBEN/1996 e normalizada por meio das Resoluções CNE/CP n. 1/2002 e das 

Diretrizes Nacionais específicas dos cursos, trouxe consigo ideias novas e 

animadoras acerca deste assunto, haja vista que apresentaram reflexões mais 

amplas do que as reformas anteriores, alavancando um movimento de reconstrução 

das licenciaturas e, consequentemente, a mudança da concepção dos formadores 

que nelas atuam e das instituições que as facultam. Desta maneira, os Institutos de 

Ensino Superior (IES) de todo o país programaram reformas em suas estruturas 

curriculares (BRASIL, 1996; BRASIL, 2002).   

Essas reformas também evidenciaram uma série de contradições que são 

explicitadas pela observação da incorporação de diversos discursos, os quais 

resultaram em documentos curriculares híbridos, apresentados por textos com ideias 

ambivalentes e, algumas vezes, até contraditórias. Isso pode ser percebido nos 

textos das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), que orientam a elaboração dos 

Projetos Pedagógicos dos cursos superiores envolvidos na formação de professores 

(BRASIL, 2001b). 

Como exemplo, vale citar o cuidado no detalhamento prescritivo de critérios 

para a elaboração dos Projetos Pedagógicos de Curso (PPCs) e das matrizes 

curriculares direcionadas às licenciaturas. Já em outros casos, estes mesmos 

critérios são omitidos, atribuindo-se ao próprio curso ou à IES a tarefa de pensar e 

organizar as matrizes curriculares e o Projeto Pedagógico específico, sob o discurso 

do respeito à autonomia institucional. Tais diretrizes se limitam a arrolar as 
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determinações legais emanadas do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

Nesse contexto, a formação docente, atualmente, configura-se como um 

desafio para a sociedade e para o próprio futuro da Educação. Torna-se evidente 

que há a necessidade do desenvolvimento de um projeto político educacional que se 

construa, de fato, a partir de bases consistentes e teoricamente sólidas para que o 

professor possa atuar profissionalmente de modo significativo e transformador. 

 Para que essa atuação realmente se efetive de modo transformador, é 

fundamental que a formação docente considere a tríade alocada em três áreas de 

desenvolvimento para o exercício docente: conteúdo, didática e gestão.  

A despeito disso, Severino (1991) salienta que a formação docente é 

tridimensional. De acordo com o autor, esta é uma tarefa que pressupõe o 

desenvolvimento harmonioso de três grandes perspectivas que se impõem com a 

mesma relevância, que se distinguem, mas, ao mesmo tempo, se implicam 

mutuamente, que só produzem seu resultado, se atuando convergente e 

complementarmente. Estas três dimensões são a dos conteúdos, a das habilidades 

didáticas e a das relações situacionais.  

 Além das dimensões salientadas por Severino (1991), André (1997) 

acrescenta à discussão um elemento fundamental para a formação do professor. A 

autora defende a ideia de que a formação deste profissional não pode ser abordada 

de modo descontextualizado no sentido histórico-social, sendo necessário 

redimensionar o olhar sobre o processo de formação docente, que a seu ver, deve 

acontecer por meio da articulação dos conteúdos relacionados ao micro e 

macrossocial, do individual e do coletivo, do político e do pedagógico, do ético e do 

cultural. 

Pimenta (1999, p. 15), por sua vez, levanta outra questão, que precisa ser 

considerada no contexto formativo do professor, a qual está relacionada à análise 

das práticas docentes: a autora aponta que, pensar sobre a formação, implica 

considerar esta formação, seja ela “inicial ou contínua, a partir da análise de práticas 

pedagógicas e docentes [...]”.  

Seguindo a mesma concepção de análise de práticas, Tardif e Lessard (2005) 

valorizam e investem nas pesquisas, considerando as práticas cotidianas, visto que 

estas explicitam a alteridade dos professores, pois eles:  

[...] são atores que investem em seus locais e trabalho, que pensam, 
dão sentido e significado aos seus atos, e vivenciam sua função 
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como experiência pessoal, construindo conhecimentos e uma cultura 
própria da profissão. [...] não podem trabalhar sem dar sentido ao 
que fazem, é uma interação com outras pessoas: os alunos, os 
colegas, os pais, os dirigentes da escola, etc. (p. 38) 

 

É possível perceber, por um lado, que a formação docente é complexa em 

suas dimensões e necessidades, Gatti e Barreto (2009) e Pimenta (1999), em suas 

pesquisas, discutem os caminhos para uma formação que possa permitir um sentido 

transformador no âmbito educacional e que repercuta no âmbito social; por outro 

lado, como já apontado, as políticas vigentes são, em alguns momentos, 

contraditórias e ineficazes, principalmente, quando se observam os resultados dos 

níveis de aprendizagem dos alunos. 

Observa-se nesse contexto, que a construção do Curso de Pedagogia, ao 

longo das décadas, não foi e ainda não é simples; ao contrário, é cheia de embates 

e dilemas. Tais conflitos não são exclusivos no Brasil. Nóvoa (1999) afirma que este 

problema também era vivido e debatido em Portugal. O pesquisador português 

apontava, naquela época, que os professores eram: 

[...] olhados com desconfiança, acusados de serem profissionais 
medíocres e de terem uma formação deficiente; por outro lado, são 
bombardeados com uma retórica cada vez mais abundante que os 
considera elementos essenciais para a melhoria da qualidade do 
ensino e para o progresso social e cultural. (p. 3) 

Gatti e Barreto (2009), em relação a essa questão, trazem uma contribuição 

contundente, ao explicitar um panorama fundamental para a compreensão de onde 

e como estamos hoje em relação à formação de educadores para a Educação 

Básica no contexto histórico, político, econômico e social. 

 O trabalho dessas autoras remonta à história do Curso de Pedagogia e 

remete aos anos de 1939. O Decreto-Lei n. 1.190/1939 regulamentou e definiu o 

curso pela primeira vez com a criação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

Neste espaço eram formados os “técnicos em Educação” (BRASIL, 1939). 

A regulamentação do Curso de Pedagogia, em 1939, padronizou o curso e as 

demais licenciaturas no “esquema 3 + 1”. Neste período, era oferecido o título de 

bacharel àquele que realizasse o curso em três anos, o que lhe permitia a atuação 

como professor, pois o currículo ofertava os fundamentos e as teorias educacionais, 

mas sem a contextualização dele com a pesquisa e com os problemas relacionados 

à educação (BRASIL, 1939). 

Silva (1999) aponta que, em 1969, por meio do Parecer CFE n. 252/1969 



44 
 

(BRASIL, 1969), o Curso de Pedagogia passou a oferecer formação de professores 

para o Ensino Normal e também de especialistas para desenvolver funções como: 

orientação, administração, supervisão e inspeção. Neste contexto, foram criadas as 

habilitações, fato que colaborou para a fragmentação da formação desses 

profissionais. 

O mesmo parecer também indicava a unidade entre bacharelado e 

licenciatura, por meio de uma formação de quatro anos. Com o título de licenciado, 

obtinha-se o registro para o exercício do Magistério nos Cursos Normais, em outro 

momento, denominado Magistério de 2º grau, e também, para o Magistério nos anos 

iniciais de escolarização (BRASIL, 1969). 

Tal fragmentação formativa, segundo Bahia (2013), situou a formação do 

professor como um processo em segundo plano, pois se tornou evidente a ênfase 

maior para a formação dos especialistas em Educação, os quais teriam atuação nas 

escolas, nos antigos 1º e 2º graus (Lei n. 5.692/71), denominados atualmente de 

Ensino Fundamental e Ensino Médio (BRASIL, 1971). 

Importante salientar que o período entre os anos de 1960-1964 ficou 

conhecido como um momento tecnicista, considerando a necessidade de se formar 

mão de obra trabalhadora para o mercado capitalista.  Em meio a esta “mão de 

obra”, situava-se a formação de profissionais da Educação, pois o objetivo do 

Estado, naquele momento, era dinamizar a economia do país, como explica 

Brzezinski (1996, p. 58), ao mencionar que nesta época “[...] os investimentos em 

educação estavam alicerçados no ideário tecnicista”. 

A partir do final dos anos 1970, abriu-se um debate para a reformulação do 

Curso de Pedagogia, o qual, segundo Bahia (2013), trazia no bojo das discussões a 

sua especificidade. Em outras palavras, a discussão da época recaía sobre a 

concepção da Pedagogia como ciência e sobre as questões ligadas aos processos 

de ensinar e aprender, além do de gerir escolas. O Curso de Pedagogia começava a 

trilhar novos caminhos, evidenciando um caráter profissionalizante em detrimento da 

produção e do conhecimento. Isso ocorria em função da valorização e do 

embasamento do programa dos cursos com ênfase nas técnicas e nas 

metodologias. 

Chegou-se, assim, à década de 1980, período em que, de acordo com a 

autora, professores e estudantes universitários organizaram-se e mobilizaram-se 

para discutir questões relacionadas à formação de professores, sendo que o eixo 
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central dos debates versava sobre a função principal do curso, que deveria ser a 

formação do professor para exercer uma atividade multidisciplinar na Educação 

Infantil e no Ensino Fundamental, e que esta deveria acontecer em Cursos Normais 

Superiores (BAHIA, 2013). 

Segundo Silva (1999), tais movimentos eram realizados em âmbitos nacionais 

bianuais e em seminários regulares, cujos documentos resultantes são 

considerados, até hoje, uma grande referência para a construção da identidade do 

pedagogo e do próprio Curso de Pedagogia. A autora ainda aponta que esta 

questão da identidade se constituiu como ponto “nevrálgico” das discussões, uma 

vez que, ora a ênfase formativa se dava no âmbito da docência, ora na gestão. Tal 

aspecto pode ser observado nos documentos elaborados na época – diretrizes, 

orientações curriculares, pareceres entre outros. 

 Em 1981, o Comitê Pró-participação na Reformulação dos Cursos de 

Pedagogia e Licenciaturas, Regional de São Paulo, produziu um documento que se 

tornou um marco na história do Curso de Pedagogia, tendo como objetivo central 

nortear os rumos dos trabalhos desenvolvidos dali por diante, tendo como referência 

inicial o material produzido em 1975.  

Intitulado “Proposta Alternativa para a Reformulação dos Cursos de 

Pedagogia e Licenciaturas (Anteprojeto)”, tal documento lançou luz ao movimento. 

Esta proposta indicava uma profunda redefinição, não somente nos Cursos de 

Pedagogia, como também em relação ao destino do bacharelado e licenciatura, uma 

vez que considerava que todo professor deveria ser também um educador. Nesta 

concepção, Silva (1999, p. 66) reafirma que o curso “[...] deveria supor sempre uma 

base de estudos que conduzisse à compreensão da problemática educacional 

brasileira”.  

 Pode-se observar que o núcleo central das discussões expressas no referido 

documento permanece em pauta até hoje, ou seja, que a formação dos profissionais 

da Educação seja organizada a partir de um núcleo comum para os diferentes níveis 

e modalidades de ensino. Contudo, seriam preparados na especialização os 

profissionais para a atuação não docente, tanto para os espaços escolares, quanto 

para os não escolares.  

Desse modo, a formação do especialista se daria na Pós-graduação Stricto 

Sensu, na qual seriam formados os pesquisadores e/ou os educadores do Ensino do 

3º grau. Assim, é possível afirmar que tal proposta buscou o caminho da superação 
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da concepção tecnicista.  

A busca pela superação, isto é, o percurso rumo à ruptura da concepção 

tecnicista foi, entretanto, árduo, pois à medida que o Curso de Pedagogia tornava-se 

lugar preferencial para a formação de professores para os anos iniciais do Ensino 

Fundamental, crescia o problema da dicotomização entre teoria e prática.  

Assim, desencadear o processo de ruptura com o caráter tecnicista 

instaurado na concepção formativa da época era algo intenso. Buscava-se a ideia de 

que a Pedagogia deveria ser entendida como um campo teórico-investigativo da 

Educação, do ensino do trabalho pedagógico calcado na realização da práxis social. 

Essa perspectiva de luta pela defesa de um Curso de Pedagogia, 

efetivamente voltado à questão epistemológica do ensinar e do aprender 

intensificou-se nos anos de 1980, alimentados pelos movimentos de 

“redemocratização” e de resistência ao autoritarismo impostos pela ditadura militar. 

Em 1983 foi elaborada uma proposta que ficou conhecida como “Documento 

Final de 1983” (BRZEZINSKI, 1996). O ideário formativo defendido era o de formar o 

professor, enquanto educador, assumindo a docência como eixo nuclear de sua 

identidade e, nesta perspectiva, o debate sobre a licenciatura e o bacharelado 

passou a ser apenas o início de uma forte discussão que ainda estava só 

começando. 

Das reflexões desencadeadas a partir desse documento, outras questões 

surgiram em relação à Pedagogia. Os questionamentos levantados estavam mais 

ligados ao perfil de profissional a ser formado neste curso com esta estruturação.  

Ademais, é importante destacar que a questão da identidade era, e ainda é, 

uma questão a ser analisada nos cursos de Pedagogia. Tanto o é, que Silva (1999) 

evidencia que houve um “esgotamento”, neste período, sobre a tentativa de delinear 

o profissional a ser formado. 

Foi a partir desse desenho de lutas, de idas e vindas para a construção do 

campo da Pedagogia no Brasil, adentrando nos anos 1990, que o Curso de 

Pedagogia passou a ser o lócus de formação de professores para atuar na 

Educação Básica e, consequentemente, tornou-se um requisito fundamental para o 

desenvolvimento da Educação no país. 

Como salientado, os anos de 1990 ficaram denominados como a “Década da 

Educação”, marcada pela promulgação da Lei n. 9.394/1996, evidenciando uma 

mudança em relação à formação de professores para os anos iniciais da Educação 
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Básica, estabelecendo a necessidade da formação, em nível superior, de todos os 

professores, conforme determinação em seu Art. 62: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura de graduação plena, em 
universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 
formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 
e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 
nível médio, na modalidade normal. (BRASIL, 1996b) 

 

O Art. 64, dessa mesma lei, aponta o Curso de Pedagogia como instância de 

formação dos profissionais de Educação para as tarefas não docentes:  

A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a 
educação básica, será feita em cursos de graduação em Pedagogia 
ou em nível de Pós-graduação, a critério da Instituição de Ensino, 
garantida, nesta formação, a base comum nacional. (BRASIL, 1996b) 

 

Nos Art. 62 e 63, Incisos I e II, é possível observar que pontos nucleares, 

defendidos ao longo de anos de lutas pela construção da identidade do profissional 

da Educação, foram negligenciados. Dentre estes pontos, destacam-se a introdução 

dos Institutos Superiores de Educação como locais possíveis de formação, além das 

universidades e manutenção do Curso Normal Superior para a formação de 

professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental. Outro ponto a ser 

mencionado, é a possibilidade de formação pedagógica ao portador de diploma de 

qualquer curso superior com vistas à atuação na Educação Básica. 

A LDB n. 9.394/1996, ao estabelecer os indicadores sobre a formação dos 

profissionais da Educação Básica, explicita que além da docência, este profissional 

também será formado para a administração, planejamento, inspeção, supervisão e 

orientação educacional para a Educação Básica. Em relação a esta desatenção às 

lutas realizadas até os dias atuais, Bahia (2013) aponta que:  

Instalam-se, novamente, as contradições acerca do papel do 
pedagogo e, porque não, do próprio curso de pedagogia, 
retrocedendo-se na discussão matriz sobre a formação superior de 
professores, para as séries iniciais atreladas a um curso de 
dimensões mais abrangentes em termos de sua própria atuação, 
com ênfase na docência, em contraposição à ideia de formação de 
um especialista. (p. 4) 

Tais aspectos são reiterados na concepção de Scheibe e Aguiar (1999): 

[...] é importante recolocar o papel da universidade na formação de 
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professores. Entender o curso de pedagogia desvinculado da 
formação de professores, num entendimento que vem sendo 
assumido por acadêmicos e por representantes do Conselho 
Nacional de Educação, é deixar de contemplar a complexidade da 
história do curso e da formação de professores no país. A trajetória 
peculiar que assumiu o curso de pedagogia no Brasil, como espaço 
também de formação de professores para a educação infantil e 
séries iniciais do ensino fundamental, não apenas tem o papel de 
vincular essa formação ao ensino universitário, mas principalmente e 
ainda o de superar a dicotomia que desvincula teoria e prática, 
pensar e fazer, conteúdos e forma na área do conhecimento e da 
prática educacional. (p. 236) 

Em meio a esses questionamentos e discussões, o Curso de Pedagogia foi 

sendo construído. O cenário desvelava que, apesar das leis, muitas das 

necessidades formativas apontadas por estudantes, professores e estudiosos da 

área, ao longo dos anos, não haviam sido atendidas, e mesmo assim, já se 

caminhava para uma nova construção: a Pedagogia na modalidade a distância. 

Com a promulgação da LDBEN n. 9.394/1996, a modalidade a distância foi 

oficializada no Art. 80, no qual se evidencia que o Poder Público deve incentivar a 

criação e desenvolvimento de programas de educação a distância. Para tanto, o 

Ministério da Educação, por meio do Decreto n. 1.917, de 27 de maio de 1996, criou 

a Secretaria de Educação a Distância (SEED/MEC), com a finalidade de atuar como 

agente de inovação tecnológica nos processos de ensino e aprendizagem, fomentar 

a incorporação das tecnologias de informação e comunicação (TIC) e das técnicas 

de Educação a Distância aos métodos didático-pedagógicos, bem como promover a 

pesquisa e o desenvolvimento (ALMEIDA, et al., 2012; BRASIL, 1996a).  

Especificamente, os Art. 80 e 87, da LDBEN-9.394/1996, estabelecem 

algumas regulamentações. Hermida e Bonfim (2006) apresentam uma ideia geral 

sobre o que está determinado nestes artigos. 

 definição de educação a distância, abrangendo todos os cursos 
que não sejam estrita e integralmente presenciais;  

 exigência de credenciamento específico das IES para oferecer 
quaisquer cursos de EAD, organizada esta com abertura e regime 
especiais; 

 exigência de autorização/reconhecimento de cursos de 
graduação;  

 exigência de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de cursos de pós-graduação stricto sensu 
dependentes da Câmara de Educação Superior do Conselho 
Nacional de Educação e da Avaliação da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES);  
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 dispensa de processo de autorização/reconhecimento para cursos 
de pós-graduação lato sensu para instituições credenciadas para 
EaD;  

 transferência e aproveitamento de estudos entre as modalidades;  

 exigência de exames presenciais nos cursos de graduação e pós-
graduação stricto e lato sensu. (p. 174) 

Houve a regulamentação do ensino a distância pelos Decretos n. 2.494 e n. 

2.561 de 1998, mas ambos foram revogados pelo Decreto n. 5.622, em vigor desde 

sua publicação em 20 de dezembro de 2005 (BRASIL, 1998a; BRASIL, 1998b; 

BRASIL, 2005a). 

O Decreto n. 5.622 caracteriza EaD como uma modalidade educacional que 

se utiliza de meios e tecnologias de informação e comunicação para mediar os 

processos de ensino e aprendizagem entre estudantes e professores, em lugares e 

tempos diversos. Além disso, este decreto respaldou legalmente e deu orientações 

no tocante à política de garantia de qualidade, de acordo com os “Referenciais de 

Qualidade para Educação Superior a Distância do Ministério da Educação”, 

publicado em 2007 (BRASIL, 2005a; BRASIL, 2007b; ALMEIDA et.al., 2012). 

Segundo os “Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância 

do Ministério da Educação” (ALMEIDA et.al., 2012), os primeiros cursos de 

Pedagogia a distância, apesar do que promulgou a LBDEN-9.394/1996, foram 

oferecidos como “Programas de Educação a Distância”, como foi o caso da 

Universidade Federal de Santa Catarina, conforme Parecer CNE/CES n. 305/2000b: 

Diante do exposto, a Relatora recomenda o credenciamento da 
Universidade Estadual de Santa Catarina, mantida pelo Estado de 
Santa Catarina, pelo prazo de 3 anos, para desenvolver e 
implementar Programa de Ensino a Distância, com a autorização do 
curso de Pedagogia, licenciatura plena, com 200 (duzentas) vagas 
iniciais, respeitados os termos do decreto n. 3.276/1999, devendo os 
outros cursos ser objeto de autorização específica na forma do §3º 
do artigo 80 da Lei 9.394/96. (BRASIL, 2000b)  

Nesse mesmo ano, outras instituições também foram autorizadas a oferecer o 

Curso de Pedagogia para formação de professores para a Educação Básica, como 

as Universidades Federais do Mato Grosso e do Paraná e, paralelamente a este 

acontecimento, Almeida et al. (2012) apontam que no âmbito estadual: 

Os Conselhos Estaduais de Educação continuavam a aprovar, nos 
anos 2000, Programas Especiais de Formação de Professores, com 
características da modalidade a distância, organizados em parceria 
com as Secretarias Estaduais de Educação para as redes públicas 
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estaduais e municipais, premidos pela necessidade de formá-los em 
curso superior para atender os preceitos da LDB. Dentre eles, 
destacam-se: i) Projeto Veredas, uma parceria da Secretaria de 
Estado da Educação de Minas Gerais com 18 IES, para professores 
das redes estadual e municipais, com a oferta de 15.000 vagas 
distribuídas em 21 polos regionais e 29 subpolos; ii) “Presença 
Virtual”, desenvolvido pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
em parceria com a Universidade Eletrônica do Brasil, com mídias 
interativas para atendimento de 23 municípios do Paraná, sendo 
Ponta Grossa a unidade geradora e o município-polo. (p. 73) 

Em 7 de abril de 1998, o MEC publicou a Portaria Ministerial n. 2.561/98, com 

o objetivo de regulamentar o credenciamento de instituições para a oferta de cursos 

de graduação a distância, indicando critérios como: experiência, recursos, 

infraestrutura, corpo técnico e docente qualificados, e sistema de avaliação. 

Considerando o disposto na lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, e no Decreto n. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, e a 
necessidade de normatizar os procedimentos de credenciamento de 
instituições para a oferta de cursos de graduação e Educação 
profissional tecnológica a distância, resolve:  

Art. 1 – A instituição de ensino interessada em credenciar-se para 
oferecer cursos de graduação e Educação profissional em nível 
tecnológico a distância deverá apresentar solicitação ao Ministério da 
Educação e do Desporto, a ser protocolada no Protocolo Geral do 
MEC ou na DEMEC da unidade da federação respectiva. (BRASIL, 
1998) 

Esse documento foi revogado pela Portaria Ministerial n. 4.361, de 29 de 

dezembro de 2004. O objetivo da revogação era ampliar as normativas dos 

processos de credenciamento da Educação a Distância no Ensino Superior. De 

acordo com o Art. 1: 

Os processos de credenciamento e recredenciamento de instituições 
de educação superior (IES), credenciamento para oferta de cursos 
de pós-graduação lato sensu, credenciamento e recredenciamento 
de instituições de educação superior para oferta de cursos superiores 
a distância, de autorização, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento de cursos superiores, bem como de transferência de 
manutenção aumento e remanejamento de vagas de cursos 
reconhecidos, desativação de cursos, descredenciamento de 
instituições, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), 
aditamento de PDI, além de outros processos afins, deverão ser 
protocolizados por meio do Sistema de Acompanhamento de 
Processos das Instituições de Ensino Superior – SAPIENS/MEC. 
(BRASIL, 2004)  

O parágrafo 3 do Art. 1 enuncia, ainda que:  

A Secretaria de Educação Superior – SESu – é o órgão gestor do 
Sapiens/MEC, podendo, para tanto, estabelecer normas, 
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procedimentos e os critérios para acesso e utilização do Sistema, em 
consonância com as especificidades das atribuições da Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica – SETEC e do Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP. (BRASIL, 2004) 

A partir da publicação dessa Portaria ministerial, houve a inserção da 

obrigatoriedade da especificação dos polos de apoio presencial, como disposto no 

Art. 3, Inciso VII: 

A descrição da infraestrutura, corpo docente, tutoria, plataforma de 
Educação a Distância, metodologia, equipes multidisciplinares, 
parcerias e polos, bem como outros elementos específicos para a 
educação superior a distância. (BRASIL, 2004) 

A Portaria n. 4.361/2004 foi responsável pelo primeiro registro, na legislação, 

da obrigatoriedade de especificar os polos de apoio presencial, que futuramente 

sofreriam algumas transformações nas publicações posteriores, tendo seu papel 

ampliado, questionado e redefinido. 

Com tantos avanços em termos legais, no sentido de regulamentar a 

modalidade em questão, Moran (2013) sinaliza que: 

Estamos numa fase de consolidação da EaD no Brasil, 
principalmente no Ensino Superior com crescimento expressivo e 
sustentado. O Brasil aprende rápido e os modelos de sucesso são 
logo imitados. Passamos de importadores de modelos de EaD para 
desenvolvedores de novos projetos, de programas complexos 
implantados com rapidez. Algumas razões principais para esse 
crescimento rápido: demanda reprimida de alunos não atendidos, 
principalmente por motivos econômicos. Muitos alunos são adultos 
que agora podem fazer uma graduação ou especialização. Com a 
LDB o Brasil legalizou o Ensino Superior na Educação a Distância 
pela primeira vez. (s/p) 

Por volta dos anos de 2004 e 2005, ocorreu a revogação do Decreto n. 2.494, 

de 10 de fevereiro de 1998, pelo Decreto n. 5.622, de 19 de dezembro de 2005, 

elaborado com base no que dispõe o Art. 8, § 1 da LDB: “Caberá à União a 

coordenação da política nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e 

sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às 

demais instâncias educacionais” (BRASIL, 2005). 

Em decorrência disso, o Art. 1, modifica, bem como amplia, a definição 

conceitual da Educação a Distância em relação ao decreto anterior:  

Para os fins deste Decreto, caracteriza-se a Educação a Distância 
como modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a 
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utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com 
estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em 
lugares ou tempos diversos. (BRASIL, 2005) 

Os desafios que demandam a modalidade EaD são inúmeros e isso faz com 

que o MEC reestruture suas secretarias, para que tais necessidades sejam 

atendidas. Dentre estas, vale citar a publicação do Decreto n. 5.773, de 09 de maio 

de 2006, no qual fica a cargo da Secretaria de Educação a Distância (SEED) emitir 

pareceres sobre os pedidos de credenciamento e de recredenciamento de 

instituições para a oferta de Educação Superior a distância, como disposto no Art. 

26:  

A oferta de Educação a Distância é sujeita a credenciamento 
específico nos termos de regulamentação própria.  

§ 1 – O pedido observará os requisitos pertinentes ao 
credenciamento de instituições e será instruído pela Secretaria de 
Educação Superior ou pela Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica, conforme o caso, com a colaboração da Secretaria de 
Educação a Distância. (BRASIL, 2006) 

Cabe destacar que, por meio da publicação do Decreto n. 6.303, de 12 de 

dezembro de 2007, há alteração dos dispositivos do decreto n. 5.622/2005, no que 

se refere ao estabelecimento das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e do 

decreto n. 5.773/2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 

supervisão e avaliação de instituições de Educação Superior e cursos superiores de 

graduação e sequenciais no sistema federal de ensino (BRASIL, 2007).  

Tais alterações do Decreto n. 6.303/2007 permitiram a ampliação das funções 

da SEED, que passou a avaliar e a decidir sobre os processos de credenciamento e 

de autorização de cursos superiores a distância. Além disso, este decreto, em seu 

Art. 14, também dispõe sobre o prazo de validade do credenciamento dos cursos: “O 

credenciamento de instituição para a oferta dos cursos ou programas a distância 

terá prazo de validade condicionado ao ciclo avaliativo, observado o Decreto n. 

5.773, de 2006, e normas expedidas pelo Ministério da Educação” (BRASIL, 2007). 

É importante saber que, em 18 de janeiro de 2011, conforme nota do MEC, foi 

extinta a Secretaria de Educação a Distância (SEED), pegando de surpresa os 

profissionais e pesquisadores da área. Mas de fato mesmo, ela aconteceu em maio 

do mesmo ano, por meio do Decreto n. 7.480, de 16 de maio de 2011, revogado 

pelo Decreto n. 7.690, de 2 de março de 2012, que dispõe sobre a estrutura 

regimental e o quadro administrativo dos cargos do MEC. Deste modo, foi a partir do 

Decreto n. 7.690 que a SEED foi extinta e do qual nasceu a Secretaria de Regulação 
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e Supervisão do Ensino Superior do MEC (SERES), absorvendo competências 

antes da SESu, da SETEC e da extinta SEED do MEC (BRASIL, 2111a; BRASIL, 

2012). 

Essa secretaria foi criada para zelar pelo cumprimento da legislação 

educacional. As ações por ela desenvolvidas buscam induzir a elevação da 

qualidade do ensino por meio do estabelecimento de diretrizes para a expansão de 

cursos e instituições, em conformidade com as diretrizes curriculares nacionais e de 

parâmetros de qualidade de cursos e instituições. As atribuições da SERES estão 

previstas nos Arts. 26 a 29, do Decreto n. 7.690/2012, com as alterações do Decreto 

n. 8.066/2013, de 7 de agosto de 2013 (BRASIL, 2012; BRASIL, 2013a). 

Para Segenreich (2014, p. 67, grifo da autora), “[...] existe uma falta de 

comunicação adequada e discussão sobre uma decisão importante para quem 

pesquisa e/ou trabalha com EAD no Brasil, a medida foi mantida sob a alegação de 

que a EAD já estava amadurecida suficientemente para ser integrada ao sistema”.  

Diante do exposto, nos dias de hoje, a modalidade EaD está inserida nos 

instrumentos e processos de avaliação pelo Sistema Nacional da Educação Superior 

(Sinaes), tais como: (a) autoavaliação institucional; (b) avaliação externa; (c) Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade); (d) avaliação dos cursos de 

graduação; e (e) instrumentos de informação (censo e cadastro).  

Em 2007, buscando avaliar a qualidade dos cursos oferecidos na modalidade 

a distância, o MEC, por meio da SEED, estabeleceu novos “Referenciais de 

Qualidade para a Educação a Distância”, que servem como parâmetros em relação 

aos critérios e regras para a regulação, supervisão e avaliação desta modalidade de 

ensino (BRASIL, 2007b).  

É possível perceber que a implantação, o desenvolvimento, a ampliação e o 

controle de qualidade da modalidade EaD demandaram, por parte de algumas 

instituições, grandes investimentos, tanto no âmbito estrutural e material, como no 

acadêmico. E sobre esta questão Gatti e Barreto (2009) apontam que:  

Considerando a elevação das exigências de formação de todos os 
professores da Educação Básica para o nível superior, determinada 
pela legislação nacional, grande esforço tem sido feito por parte de 
diferentes instâncias não só para preparar os novos profissionais que 
deverão prover as futuras necessidades do setor, como também para 
elevar o patamar de formação dos professores em serviço. (p. 33) 

Assim, ao mesmo tempo em que se buscou a construção de um curso de 

Pedagogia atendendo às demandas evidenciadas por pesquisadores e professores, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7690.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8066.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8066.htm#art2
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ao longo das décadas, o mesmo movimento foi realizado no que se refere à 

elaboração das diretrizes para a formação do pedagogo. Tais aspectos encontram-

se abordados no próximo item. 

2.2 AS DIRETRIZES PARA A FORMAÇÃO DO PEDAGOGO  

É notório, a partir do que foi apresentado sobre a história do Curso de 

Pedagogia, que a busca por uma formação de qualidade dos profissionais da 

Educação e pela construção da identidade do Pedagogo ecoa até os dias atuais. 

E mais, essa trajetória trouxe avanços significativos para os objetivos dessas 

lutas, mesmo que nem todos tenham sido atingidos, exigindo das associações, 

entidades de classe e estudiosos a continuação das reivindicações daquilo que 

ainda não foi efetivado. 

 Como já mencionado, embora os órgãos oficiais responsáveis não 

contemplassem os anseios de professores, alunos e pesquisadores da área, com a 

promulgação da LDBEN-9.394/1996 as discussões sobre as reformulações no Curso 

de Pedagogia ganharam força, principalmente em relação ao currículo mínimo 

estabelecido no final dos anos de 1960. 

Esses movimentos em prol da discussão dos rumos que o Curso de 

Pedagogia deveria assumir a partir de então, concretizaram-se no boletim emitido 

pela Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE): 

Este VIII Encontro reveste-se de grande importância na atual 
conjuntura nacional, dadas as investidas do governo federal nos 
vários campos e em especial no campo educacional, com a 
aprovação do projeto Darcy Ribeiro para a LDB, as recentes medidas 
e modificação do ensino técnico e profissionalizante, a elaboração 
dos parâmetros curriculares nacionais. No campo da formação de 
professores as medidas ainda não estão explicitadas, mas já se fala 
na possibilidade de adequar os currículos dos cursos de formação 
aos objetivos definidos pelos parâmetros curriculares nacionais para 
o ensino de 1º grau e na revisão das licenciaturas. (ANFOPE, 1996, 
p.1) 

 

Brzezinski (2007, p. 241) destaca que o ponto de partida da trajetória para a 

construção das diretrizes para o Curso de Pedagogia, ocorreu em meio a um estado 

de tensão, uma vez que as propostas que estavam sendo discutidas e debatidas ao 

longo dos anos, não foram consideradas e, de acordo com a autora, a Secretaria de 

Ensino Superior (SESu) e a Secretaria de Ensino Fundamental (SEF) resistiram “[...] 
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terminantemente ao envio desse documento ao Conselho Nacional de Educação 

(CNE), pois o interesse maior das duas secretarias do Ministério da Educação e 

Cultura (MEC) era estabelecer diretrizes para o curso Normal Superior [...]”, o qual 

foi criado pela LDBEN-9.394/1996. 

Além desses movimentos, outros se sucederam na luta pela elaboração de 

diretrizes para o Curso de Pedagogia que atendessem aos anseios daqueles que 

efetivamente entendiam a formação de educadores para a Educação Básica como 

uma construção de novas possibilidades à Educação brasileira. 

 Em 2001, uma nova frente de luta se fez presente no documento intitulado 

“Posicionamento Conjunto das Entidades”, reafirmando os ideais propostos no 

documento de 19995. Neste sentido, Brzezinski (2007) destaca que: 

Na verdade, nesse documento (2001), a Comissão de Especialistas 
da Pedagogia e Comissão de Especialistas de Formação de 
professores junto à SESu/MEC basearam-se para construir a 
“proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de 
Graduação em Pedagogia”, encaminhada ao CNE em abril de 2002. 
(p. 241) 

Em 17 de março de 2005, o Conselho Nacional de Educação (CNE) 

manifestou-se em relação ao exposto. Por via eletrônica, segundo Brzezinski (2007), 

este órgão convidou educadores em geral para discutirem a minuta divulgada. 

Depois de tantas manifestações feitas à minuta apresentada pelo CNE, o 

Conselho criou uma Comissão Bicameral de Ensino com o propósito de elaborar as 

“aludidas diretrizes” (BRZEZINSKI, 2007, p. 243). Desta forma, foi possível a 

proposição e um clima de diálogo bastante proveitoso para os desdobramentos 

esperados. 

 Assim, a partir dos Pareceres CNE/CP n. 05/2005 e n. 03/2006 e da 

Resolução CNE/CP n. 01/2006, começou um novo período na história do Curso de 

Pedagogia. Destes pareceres em diante, teve início, ou então, é possível dizer que 

foi retomada a construção da nova identidade do Curso de Pedagogia e do 

Pedagogo, ainda que houvesse intuito de criticá-las (BRASIL, 2005b; BRASIL, 

2006b; BRASIL, 2006c). 
                                                           

5 A Proposta de Diretrizes Curriculares de Pedagogia foi elaborada em 1999 por uma Comissão de 
Especialistas de Pedagogia, resultante de ampla consulta às universidades e de consensos 
construídos com entidades, como: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação 
(Anped), Associação Nacional pela Formação de Professores da Educação (ANFOPE), Centro de 
Estudos Educação e Sociedade (CEDES), Fórum Nacional de Diretores de Faculdades, Centro de 
Educação ou Equivalentes das Universidades Públicas Brasileiras (Forumdir) e Associação Nacional 
de Política e Administração da Educação (Anpae) – (N.A.). 
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Segundo Brzezinski (2007, p. 243), “Começa a se desenhar com certa nitidez: 

a formação no curso de Pedagogia, tendo por base a docência, que confere 

identidade ao professor-pesquisador-gestor como um profissional da Educação para 

atuar em espaços escolares e não escolares”. 

Os estudos realizados por Ribeiro e Miranda (2008) salientam justamente 

esta “frustração”: 

As novas DCNs para o Curso de Pedagogia constituem uma 
conquista da ANFOPE em conjunto com as demais entidades do 
setor educacional, especificamente as de formação de professores. 
Contudo, após sua aprovação foram suscitados debates, 
questionamentos, dúvidas advindas de diferentes campos da 
comunidade educativa: docentes, discentes, pesquisadores, entre 
outros, o que significa dizer que não há consenso acerca das DCNs. 
(p. 14) 

 Com a Resolução n. 01/2006, portanto, foram extintas as habilitações do 

Curso de Pedagogia, transformando o curso em Licenciatura em Pedagogia. Deste 

modo, foi decido legalmente que o Curso Normal Superior fosse transformado em 

Curso de Pedagogia, a partir da reestruturação do Projeto Pedagógico do Curso 

(BRASIL, 2006b).  

Apesar de essas decisões como tentativas de definição da função do Curso 

de Pedagogia, considerando-se a base formativa para o Pedagogo a partir desta 

resolução, é possível afirmar que ainda emergiram aspectos que não atenderam aos 

anseios da comunidade acadêmica referentes ao formato do curso. A maneira como 

as diretrizes apresentaram-se escritas e organizadas, na visão de Saviani (2008), 

deixou de lado a essência do curso. 

Vê-se, pelos termos em que se encontram vazados os textos do 
Parecer e da Resolução, que eles estão impregnados do espírito dos 
chamados novos paradigmas que vêm prevalecendo na cultura 
contemporânea, em geral, e na educação, em particular. O resultado 
coloca-nos diante do seguinte paradoxo: as Novas Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Pedagogia são, ao mesmo 
tempo, extremamente restritas e demasiadamente extensivas: muito 
restritas no essencial e assaz excessivas no acessório. São restritas 
no que se refere ao essencial, isto é, àquilo que configura a 
pedagogia como campo teórico-prático dotado de um acúmulo de 
conhecimentos e experiências resultantes de séculos de história. 
Mas são extensivas no acessório, isto é, dilatam-se em múltiplas e 
reiterativas referências à linguagem hoje em evidência, impregnada 
de expressões como conhecimento ambiental-ecológico; pluralidade 
de visões de mundo; interdisciplinaridade; contextualização, 
democratização, ética e sensibilidade afetiva e estética; exclusões 
sociais, étnico-raciais, econômicas, culturais, religiosas, políticas, 
diversidade, diferenças, gêneros, faixas gerenciais; escolhas sexuais 
como se evidencia nos termos da resolução. (p. 67)  
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Houve também a possibilidade da construção de uma identidade do 

profissional da Pedagogia, conduzindo a formação à docência para a Educação 

Infantil e séries iniciais do Ensino fundamental. Mesmo considerando que tenha 

ocorrido tal avanço em relação ao lugar/espaço do Curso de Pedagogia, pode-se 

concordar com Saviani (2008, p. 67), quando este aponta que apesar do acúmulo de 

discussões realizadas em relação à estruturação do Curso de Pedagogia e à sua 

função, o foco não era direcionado às “[...] questões essenciais relativas à formação 

do educador, de modo geral, e do pedagogo em especial, tendo se voltado para os 

aspectos da organização do curso”. 

Os apontamentos feitos pelo autor também representam um alerta no que se 

refere à organização do curso, que evidencia a não discussão do “[...] próprio 

significado e conteúdo da pedagogia sobre cuja base cabe estruturar o curso 

correspondente” (SAVIANI, 2008, p. 68). 

Já em relação à formação do profissional da Educação, foi a integração da 

docência a “[...] participação da gestão e avaliação de sistemas e instituições de 

ensino em geral, a elaboração, a execução, o acompanhamento de programas e as 

atividades educativas” (BRASIL, 2005b). 

Nas diretrizes para os cursos de Pedagogia, elementos importantes foram 

considerados para a construção da identidade dos alunos, conforme destaca 

Brzezinski (2007):      

a) princípios e valores da educação brasileira;  

b) concepção de educação, pedagogia, formação, docência, gestão 
educacional e pedagogo; 

c) perfil do profissional apontando repertório de conhecimentos, 
saberes, práticas e habilidades; 

d) procedimento de planejamento e avaliação do curso; 

e) organização curricular em núcleos de estudos básicos, 
aprofundamento e diversificação de estudos; 

f) carga horária de 3.200 h de integralização. (p. 243-244) 

Nesse contexto, torna-se fundamental destacar que, embora algumas 

conquistas tenham sido alcançadas em relação ao Curso de Pedagogia, para 

Libâneo e Pimenta (2006), este curso precisa evidenciar de modo marcante que ele 

não pode ser confundido com formação docente:  

O curso de pedagogia destinar-se-á à formação de profissionais 
interessados em estudos do campo teórico-investigativo da educação 
e no exercício técnico-profissional como pedagogos no sistema de 
ensino, nas escolas e em outras instituições educacionais, inclusive 
as não escolares. (p.15) 
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Para os autores, este conceito pode ter se disseminado em função da 

redução equivocada do termo “pedagogia” à docência: 

O pedagógico e o docente são termos inter-relacionados, mas 
conceitualmente distintos. Portanto, reduzir a ação pedagógica à 
docência é produzir um reducionismo conceitual, um estreitamento 
do conceito de Pedagogia. A não ser que os defensores da 
identificação pedagogia-docência entendam o termo Pedagogia 
como metodologia, isto é, como procedimentos de ensino, prática do 
ensino, que é o entendimento vulgarizado de Pedagogia. Mas pensar 
assim significa desconhecer os conceitos mais elementares da teoria 
educacional. A Pedagogia é mais que docência, educação abrange 
outras instâncias, além da sala de aula, profissional da educação é 
uma expressão mais ampla que profissional da docência, sem 
pretender com isso diminuir a importância da docência.  (LIBÂNEO E 
PIMENTA, 2006, p. 30)  

 

Assim, considera-se necessário ampliar a concepção sobre a Pedagogia e 

suas múltiplas possibilidades de atuação, o que implica em valorizá-la como Ciência 

da Educação e campo de conhecimento, e também em destacar os profissionais que 

a constituem e que buscam, por meio das práticas educativas, a realização dos 

objetivos de formação humana. Para tanto, acreditamos que um caminho para 

desenvolver esta discussão é entender como se desenvolve o estágio 

supervisionado obrigatório na modalidade a distância. 

2.3 A INSERÇÃO DA MODALIDADE EAD NA INSTITUIÇÃO INVESTIGADA6 

Desenvolver uma pesquisa que tem por objetivo explicitar o valor e o 

significado formativos do período do estágio obrigatório, especialmente, para os 

alunos egressos de um curso de Pedagogia a distância, requer uma melhor 

contextualização do assunto. Para tanto, optou-se em realizar uma breve 

apresentação da inserção da instituição investigada na modalidade de Educação a 

Distância. 

 

 

 

 

                                                           

6 Muitas informações apresentadas neste item foram consultadas em documentos internos da 
instituição investigada, bem como pelos relatos de alguns sujeitos participantes desta pesquisa, o que 
caracteriza a aplicação da metodologia de Pesquisa de Natureza Bibliográfica e Documental, 
preconizada por GIL (1999) e outros teóricos de igual importância (N.A.). 
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Segundo Moran (2009), a educação caminha para uma maior aproximação 

entre os cursos presenciais e a distância. Para ele o uso da tecnologia garante que 

se tenha uma aprendizagem significativa.  

Nessa perspectiva, Ausubel (2006) explica que na aprendizagem significativa 

o aluno torna-se um sujeito ativo na construção do seu conhecimento, participando 

de modo ativo do processo educacional, por meio de situações pedagógicas 

planejadas e desenvolvidas pelos professores, favorecendo esta construção.  

Jonassen (2007) também reforça a concepção de Ausebel (2006), salientando 

que a aprendizagem significativa com apoio das novas tecnologias na Educação, 

possibilita a (re)criação de ambientes em que o aluno tem a oportunidade de  

(re)construir o seu conhecimento, por meio do desenvolvimento do pensamento 

reflexivo.  

Retomando a concepção de Moran (2009) sobre a aproximação dos cursos 

presenciais e a distância, ele reforça que é necessário que todas as universidades e 

organizações educacionais, em todos os níveis, intensifiquem experiências de 

integração entre o presencial e o virtual, vivenciando uma nova pedagogia da 

comunicação e gestão entre estas duas modalidades de ensino. 

O estudo de Martins (2015) aponta que os docentes virtuais relataram maior 

uso das TICs para a mediação de construção do conhecimento em aulas 

presenciais, maior preocupação com o envolvimento e motivação do aluno, trabalho 

em equipe e menos aulas expositivas. Além do exposto, Martins (2015) salienta, 

ainda, que a modalidade a distância tem influenciado a presencial. Para ela: 
 

Os saberes identificados pelos docentes da EaD como sendo os 
principais e que estão sendo aplicados na educação presencial são: 
o uso das TICs nas atividades presenciais, os saberes ligados à 
mediação pedagógica por meio do uso das tecnologias 
(conhecimentos pedagógicos tecnológicos); a realização de mais 
interação entre os pares e com a equipe profissional escolar; o uso 
de outras metodologias em substituição às aulas expositivas; ou o 
uso de outros canais e formas de avaliação. Alguns docentes 
também sinalizaram que estão mudando a sua forma de se 
relacionar com os alunos e de administrar o tempo que dedicam ao 
trabalho. (p. 90) 

Nota-se que, em certa medida, as modalidades presenciais e a distância se 

influenciam, fazendo com que os docentes desenvolvam práticas de uma 

modalidade na outra e vice-versa, principalmente se eles atuam nas duas 

modalidades. Percebe-se, também, uma mudança e uma aderência deles à 
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modalidade a distância, também em virtude das mudanças no mercado de trabalho 

docente. Isso tem ocorrido de modo mais intenso e sistemático pelas 

transformações que a sociedade vem passando. 

Considerando o contexto apresentado sobre a Educação, as discussões 

sobre o Curso de Pedagogia e sua finalidade ainda estão longe de acabar, isso 

porque a pauta de debates aumentou com a autorização legal da formação inicial de 

professores da Educação Básica na modalidade a distância.  

A LDBEN-9.394/1996, matriz da política educacional brasileira, contempla a 

modalidade EaD e isso fez com que muitas universidades abraçassem esta 

modalidade como via de formação de professores. Hoje, esta realidade é cada vez 

mais presente para muitos alunos que, por uma razão ou outra, optam por esta 

modalidade de ensino, o que tem garantido sua consolidação, embora haja muitas 

críticas como já foi apresentado, especialmente em relação à formação inicial de 

professores (GATTI; BARRETO, 2009). 

A partir da autorização legal, muitas universidades se abriram para esta nova 

modalidade de ensino e uma delas foi a instituição investigada, que existe há mais 

de 30 anos, com cursos de reconhecida qualidade, tanto na graduação, como na 

pós-graduação stricto sensu. 

O oferecimento de cursos de formação superior a distância nessa instituição 

foi um processo minucioso de pesquisa, elaboração e implantação, que teve seu 

início no final da década de 1980 e perdura até os dias atuais. A modalidade EaD 

ocorreu a partir de um processo de estudo, pesquisa e investigação, com seminários 

para os professores e a criação de um núcleo de estudos e pesquisa sobre esta 

modalidade de ensino.  

No final de 1998 houve um processo de modernização tecnológica na 

instituição. Em 1999 foi criada uma Diretoria de Tecnologia e Informação (DTI) e o 

Grupo de Trabalho de Educação a Distância, com atribuições consultivas e servindo 

de órgão de apoio às decisões institucionais sobre o tema. Estas ações foram 

aprimoradas ao longo dos anos até os dias atuais. 

O Curso de Pedagogia EaD Docência na Educação Infantil e nas séries 

iniciais do Ensino Fundamental foi oferecido a partir 2006 em vários polos de apoio 

presencial no estado de São Paulo e, posteriormente, em outros estados do Brasil. 

Este processo não foi algo de desenvolvimento simples, uma vez que havia duas 

variáveis a serem consideradas: a questão da qualidade do curso e da construção 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.394-1996?OpenDocument
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de práticas próprias da modalidade EaD. 

Sobre isso, Reis (2015, p. 168), em sua tese de doutorado, aponta que ainda 

existe a necessidade de mais espaço para se discutir e refletir sobre o coletivo da 

ação docente na modalidade EaD. Seu estudo aponta que na maior parte das 

universidades o modelo de professor que prevalece na modalidade EaD é o mesmo 

que na modalidade presencial. A autora justifica esta afirmação, salientando que 

muitos professores que atuam na modalidade a distância “não nasceram e nem se 

formaram na era digital, mas pertencem a uma geração que aprendeu a usar a 

tecnologia no seu cotidiano docente.”  

Os estudos de Tarcia e Cabral (2012) também apontam para a mesma 

questão. Segundo as autoras: 

O professor não é novo; nova é a sua postura, suas competências. O 
papel do professor assume dimensão ampliada deixando de ser 
transmissor e repetidor do que existe para ser um orientador de 
reflexões que gerem novos saberes e novos cidadãos. (p.149) 

Nesse contexto, é preciso que se constitua um corpo teórico próprio da 

modalidade EaD, a partir dela mesma e de suas contradições e negatividades, para 

que seja possível avaliar seus avanços e abrir um caminho de desconstrução do 

discurso do aligeiramento formativo que é atribuído à formação inicial de professores 

por meio da modalidade a distância, além de também desconstruir que a formação 

nesta modalidade faz parte de uma política de desqualificação, conforme aponta 

Gatti (2010). 

A pesquisa de Reis (2015) confirma esta necessidade de se construir um 

arcabouço teórico próprio da modalidade a distância, especialmente no caso do 

estágio obrigatório. 

A adaptação da proposta de estágio do ensino presencial causa 
engodo ao estágio na EaD, [...] engessa novas possibilidades, 
inclusive  desconsiderando contribuições que as tecnologias podem 
trazer para a orientação a distância. Este é um desafio colocado ao 
professor na prática do estágio nos cursos EaD. (p.168) 

Para isso, é importante o resgate da trajetória histórica do Curso de 

Pedagogia para que se possa evidenciar que, embora a modalidade presencial já 

tenha se consolidado, ela própria ainda guarda questões mal resolvidas em relação 

à sua identidade e, também, à qualidade que oferece aos seus concluintes, o que 

remete à ideia de que algumas críticas que a modalidade EaD recebe podem ser 

questionadas, uma vez que estas, por vezes, são pautadas pelo modelo presencial.  
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3 O DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
OBRIGATÓRIO NA MODALIDADE A DISTÂNCIA 

Torna-se desafiador investigar um objeto de estudo que não tem ainda um 

corpo teórico próprio, especialmente no que diz respeito ao estágio curricular 

obrigatório na modalidade a distância, como já salientado na Introdução. 

Desse modo, este capítulo aborda, inicialmente, a construção da concepção 

de estágio ao longo da trajetória do Curso de Pedagogia para, depois, apresentar 

como se deu esta construção no Curso de Pedagogia a distância da instituição 

investigada. 

3.1 AS DIFERENTES CONCEPÇÕES DE ESTÁGIO AO LONGO DA TRAJETÓRIA 
DO CURSO DE PEDAGOGIA 

Como fundamento teórico para direcionar esta discussão, a pesquisa de Silva 

(2003) foi bastante relevante. A autora realizou uma análise, dissertando sobre as 

regulamentações do referido curso e as propostas mais marcantes que foram 

produzidas pelos militantes deste embate, como objetivo de intervir e participar da 

reformulação do curso em questão. Para tanto, organizou sua discussão em quatro 

momentos sobre a origem da trajetória formativa da profissão. Assim, a autora 

contribui para o entendimento da origem do estágio no Curso de Pedagogia, 

conforme apresentado no Quadro 3.  

Quadro 3 – Resumo dos quatro momentos sobre a trajetória do Curso de Pedagogia. 

PERIODO CARACTERÍSTICA DO ESTÁGIO 

 1939-1972 
Momento marcado por três regulamentações, poucas condições de delimitação e 
regulamentação da profissão. Muitas fragmentações, insatisfações, insuficiência 
técnicas às exigências do mercado, evidenciando uma crise de identidade do curso. 

 1973-1978 
Momento em que, a partir de indicações feitas por Valmir Chagas, que se referiam à 
extinção do Curso de Pedagogia, pressupõe a formação do Pedagogo em curso de 
pós-graduação. 

 1979-1998 
Momento marcado pelo movimento em favor da formação de educadores no Brasil, 
acompanhado pelo MEC e por associações de docentes e discentes universitários. 

 
A partir de 

1999... 

Momento em que ocorre o acirramento das discussões sobre o  Decreto  n.  3.276,  de  
6  de dezembro  de  1999,  que  define  que  a  formação  de  professores  para  séries  
iniciais  deve  ser  realizada exclusivamente nos Cursos Normais Superiores. A 
comunidade acadêmica organiza-se contra o decreto e o governo promulga um novo 
diploma legal – Decreto-lei n. 3.554, de agosto de 2000, que substitui o termo 
exclusivamente por preferencialmente. 

Fonte: A autora – adaptado de Silva (2003).  
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No primeiro momento apontado por Silva (2003), o Parecer n. CFE 252/1969, 

tinha o objetivo de: 

[...] normalizar a formação do professor primário, desde que em seus 
processos formativos fossem incluídas as disciplinas de Metodologia 
do Ensino de 1º Grau e Prática de Ensino na Escola de 1º Grau 
(estágio), as quais eram consideradas essenciais para a docência. 
(p.105) 

Evidencia-se, aqui, que o estágio era proposto no final do curso, sendo sua 

prioridade a docência no Ensino Primário e Normal, o que exigia do aluno escolher 

qualquer uma das habilitações7, que na época eram oferecidas para a realização do 

seu estágio supervisionado. 

Nas décadas seguintes, as discussões e debates sobre a formação do 

Pedagogo ganharam volume, aprofundando-se, principalmente, em relação aos 

saberes necessários à constituição deste profissional. Ainda neste primeiro período, 

a legislação vigente atribui uma perspectiva prática à formação do Pedagogo, 

conforme pode ser constatado no Parecer n. 349/1972: 

[...] com relação à prática de ensino, o aluno-mestre, por meio de 
atividades diversas de observações diretas, compreenderá a 
estrutura, a organização e o funcionamento da escola de 1º grau e 
entrará em contato com seu futuro campo de trabalho. Deverá, ainda, 
aprender técnicas exploratórias que lhe permitam identificar e 
dimensionar os recursos comunitários, bem como estagiar em 
instituições que desenvolvam atividades relacionadas com sua futura 
habilitação. (BRASIL, 1972) 

Percebe-se o caráter de observação e aplicação de técnicas, corroborando 

para o desenvolvimento de uma prática docente, baseada em imitação de modelos 

prontos ou acabados, o que demonstra uma concepção de estágio com um forte 

traço de treinamento. 

Já em relação ao segundo momento destacado por Silva (2003), ainda 

persiste a concepção de estágio em uma vertente de treinamento, culminando em 

uma percepção da didática com uma visão puramente instrumental. Isso foi 

sustentado, sobretudo, pelas indicações proferidas por Valnir Chagas, no sentido de 

formar o pedagogo em cursos de Pós-graduação, ideias que ficaram em evidência, 

principalmente no ano de 1976, segundo os estudos de Dalla Corte (2010).  

 

                                                           

7 Na Resolução CFE n. 252/1969 o Curso de Pedagogia, ofertava uma parte comum a todas as 
modalidades de habilitações específicas, de acordo com o Art. 2º, § 1º e § 3º (N.A.). 
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O terceiro período comentando por Silva (2003) foi um momento marcado por 

lutas pela formação de educadores no Brasil, estando envolvidos nesta conjuntura 

associações, docentes, discentes universitários e também o MEC. 

O Decreto n. 87.497/1982 regulamentou a formação dos professores ao longo 

da década dos anos de 1980 até meados dos anos de 1990, definindo, em seu Art. 

2º, o estágio como:  

[...] atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionada ao estudante pela participação em situações reais de 
vida e de trabalho de seu meio, sendo realizado na comunidade 
geral, sob responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. 
(BRASIL, 1982) 

Nos anos de 1980, a partir das orientações do referido decreto, os cursos de 

formação de professores, em se tratando de ensinar sobre a prática da futura 

profissão, procuravam, por meio de suas estruturas curriculares, desenvolver 

habilidades que priorizavam o “como fazer”, sem reflexão sobre o “saber fazer”. 

Embora aquele momento estivesse permeado de discussões que buscavam romper 

com a dissociabilidade existente entre teoria e prática, o que acontecia era 

exatamente o contrário, ou seja, a concepção de estágio que ainda se evidenciava 

era a da racionalidade técnica. 

A partir dos anos de 1990, observa-se na história do curso de Pedagogia, até 

os anos seguintes, que já se caminhava para a construção de uma base comum 

para o referido curso, em âmbito nacional e, com isso, as discussões sobre o estágio 

também ganharam seu espaço neste cenário. 

No bojo dos debates e, considerando que os anos de 1990 estavam 

influenciados pela era da globalização e pelo conceito da sociedade do 

conhecimento, passou-se, então, à concepção de formar profissionais mais 

reflexivos, compreendendo a prática como ponto de partida para a formação do 

futuro professor. 

Com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 

9.394/1996, o perfil do professor a ser formado se modificou. A prerrogativa era a de 

que este profissional se constituísse um sujeito mais reflexivo e crítico, por meio dos 

conhecimentos adquiridos em uma perspectiva interdisciplinar, que lhe possibilitasse 

o rompimento da concepção de professor transmissor de conhecimentos e passasse 

para a de mediador do conhecimento frente às realidades postas. Para tanto, o 

estágio passou a ser (re)significado, com a perspectiva do desenvolvimento de 
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competências necessárias para o exercício da futura profissão. 

A partir desse contexto, o estágio, na concepção de Caimi (2004, p. 95), deve 

se constituir com o sentido de dar o suporte necessário para que o “[...] processo de 

estudo, análise, problematização, teorização, reflexão, proposição de alternativas, 

intervenção e redimensionamento da ação” seja viável. Para a autora, os cursos de 

formação de professores deveriam criar possibilidades, por meio de suas atividades, 

de romper com o paradigma tecnicista, rumo a um paradigma mais integrador, no 

qual a prática pedagógica deve se tornar o elemento articulador do futuro 

profissional com a realidade social.  

Vale mencionar que a Lei n. 9.394/1996 tornou o ensino um componente 

obrigatório no currículo de formação de professores, promovendo a articulação entre 

a teoria e a prática de modo mais sistemático, ou seja, para além da obrigatoriedade 

do estágio curricular supervisionado.  A partir desta prerrogativa legal, o Parecer n. 

9/2001 reforça esta nova concepção de estágio e destaca que: “Não basta a um 

profissional ter conhecimentos sobre seu trabalho. É fundamental que saiba 

mobilizar esses conhecimentos, transformando-os em ação” (BRASIL, 2001b, p. 29). 

Ao mesmo tempo, este mesmo Parecer vai além, sinalizando outra questão: que as 

práticas no interior dos cursos devem avançar em relação ao estágio e à execução 

de suas atividades. 

O planejamento e a execução das práticas de estágio devem estar 
apoiados nas reflexões desenvolvidas nos cursos de formação. A 
avaliação a 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, 2001b, p. 23) 

 

Já o Parecer n. 28/2001 dá relevantes orientações sobre a prática de ensino e 

sinaliza que: 

[...] há que se distinguir, de um lado, a prática como componente 
curricular e, de outro, a prática de ensino e o estágio obrigatório 
definidos em lei. A primeira é mais abrangente: contempla os 
dispositivos legais e vai além deles. [...] por outro lado, é preciso 
considerar um outro componente curricular obrigatório integrado à 
proposta pedagógica: estágio curricular supervisionado de ensino 
entendido como o tempo de aprendizagem que, através de um 
período de permanência, alguém se demora em algum lugar ou ofício 
para aprender a prática do mesmo e depois poder exercer uma 
profissão ou ofício. Assim o estágio curricular supervisionado supõe 
uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional 
reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno 
estagiário. Por isso é que este momento se chama estágio curricular 
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supervisionado. (BRASIL, 2001c, p. 9-10)  

Assim, nota-se que o estágio precisa ser compreendido como espaço de 

construção da profissão num contexto em que o tempo favoreça uma maturação 

teórico-prática para o futuro profissional.  

Além de Silva (2003), que contribui com seus estudos sobre a concepção de 

estágio ao longo dos tempos, Pimenta e Lima (2010) também apresentam uma 

contribuição significativa em termos de explicitação das concepções de estágio ao 

longo das décadas, conforme demonstra o Quadro 4. 

Quadro 4 – Concepções de estágio ao longo das décadas. 

CONCEPÇÃO DO ESTÁGIO DETALHAMENTO DA CONCEPÇÃO 

ESTÁGIO  

COMO IMITAÇÃO DE 
MODELOS 

Na prática como imitação de modelos, tradicionalmente, o estágio é 
composto pela observação do professor titular e, após, a regência de 
turma. Neste esquema, o aluno segue modelos de aulas que obtiveram 
êxito. 

ESTÁGIO  

COMO INSTRUMENTALIZAÇÃO 
TÉCNICA 

Na prática como instrumentalização técnica, os professores lançam 
mão de técnicas para desenvolverem seu trabalho, porém, sem 
necessariamente se apropriarem das questões teóricas para 
fundamentar suas ações educativas e pedagógicas. 

ESTÁGIO  

COMO APROXIMAÇÃO ENTRE 
A REALIDADE VIVIDA E A 

ATIVIDADE TEÓRICA 

O Estágio busca superar a separação entre teoria e prática. A 
aproximação no contexto de estágio não deve acontecer apenas 
fisicamente. Este movimento de inter-relação entre teoria, prática e 
contexto educativo é chamado de práxis, no sentido de concretizar “o 
estágio como atividade teórica instrumentalizadora da práxis” 
(PIMENTA; LIMA, 2010, p. 47). 

ESTÁGIO  

COMO ATIVIDADE DE 
PESQUISA 

O estágio como pesquisa e a pesquisa no estágio são apontados como 
meio de intervenção na realidade. É outra relação com o campo de 
trabalho, o que requer, tanto do professor formador, como do futuro 
professor, nova postura pela problematização da realidade. Trata-se do 
estágio como uma prática contextualizada historicamente e um meio de 
conhecer e intervir nas instituições de ensino. 

Fonte: A autora – adaptado de Pimenta e Lima (2010). 

Pimenta e Lima (2010) ressaltam que o estágio é muito mais que apenas 

comparecer a uma instituição escolar, sentar-se no fundo da classe e observar o 

modo pela qual a professora desenvolve suas aulas, associando a formação 

docente com a simples imitação de modelo, ou que a prática docente se aprende por 

meio do desenvolvimento de técnicas para o sucesso do trabalho com os alunos. 

Nota-se que, com o passar do tempo, as concepções do estágio têm se 

ampliado, evidenciando que a imitação e o desenvolvimento de técnicas não dão 

conta da complexidade do ato de ensinar. Deste modo, outras duas concepções 

passam a nortear o desenvolvimento do estágio. Uma delas diz respeito à 
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superação da ideia de que a prática é uma coisa e a teoria é outra. Caminha-se, 

então, para uma perspectiva de desenvolver a indissociabilidade entre teoria e 

prática, corroborando o desenvolvimento de uma instrumentalização da práxis. Por 

fim, as autoras apresentam o estágio como uma possibilidade de pesquisa, em que 

haja espaço para problematizar os achados do estágio em busca de uma 

intervenção planejada, objetivando a superação da dificuldade encontrada. 

Evidencia-se, nessa última concepção apresentada por Pimenta e Lima 

(2010), que as atividades realizadas na escola, considerando este momento de 

estágio como espaço de pesquisa para a construção de novos saberes a partir da 

problematização dos elementos observados, tornam-se os pilares de reflexão e 

crítica da formação docente. 

Nessa mesma perspectiva, Piconez (2005) reforça que: 

[...] o diálogo entre os professores e os estagiários sobre os 
problemas vividos na sala de aula podem tornar-se objeto principal 
de conhecimento e conteúdo próprio da prática educativa; assim 
sendo a relação dialógica contribui para a elaboração de novos 
conhecimentos. (p. 29) 

A dialogicidade e o compartilhar de vivências precisam ser o pano de fundo 

de processos educativos de futuros professores, os quais se desvelam por meio da 

convivência entre estagiários, professores-regentes e professores-formadores.  

 A inserção do futuro professor no espaço e tempo institucional, voltando sua 

atenção para a prática profissional, é um momento privilegiado de produção de uma 

análise contextualizada ancorada em referenciais teóricos, os quais viabilizam a 

construção de saberes necessários à prática docente, à identidade profissional e à 

constituição do “lócus de formação”. 

Muitas pesquisas sobre a modalidade EaD já foram concluídas e vêm sendo 

divulgadas,  tanto em eventos de produção de conhecimento específicos da área, 

quanto em eventos mais globais, como os voltados para formação de professores. 

Isso foi evidenciado por meio de uma publicação recente, de Knöpker 

(2016), que apresentou na “XI Reunião Científica Regional da Anped (Sul): 

Educação, movimentos sociais e políticas governamentais” – uma pesquisa do tipo 

“estado da arte” sobre formação docente no Brasil. 

[Os resultados] evidenciam que a formação de professores vem 
sendo analisada a partir de diferentes subtemas. Entretanto, 
identificou-se que alguns deles têm sido priorizados, visto que, 
juntos, atingem mais de 50% dos assuntos das pesquisas publicadas 
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no repositório da CAPES. São eles: Formação de professores 
relacionada a diferentes disciplinas; Inclusão e Diversidade; 
Tecnologias de Informação e Comunicação; e Educação a Distância. 
(KNÖPKER, 2016, p.1) 

Em relação à modalidade EaD, Knöpker (2016) evidencia que as pesquisas 

sobre este assunto representam 8% dos 256 estudos no repositório da CAPES 

obtidos por meio do descritor formação de professores. Os assuntos abordados 

relacionam-se basicamente: 

a) às políticas de Educação a Distância – caso da pesquisa de 
Possolli (2012);  

b) às diferentes licenciaturas oferecidas a distância, como Educação 
Física, Matemática, Pedagogia, Artes Visuais, Música e Espanhol, 
conforme observado na dissertação de Eid (2011);  

c) às pesquisas que abordam as questões mais gerais da EaD, que 
procuram, em suma, destacar limites e possibilidades de tal 
modalidade de ensino. (p. 6) 

Neste “estado da arte” apresentado Knöpker (2016), percebe-se que não 

houve estudos sobre o estágio curricular no Curso de Pedagogia EaD, nem sobre o 

desenvolvimento deste estágio nesta modalidade de ensino. O que a autora destaca 

em relação às pesquisas que estudam o estágio é que ele vem sempre vinculado a 

uma investigação mais ampla como as pesquisas sobre o Ensino Fundamental que:  

[...] compõem o sexto maior grupo de pesquisas, totalizando 6% das 
teses e dissertações analisadas. Nele, fica evidente que o interesse 
dos pesquisadores está localizado nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental em detrimento dos anos finais. Assuntos como a 
inclusão, o pensamento criativo, o estágio supervisionado, o Ensino 
Fundamental de 9 anos, entre outros abordados no grupo são todos 
focados nos anos iniciais. Isto é percebido inclusive nos próprios 
títulos dos estudos. Para exemplificar, dentre eles, destaco: 
“Formação de professores e o desafio da inclusão de alunos com 
deficiência: caminhos trilhados por professoras dos anos iniciais” [...] 
e “Estágio supervisionado na formação de professores em serviço 
dos anos iniciais do Ensino Fundamental” [...]. (p. 7) 

Essa citação tem o propósito de explicitar que a viabilidade de estudar o 

estágio curricular no Curso de Pedagogia na modalidade a distância, atualmente, só 

é possível quando se parte do conhecimento construído sobre o assunto, 

considerando a modalidade presencial. Isso implica destacar que partir do corpo 

teórico que discute o estágio curricular na modalidade presencial não quer dizer 

lançar um olhar comparativo entre estas duas modalidades, mas buscar, por meio 

dos dados empíricos da investigação, iniciar a construção de um conhecimento 

próprio da modalidade EaD, no que se refere ao desenvolvimento do estágio 
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curricular. 

Quanto à construção de um repertório teórico sobre o estágio, mesmo que 

na modalidade presencial, Kenneth Zeichner, nos anos de 1990, já apontava que em 

países da Europa, como por exemplo, Portugal, apesar da importância que o 

período de estágio passou a ter, problemas graves ainda continuavam subsistindo, 

como indefinição dos papéis da universidade, inadequação do acompanhamento e 

deficiências na articulação entre a universidade e o local onde se realizava o 

estágio, dentre tantas outras lacunas (ZEICHNER, 1990) 

Zabalza (2014), desenvolvendo uma análise em torno do “estado da arte” 

sobre os pontos fracos do estágio, aponta que nas universidades há: 

a) A falta de uma clara fundamentação teórica dos projetos de 
estágios, que possibilite oferecer a essa etapa uma orientação e 
um sentido formativo coerente com os questionamentos que lhes 
dão suporte. 

b) A predominância dos aspectos organizacionais sobre os 
curriculares, que se manifesta em alguns pontos insuficientes de 
boa parte dos projetos de estágio: pouca atenção aos conteúdos 
de aprendizagem; sistemas de avaliação superficiais; sistema de 
supervisão e coordenação marginais no processo e muito 
heterogêneos em sua abordagem; falta de integração curricular do 
estágio com o restante das disciplinas de carreira. 

c) Protocolos de colaboração interinstitucional confusos e 
destoantes. 

d) Predominância dos aspectos emocionais na forma como os 
estudantes visualizam e vivem sua experiência durante o estágio. 
(p. 28) 

Como é possível notar, muitas vezes, o estágio não é considerado um espaço 

tão formativo para os estudantes como deveria ser. Assim, o autor descreve que 

para tentar superar estas questões emblemáticas, faz-se necessário:  

[...] teorizar sobre experiências e situações em que os sujeitos vão se 
envolver de forma muito operacional e vivencial. [...] Nesse caso, 
teorizar não é, portanto, levantar hipóteses de forma indiscriminada e 
puramente nominalista. Teorizar é tentar disciplinar e dar sentido ao 
conjunto de operações e processos postos em prática no estágio. 
(ZABALZA, 2014, p. 30-31) 

O autor salienta, ainda, que embora haja literatura disponível no mercado 

editorial sobre o estágio: 

 

[...] a maior parte dos livros traz aproximações descritivas sobre 
projetos ou experiências concretas em diversos países e campos 
profissionais. Em outros casos, as obras propõem inovações 
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didáticas, que melhorariam seu impacto formativo ou sua gestão 
administrativa e curricular: incorporação das TICs, novas 
modalidades de supervisão, incorporação dos portfólios e as rubricas 
para avaliação, entre outros exemplos. Por outro lado, há poucas 
publicações que tentam teorizar o estágio e o que este supõe na 
formação dos profissionais. (ZABALZA, 2014, p. 29-30) 

As contribuições de Zeichner (1990) e Zabalza (2014) remetem à 

necessidade de se pensar o estágio sob uma perspectiva da elaboração de uma 

nova concepção, ou seja, o estágio como um espaço de encontro, de construções e 

de formação efetiva. Em consonância com estes autores, cabe mencionar a 

concepção de estágio apresentada por Pimenta e Lima (2010, p. 34), a qual se 

traduz como uma “[...] atitude investigativa, que envolve a reflexão e a intervenção 

na vida da escola, dos professores, dos alunos e da sociedade”.  

Nessa perspectiva, Gatti, Barreto e André (2011) apontam para uma questão 

de grande impacto na formação dos futuros professores, a qual se relaciona com a 

situação atual da sociedade. Para as autoras: 

Cada vez mais, os professores trabalham em uma situação que a 
distância entre a idealização da profissão e a realidade de trabalho 
tende a aumentar, em razão da complexidade e da multiplicidade de 
tarefas que são chamadas a cumprir nas escolas. A nova situação 
solicita, cada vez mais, que esse(a) profissional esteja preparado(a) 
para exercer uma prática contextualizada, atenta às especificidades 
do momento, à cultura local, ao alunado diverso em sua trajetória e 
expectativas escolares. Uma prática que depende não apenas de 
conhecimentos e de competências cognitivas no ato de ensinar, mas 
também de valores atitudes favoráveis a uma postura profissional 
aberta, capaz de criar e ensaiar alternativas para os desafios que se 
apresentam (Tedesco, 1995; 2006; Tedesco; Fanfani, 2006; Gatti, 
2007). São disposições subjetivas que, porém, se constroem nas 
experiências formativas e profissionais concretamente vivenciadas e 
interpretadas de forma representativa com base em um dado 
contexto socioprofissional, significativo para cada educador(a). (p. 
25) 

Há que se concordar também com Garcia-Delgado (1997) que considera o 

estágio como um período importante na formação universitária, porque permite: 

 

 Aplicaren contexto real los conocimientos teóricos adquiridos em 
las aulas universitarias (lo que implica dotar a dichos 
conocimientos de una dimensión de significatividad). 

 Adquirir otros conocimientos e nel contexto real en que son 
funcionales, conocimientos relacionados com El âmbito 
profesional propio de latitulación, que suelen estar plenamente 
actualizados y que son de carácter aplicado. 

 Confrontar se consituaciones complejas, tal como se dan em el 
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día a día de lãs organizaciones; situaciones que requieren de 
enfoques y estratégias globalizadoras, por confrontación a La 
parcelación y fragmentación de los saberes imperante enel mundo 
académico. 

 conocer de primera mano los condicionantes conlos que se 
desarrolla El trabajo de un titulado superior em cualquier 
organización moderna: eficiente administración del tiempo y de 
toda suerte de recursos limitados, orientación a clientes externos e 
internos, toma de decisiones en contextos de incertidumbre, 
competitividad, necesidad de innovar y de actualizar 
permanentemente los conocimientos, de implementar políticas 
sobre lacalidad, etc. 

 realizarun ajuste paulatino de sus actitudes y comportamientos al 
médio profesional, adquiri em dolas habilidades sociales 
inherentes al mismo, de suerte que hemos de ver las estancias de 
prácticas como un mecanismo de socialización laboral y de 
iniciaciónenel sentido antropológico del término – al médio 
profesional, dado que proporcionan al sujeto em formación La 
ocasión de observar modelos de actuación profesional y de ir 
configurando su propia forma de comportamiento. (s/p) 

O autor ressalta que o período de estágio precisa suscitar também, em todos 

os envolvidos, a construção de um olhar diferente sobre o que significa formar-se.  

Deste modo, o estágio passa a constituir-se como um campo de 

(re)construção de suma importância para o conhecimento. Assim, para os autores 

trazidos nesta discussão, quando o espaço do estágio é assumido como um estatuto 

epistemológico, é possível romper com a visão tradicional e reducionista de que o 

exercício docente é uma mera atividade prática instrumental.  

Igualmente, Pimenta e Lima (2010) destacam que, para além do que já foi 

mencionado, o estágio também fomenta a construção da identidade, porque este 

período da formação docente: 

[...] tem a grande função de renovar nossa concepção, não só a 
respeito da formação dos estagiários, mas também de suas 
identidades, contribuições e papéis profissionais. [...] passa a ser um 
período especial na vida desses futuros professores, pois as 
possibilidades dessa mudança se fazem também no lócus da 
universidade, tendo um professor formador embasando teoricamente 
e orientando esses processos formativos. (p. 88) 

Ainda sobre esse outro caráter do estágio, enquanto espaço de construção da 

identidade do professor, faz-se necessário refletir sobre o ensino. Este aspecto, nas 

palavras de Pimenta e Lima (2010):  

[é uma] atividade característica do professor, é uma prática social 
complexa, que exige opções éticas e políticas. Ser professor requer 
saberes e conhecimentos científicos, pedagógicos, educacionais, 
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sensibilidade da experiência, indagações teóricas e criatividade, para 
fazer frente a situações únicas, ambíguas, incertas, conflitivas e, por 
vezes, violentas que marcam as situações de ensino nos contextos 
escolares e não escolares. É da natureza da atividade docente 
proceder à mediação reflexiva e crítica entre as transformações 
sociais concretas e a formação dos alunos, questionando os modos 
de pensar, sentir, agir e de produzir e distribuir conhecimentos. (p.14-
15) 

No tocante à legislação, o Parecer do CNE n. 28/2001 orienta que o estágio 

supervisionado deve ser: 

[...] um momento de formação profissional do formando, seja pelo 
exercício direto in loco, seja pela presença participativa em 
ambientes próprios de atividades daquela área profissional, sob a 
responsabilidade de um profissional já habilitado; [...] é um modo 
especial de atividade de capacitação em serviço e que só pode 
ocorrer em unidades escolares onde o magistério assuma 
efetivamente o papel de professor, de outras exigências do projeto 
pedagógico e das necessidades próprias do ambiente institucional 
escolar, testando suas competências por um determinado período. 
(BRASIL, 2001c, p. 10) 

Tal parecer suscita que se deve dar atenção ao período para a realização 

deste estágio, considerando a construção curricular do curso. Em relação ao tempo 

do estágio, este mesmo parecer considera que “[...] a presença da integridade do 

projeto pedagógico da unidade escolar que recepciona o estagiário exige que este 

tempo supervisionado não seja prolongado, mas seja denso e contínuo” (BRASIL, 

2001c, p. 10). Desta forma, o objetivo, aqui, é garantir qualidade à formação e não 

admitir seu aligeiramento, nem sua precarização. 

A partir do que se estabelece nesse parecer, o estágio deve possibilitar aos 

futuros professores a compreensão das práticas institucionais e das ações 

desenvolvidas por seus profissionais. Para que isso ocorra, é necessário que ele se 

constitua como eixo transversal de todas as disciplinas dos cursos de formação 

docente, contribuindo para a análise e proposição de maneiras inovadoras para 

exercício do Magistério. 

A constituição desse eixo transversal pode ser a possibilidade de 

(re)articulação entre teoria e prática. Para Canário (2001), a aproximação entre os 

cursos de licenciatura e os contextos reais do exercício docente carece do 

estabelecimento de um novo relacionamento, no qual as instituições escolares 

sejam consideradas espaços fundamentais de aprendizagem profissional e não de 

simples aplicação. Para o autor, tal pressuposto requer contato estreito com os 

contextos de trabalho. Neste sentido, o estágio não pode ser apenas a etapa final da 
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formação, mas uma realidade que esteja presente desde o início do curso de 

formação de professores, permanecendo assim durante todo o processo formativo. 

Gomes et al. (2011) aponta também que o estágio deve ser entendido como 

espaço de compreensão da docência e isso implica em: 

[...] por um lado, uma revisão dos formatos, garantindo o tempo e as 
condições adequadas para o contato qualificado dos estudantes com 
professores e escolas; por outro, exigem interrogar o grau de 
imbricação teoria e prática, potencialmente existente no interior do 
curso que forma professores, e as instituições estagiadas, sobretudo, 
por privilegiar a capacidade de diálogo entre saberes dessas duas 
instituições e entre os profissionais que nela atuam. (p .25) 

O contato estreito com os futuros contextos profissionais remete ao 

pensamento de Schön (1992), quando este defende a ideia de que as experiências 

práticas iniciais são importantes, porque possibilitam o desenvolvimento de 

capacidades de reconhecer e analisar problemas. Isso, segundo o autor, poderia 

colaborar no sentido de os futuros profissionais buscarem respostas e reverem 

estereótipos. 

A opção em trazer para a discussão as concepções de estágio que se 

constituiu ao longo da trajetória do Curso de Pedagogia torna-se relevante para 

refletirmos sobre os fundamentos e procedimentos em relação ao mesmo, na 

instituição investigada.  

3.2 LINHAS GERAIS DOS PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS SOBRE O 
ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA INSTITUIÇÃO INVESTIGADA 

O final do século XX configurou-se como um período de grandes mudanças 

no mundo do trabalho e das relações sociais. Tais aspectos exigiram uma nova 

leitura das demandas da escola e provocaram o estabelecimento de outros olhares 

sobre a política educacional brasileira. Com o advento da globalização, do avanço 

científico e tecnológico, diferentes processos produtivos passaram a exigir dos 

trabalhadores novos conhecimentos, o que aumentou, de modo singular, a relação 

do sujeito com a Educação, desencadeando a busca contínua por ela. 

Esse cenário evidenciou que a Educação cada vez mais teria, a partir de 

então, um papel essencial no desenvolvimento global. Realidade expressa e 

corroborada pelo conceito de “educação ao longo da vida”, como um caminho 

importante para o acesso ao século XXI (DELORS, 1997). 
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Nesse contexto, discutir, repensar e reorganizar a formação dos professores 

torna-se contribuição essencial para a formação de pessoas em todos os níveis da 

sociedade, especialmente no que diz respeito à Educação Básica. 

Assim, as discussões sobre as bases formativas do professor intensificam-se 

na tentativa de construir a concepção da Pedagogia e da identidade do seu egresso. 

Os anos de 1990 até aproximadamente 2006 foram de embates e discussões, 

quando ocorreu a aprovação das diretrizes para o Curso de Pedagogia, o que não 

garantiu, no entanto, o atendimento às reivindicações de todas as entidades que 

estiveram envolvidas neste processo histórico de delineamento da concepção do 

Curso de Pedagogia, bem como da definição do perfil de seus egressos. Em outras 

palavras, ideias antagônicas sempre estiveram presentes na construção das 

diretrizes. 

Esse antagonismo evidencia-se, segundo Libâneo (2006), porque, se por um 

lado representa um avanço no campo da formação de professores ao se considerar 

os diferentes espaços em que o Pedagogo pode atuar, assume-se a concepção de 

que este profissional necessita conhecer todo o processo educativo em variados 

contextos; por outro lado, entretanto, ainda há conflitos históricos não resolvidos 

quanto à docência como base de formação no Curso de Pedagogia.  

Saviani (2007) também aponta outra questão que deve ser considerada ao se 

pensar sobre a função do Curso de Pedagogia. Este autor observa um problema de 

ordem epistemológica na formação do professor e, ao mesmo tempo, que há a 

extensão de elementos adicionais – inclusão, LIBRAS, cultura afro-brasileira, 

educação indígena, enfim, problemas contemporâneos, entre outros – necessários à 

formação deste profissional, visando o atendimento das demandas sociais do novo 

século. 

O que se notou no delineamento das Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Pedagogia foi a tentativa de conciliação de projetos distintos, com concepções 

diferentes: uma fundamentada na perspectiva técnica e pragmática atrelada ao 

projeto ratificado pelas políticas educacionais e, outra, com uma concepção 

histórico-crítica, por meio de um olhar voltado à emancipação da Educação e da 

formação de educadores. 

Dessa forma, percebe-se que, ao se falar na construção das Diretrizes 

Curriculares para o Curso de Pedagogia, o antagonismo evidencia-se pelos 

objetivos almejados por tais espaços, um referente ao pragmatismo e, outro, à 
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emancipação. De tais aspectos decorrem as seguintes questões que se encontram 

latentes até os dias atuais e que são explicitadas em congressos, simpósios e 

encontros que discutem a Educação: Qual é então a função do curso de Pedagogia? 

Como organizar este curso? Quem é o pedagogo? 

Embora ainda haja tais questionamentos, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Curso de Pedagogia (DCNP), contidas na Resolução n. 1, de maio de 2006, 

deixam claras as funções do curso e retomam suas finalidades: 

O curso de Licenciatura em Pedagogia destina-se à formação de 
professores para exercer funções de magistério na Educação Infantil 
e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino 
Médio, na modalidade Normal, de Educação Profissional na área de 
serviços e apoio escolar e em outras áreas nas quais sejam previstos 
conhecimentos pedagógicos. 

Parágrafo Único: As atividades docentes também compreendem 
participação na organização e gestão de sistemas e instituições de 
ensino englobando: 

I – planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de tarefas próprias do setor de Educação; 

II – planejamento, execução, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de projetos e experiências educativas não-escolares; 

III – produção e difusão do conhecimento científico-tecnológico do 
campo educacional, em contextos escolares e não-escolares. 
(BRASIL, 2006b) 

O que fica explícita nessa resolução é a possibilidade de formar o Pedagogo 

como um educador generalista, licenciado ou bacharel. Em outras palavras, o curso 

deve assumir um perfil formativo que garanta a sua possibilidade de atuação na 

docência, na organização e gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e, 

ainda, na produção e difusão de conhecimentos das diversas áreas presentes na 

Educação. 

As DCNP também estabeleceram a duração do curso, com 3.200 horas de 

efetivo trabalho acadêmico, distribuídas, conforme o Art. 7, da Resolução: 

I – 2.800 horas dedicadas às atividades formativas como assistência 

a aulas, realização de seminários, participação na realização de 

pesquisas, consultas a bibliotecas e centros de documentação, 

visitas a instituições educacionais e culturais, atividades práticas de 

diferente natureza, participação em grupos cooperativos de estudos; 

II – 300 horas dedicadas ao Estágio Supervisionado prioritariamente 

em Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

contemplando também outras áreas específicas, se for o caso, 

conforme o projeto pedagógico da instituição; 

III – 100 horas de atividades teórico-práticas de aprofundamento em 
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áreas específicas de interesse dos alunos, por meio, da iniciação 
científica, da extensão e da monitoria. (BRASIL, 2006b) 

Quando se trata do estágio, observa-se que as diretrizes abrem um leque 

consideravelmente grande de intervenções a serem realizadas, entretanto, também 

restringem-no à atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental. Isso fica evidente no inciso IV do Art. 8:  

Estágio curricular a ser realizado, ao longo do curso, de modo a 
assegurar aos graduandos experiência de exercício profissional, em 
ambientes escolares e não escolares que ampliem e fortaleçam 
atitudes éticas, conhecimentos e competências: 

a) Na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 

b) Nas disciplinas pedagógicas dos cursos de Ensino Médio, na 
modalidade Normal; 

c) Na Educação profissional na área de serviços e de apoio escolar; 

d) Na Educação de Jovens e Adultos; 

e) Na participação em atividades de gestão de processos educativos, 
no planejamento, implementação, coordenação, acompanhamento e 
avaliação de atividades e projetos educativos; 

f)   Em reunião de formação pedagógica (BRASIL, 2006b) 

Embora sejam explicitadas as várias opções formativas que o curso de 

Pedagogia possibilita, cabe destacar o posicionamento dos pesquisadores 

registrado no “XII Encontro Nacional da Associação Nacional pela Formação dos 

Profissionais da Educação”: 

O recorte a ser efetivado pelas instituições formadoras, entretanto, 
vincula-se às condições específicas de cada uma, entre as quais a 
existência de um corpo docente qualificado e uma infraestrutura 
adequada. Não se trata, portanto, de abranger um amplo leque de 
opções, mas sim de escolher e verticalizar aquelas áreas priorizadas 
no Projeto pedagógico da instituição formadora. (ANFOPE, 2005, p. 
13) 

Considerando as discussões realizadas pela Associação Nacional pela 

Formação dos Profissionais da Educação (ANFOPE) e pela Comissão de 

Especialistas de Ensino de Pedagogia (CEEP), de 1999, é possível afirmar que não 

havia a ideia de restringir a um único percurso curricular a formação do Pedagogo 

em dimensão tão ampla como o texto aprovado permitia. Tal fato foi também 

apontado em tese de doutorado de Durli (2007), que discute em sua pesquisa as 

duas principais propostas que estiveram em disputa para a definição das diretrizes 

para o Curso de Pedagogia: 

Uma falando pelas forças hegemônicas, por uma nova regulação 
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educacional vinculada ao contexto internacional, esteve o projeto de 
formação de professores construído pelo MEC/CNE. Delineado pelos 
princípios articuladores da reforma do ensino superior implementada 
na década de 1990 e orientado por uma concepção mais centrada na 
dimensão técnica do trabalho docente, reduzia o Curso de 
Pedagogia e a atuação do Pedagogo à docência na Educação 
Infantil, nos anos iniciais do Ensino Fundamental e nas matérias 
pedagógicas do Curso Normal de nível médio intensificando, 
também, a cisão bacharelado-licenciatura. De outro, esteve o projeto 
de formação de educadores construído no Movimento Nacional pela 
Reformulação dos Cursos de Formação do Educador (1980 até os 
dias atuais), representado pela ANFOPE e entidades parceiras 
(ANPEd, CEDES, FORUMDIR, entre outras), orientado por uma 
racionalidade emancipatória. Neste projeto firmou-se a idéia da 
docência como base da formação e da organização do Curso de 
Pedagogia pela integração entre bacharelado e licenciatura, 
resultando na formação do pedagogo unitário. Do embate gerado 
entre posições e concepções divergentes resultou a consolidação de 
diretrizes repletas de imprecisões e ambiguidades. (p. 7) 

As ambiguidades trazidas nas DCNPs são também evidenciadas pelos 

choques de posicionamentos de alguns estudiosos. Para Libâneo (2006), o Curso de 

Pedagogia tem que formar um profissional que dê conta das demandas produtivas 

de sua área de atuação, por isso ele defende a formação do especialista em 

Educação. Em oposição, as pesquisadoras Freitas (1999), Scheibe (2007) e Aguiar 

et al. (2006) defendem a docência como base do Curso de Pedagogia, pois 

compreendem que o Pedagogo é o profissional que trabalha em todo processo 

educativo que ocorre dentro e fora da escola e o conhece profundamente, tendo em 

vista as relações que acontecem nas diversas áreas do conhecimento. 

Nota-se que, a publicação das DCNP para o Curso de Pedagogia, no ano de 

2006, contribuiu positivamente para o curso na tentativa de compreender o 

fenômeno educativo de forma ampla, contudo, não garantiram a clareza da 

identidade do pedagogo (SCHEIBE, 2007), conforme questionamentos 

apresentados no início deste capítulo.  

É preciso deixar claro que a definição de políticas públicas para essa área 

não pode apenas suscitar modificações nas grades curriculares dos cursos de 

Pedagogia, aumentando ou diminuindo a carga horária de determinadas disciplinas, 

mas deve proporcionar ao futuro educador a possibilidade de construir sua 

identidade profissional para que ele tenha ciência de seu papel enquanto educador. 

Diante do estabelecido legalmente, a instituição investigada foi 

construindo/reformulando seu Projeto Pedagógico do Curso, considerando que a 

formação docente envolve o desenvolvimento de determinadas habilidades e 
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competências8. A matriz curricular do Curso de Pedagogia a distância está 

organizada de modo que as práticas pedagógicas estejam fortemente mediadas pelo 

conhecimento do campo das produções teórico-metodológicas da Pedagogia e pelas 

atividades de pesquisa.  

O referido curso tem a pretensão de incentivar um conhecimento construído 

em base de constante diálogo entre reflexão e prática. Neste sentido, o foco do 

ensino concebe que a construção do conhecimento se dá em processo, gerando 

autonomia, coautoria e interação.  

Foi possível perceber, a partir da consulta do PPC, que a preocupação da 

instituição é que o processo formativo do futuro profissional adquira novas formas de 

assimilação e produção de conhecimento, em rede, possibilitando a formação do 

perfil profissional almejado pela instituição.  

Para concretizar essa formação em rede, a instituição parte da concepção de 

que o currículo deve ser construído com base em uma ideia de módulos que 

agrupam disciplinas/temas, possibilitando pesquisas transversais, superando 

concepções estáticas e compartimentadas, assumindo um paradigma moderno de 

ciência. 

Considera que a vivência de um currículo em rede faz com que o futuro 

professor possa ir construindo, na prática, saberes docentes necessários, capazes 

de fomentar uma atuação efetivamente crítica, à medida que for experimentando 

novas relações entre os temas propostos para seu processo formativo e entre os 

próprios colegas de estudo.  

Compreende-se, então, que o conceito de rede, nesse caso, evidencia-se 

como: 

[...] espaços compartilhados formados por computadores interligados 
em todo o mundo por sinais de telefone e de satélite. Com o auxílio 
das redes, os educadores podem criar ambientes de aprendizagem 
eficazes, nos quais professores e alunos em localidades diferentes 
constroem juntos o entendimento e as competências relacionadas a 
um assunto particular. (HARASIM, 2005, p. 19-20) 

Ao propiciar um currículo em rede, a instituição, ao longo do percurso 

formativo do futuro professor, em seu curso de Pedagogia na modalidade a 

distância, promove a aproximação dos sujeitos em torno de um objetivo comum. 

Esta experiência possibilita ao estudante vivenciar a criação de uma rede de 

                                                           

8 A consulta do referido Projeto Pedagógico do Curso/2011, foi realizada nas dependências da própria 
instituição investigada (N.A.). 
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relacionamentos, que se organiza para construir saberes necessários à prática 

docente e à construção de sua identidade profissional. 

 A formação em rede propicia a manifestação da pluralidade de pontos de 

vista, o que é potencializado pelo alcance da dimensão que o curso investigado 

apresenta, bem como viabiliza o desenvolvimento da capacidade de interagir de 

modo mais solidário, buscando consensos em todas as atividades realizadas, ao 

longo dos estudos propostos. Estas situações de aprendizagens são elaboradas a 

partir das teleaulas, fóruns, aulas-atividade, blogs, chats, diários de bordo e outras 

situações pedagógicas. 

No que diz respeito às teleaulas, a perspectiva da formação em rede também 

se desenvolve por meio dos cases trazidos pelos professores. Nas teleaulas os 

alunos podem colaborar com a construção dos saberes necessários à prática 

docente e à identidade profissional, por meio das discussões e tematizações das 

práticas evidenciadas nestes cases. Neste momento, com esta participação ao vivo, 

via chat ou teleaula com híbrida, constitui-se uma rede formativa, uma comunidade 

de aprendizagem, que busca uma participação horizontal entre todos. 

Tal alternativa permite aos professores e alunos o envolvimento em 

discussões e debates sobre a prática docente, a construção de saberes e início do 

desenvolvimento de uma identidade profissional, vivenciando experiências 

significativas de trocas de conhecimento, a partir de uma abordagem 

problematizadora da realidade vivenciada, seja em relação à sala de aula, ao 

entorno da escola, ou na comunidade próxima (JUSTEN, 2005). 

Percebeu-se, também, que outro elemento prático desenvolvido no curso em 

relação ao estágio e aulas de prática, que concretizam a proposta de formação em 

rede, é a construção de um blog, no qual licenciandos e professores/tutores 

contribuem com a manutenção de temas e assuntos relacionados à Educação e às 

práticas pedagógicas, tanto da Educação Infantil, como do Ensino Fundamental. 

Assim, a organização dos conteúdos do curso foi pensada em unidades de 

aprendizado, as quais buscam possibilitar a geração de uma relação dialógica que 

anima a Educação. Deste modo, os licenciandos são reconhecidos, de acordo com o 

PPC, como sujeitos do processo educativo, e os professores/tutores, neste sentido, 

não devem se eximir da crença na capacidade do educando. Perceber esta 

capacidade é reconhecer que os licenciandos são produtores de conhecimentos e 

estes devem ser potencializados por meio do desenvolvimento da pesquisa no 
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interior do curso. 

A concepção do curso em sua essência tem por objetivo que esta 

organização possibilite ao estudante uma formação crítica e criativa, capacitando-o a 

lidar com a diversidade, tanto no interior das escolas, como nos demais espaços 

sociais. 

Ao se abordar especificamente os temas que discutem as metodologias e as 

práticas docentes (aulas que problematizam o estágio supervisionado obrigatório), a 

organização curricular do curso busca garantir a interdisciplinaridade. Esta se torna 

um princípio importante para auxiliar o licenciando a compreender a complexidade 

dos objetos de conhecimento que ele se dispõe a estudar.  

Cabe destacar que a instituição busca assumir um novo perfil formativo, com 

novas proposições que possam atender às demandas educacionais e viabilizar uma 

educação de qualidade para todos. 

O objetivo do curso em relação à formação do Pedagogo é que se constitua 

um profissional reflexivo e que possa demonstrar o domínio dos conteúdos técnico, 

científico e pedagógico necessários para perceber as relações entre a Educação e a 

sociedade na sua totalidade. Além disso, espera-se que este profissional seja capaz 

de atuar em uma perspectiva de provocar a transformação da realidade educacional, 

expressando seu compromisso ético e político com os interesses da maioria da 

população brasileira.  

É importante mencionar que para dar conta desse profissional a ser formado, 

a estrutura curricular é construída da mesma maneira que no curso da modalidade 

presencial, visto que há necessidade de orientação para que os cursos, tanto numa 

modalidade, como noutra, em uma mesma universidade, garantam o princípio da 

equivalência, que é assegurado por meio do Decreto n. 5.622/2005, que 

regulamenta esta necessidade entre os diplomas presenciais e a distância (BRASIL, 

2005a). 

Contudo, algumas diferenças foram encontradas, no que diz respeito à 

organização das matrizes. Tais diferenças são necessárias em virtude do tipo de 

modalidade e do público a ser atendido. Estas especificidades precisam 

desencadear um processo de reflexão em relação às diretrizes do Curso de 

Pedagogia da instituição, ou de qualquer outra, que almeja uma formação de 

qualidade para seus alunos e para seus próprios formadores. Sobre este aspecto 

Zabalza (2014) afirma que: 
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Para as instituições de Educação Superior, a formação é o verso e o 
reverso de sua identidade. Oferecem formação a seus estudantes e, 
ao mesmo tempo, precisam elas mesmas de formação para ir 
melhorando sua organização especializada, isto é, sua capacidade 
de oferecer uma formação de qualidade. (p. 75) 

Nesse sentido, ao se pensar na questão, o que está em jogo é a definição do 

sentido do que é formação e sobre qual formação se está fazendo referência. Sendo 

a perspectiva da formação para além das prescrições contidas nas diretrizes, que 

objetiva muito mais que formar para o mercado de trabalho, necessariamente, este 

processo precisa se projetar, conforme aponta Zabalza (2014) sobre o estágio. 

Em meio a estes questionamentos e à contínua discussão sobre o Curso de 

Pedagogia, visando uma formação que efetivamente possibilite o desenvolvimento 

da Educação de modo não apenas quantitativo, mas em especial, de modo 

qualitativo, foi aprovado pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e entrou em 

vigor o “Plano Nacional de Educação (PNE)”, aprovado pela Lei n. 13.005, de 2014, 

e as novas Diretrizes para a formação inicial e continuada de professores da 

Educação Básica. Um ano depois, foi a vez da Resolução n. 2, de 1 de julho de 

2015, que normaliza as diretrizes para a formação de professores (BRASIL, 2014; 

BRASIL, 2015b). 

Esse Plano é o resultado do contínuo debate em relação à formação dos 

profissionais da Educação. O referido documento apresenta um conjunto de 20 

metas e 240 estratégias que, em termos de idealização formativa, se evidencia 

como principal instrumento de orientação para a construção das políticas 

educacionais no Brasil até 2024. No que se refere à formação de professores para a 

Educação Básica, a meta n. 15 reforça esta necessidade: 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência 
deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da 
educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei 
n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 
professores e as professoras da educação básica possuam formação 
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área 
de conhecimento em que atuam. (BRASIL, 2014) 

Essa meta, juntamente com a de n. 16, focalizam a formação inicial dos 

profissionais da Educação e, conforme já mencionado, um ano após a aprovação do 

PNE, foi publicado o Parecer CNE/CP n. 2/2015 e, no dia 1 de julho de 2015, a 

Resolução n. 2/2015 que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

formação inicial em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação 
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pedagógica para graduados e cursos de segunda licenciatura), e para a formação 

continuada (BRASIL, 2015a; BRASIL, 2015b). 

Importante dizer que a Resolução n. 2/2015, ao regulamentar a formação de 

profissionais do Magistério para a Educação Básica9, reconhece que é necessário o 

estabelecimento de normas nacionais para a construção de um projeto nacional da 

educação brasileira e que, para garantir este projeto, é urgente não só superar a 

fragmentação das políticas públicas, mas também a instituição de um Sistema 

Nacional de Educação (BRASIL, 2015b). 

Essa resolução também reconhece que as instituições de Educação Básica, 

os seus processos de organização, gestão e projetos pedagógicos cumprem um 

papel estratégico na formação requerida nas diferentes etapas e modalidades da 

Educação Básica.  

Ainda, nesse bojo, a Resolução n. 2/2015 reforça a relevância da teoria e a 

prática em dialogicidade como elementos básicos para o desenvolvimento dos 

conhecimentos e habilidades necessários à docência (BRASIL, 2015b). 

Essa nova implicação para a formação inicial e continuada dos professores 

apresenta novos horizontes à dinâmica formativa dos profissionais do Magistério da 

Educação Básica. Isso significa um ganho rumo à qualidade formativa destes 

profissionais, pois, à medida que as transformações e as necessidades sociais são 

reconhecidas, torna-se urgente que as instituições de Educação Básica e Superior 

estruturem seus espaços e tempos, suas regras e normas, incorporem novos 

materiais e recursos pedagógicos, de modo a garantir o direito à Educação a grupos 

e sujeitos historicamente marginalizados. 

Sobre essa questão, Dourado (2015) aponta que: 

Para atender a essa concepção articulada de formação inicial e 
continuada, as novas DCNs definem que é fundamental que as 
instituições formadoras institucionalizem projeto de formação com 
identidade própria, em consonância com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Ins-
titucional (PPI) e o Projeto Pedagógico de Curso (PPC). (p. 307) 

                                                           

9 § 4 – Os profissionais do Magistério da Educação Básica compreendem aqueles que exercem 
atividades de docência e demais atividades pedagógicas, incluindo a gestão educacional dos 
sistemas de ensino e das unidades escolares de Educação Básica, nas diversas etapas e 
modalidades de Educação (Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio, Educação de 
Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e Técnica de Nível Médio, Educação 
Escolar Indígena, Educação do Campo, Educação Escolar Quilombola e Educação a Distância), e 
possuam a formação mínima exigida pela legislação federal das Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (BRASIL, 2015b). 
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Essas instituições agora são reconhecidas como partícipes da formação dos 

profissionais que, futuramente, atuarão nestes espaços. Assim, evidencia-se a 

importância do envolvimento dos sujeitos no processo de ensino e aprendizagem na 

elaboração dos Planos de Desenvolvimento Institucional, dos Projetos Pedagógicos 

das Instituições e dos Projetos de Cursos de Formação, como também dos órgãos 

colegiados de gestão.  

Nesse contexto, mais um desafio é lançado para as instituições formadoras, 

no sentido de se adaptarem às novas regulamentações para a formação de 

professores. As rotinas das instituições, em seus mais diferentes setores, que estão 

ligados à formação de professores, terão que criar agendas para execução do que é 

exigido a partir da Resolução n. 2/2015.   

No caso da instituição investigada, algumas perguntas deverão ser 

elaboradas por professores/tutores e demais profissionais que atuam, direta e 

indiretamente, com o estágio supervisionado obrigatório, para continuarem 

buscando a garantia de uma formação de qualidade, conforme expresso em seus 

documentos oficiais. Provavelmente, algumas destas questões sejam: Como vamos 

fazer estas adaptações? De que modo deverão ser desenvolvidas? Em que tempo? 

Qual será a rotina de gestão de estágios com diferentes currículos10 acontecendo ao 

mesmo tempo? 

O desenvolvimento de uma agenda de discussão para planejamento e 

execução de mudanças precisa ser pensada, a fim de que se garantam dois 

elementos fundamentais para a formação de professores: qualidade e 

desenvolvimento de novas práticas de gestão acadêmica em termos pedagógicos e 

de processos de gerenciamento burocrático da documentação do estágio. 

Em relação à concepção de docência, a Resolução n. 2/2015 expressa que 

esta se constitui em uma ação educativa e em um processo pedagógico intencional 

e metódico que envolve:  

[...] conhecimentos específicos, interdisciplinares e pedagógicos, 
conceitos, princípios e objetivos da formação que se desenvolvem 
entre conhecimentos científicos e culturais, nos valores éticos, 
políticos e estéticos inerentes ao ensinar e aprender, na socialização 
e construção de conhecimentos, no diálogo constante entre 
diferentes visões de mundo. (BRASIL, 2015b) 

                                                           

10 Ao realizar as adaptações no PPC, a instituição investigada terá, ao mesmo tempo, turmas em 
processo de finalização do estágio, que continuaram e finalizaram seu curso, considerando a 
orientação de carga horária de estágio vigente na Resolução n. 1/2006, e turmas que iniciarão seus 
estágios seguindo a Resolução n. 2/2015 (N.A.). 
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No tocante à concepção de currículo, tem-se a compreensão de que este 

envolve não somente a “construção da identidade sociocultural do educando, seus 

direitos e deveres do cidadão”, como também sinaliza para a necessidade de 

considerar a realidade concreta dos sujeitos que dão vida ao currículo e às 

instituições de Educação Básica, sua organização e gestão e aos projetos de 

formação (BRASIL, 2015b). 

Confirma-se que a instituição investigada, até a conclusão desta tese (2017), 

vem atendendo ao que preveem as diretrizes para a formação do professor. O 

objetivo assumido por ela também vai ao encontro do que está estabelecido em 

relação à concepção de Educação. 

Essa compreensão sobre Educação apresenta-se no sentido de assegurá-la 

como um direito fundamental. O Art. 3, § 1, da Resolução n. 2/2015, explicita o que é 

necessário entender por Educação: 

[...] processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na 
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino, 
pesquisa e extensão, nos movimentos sociais e organizações da 
sociedade civil e nas relações criativas entre natureza e cultura. 
(BRASIL, 2015b) 

Essa Resolução apresenta em seu § 5 o princípio para a formação de 

professores: 

I – a formação docente para todas as etapas e modalidades da 
educação básica como compromisso público de Estado, buscando 
assegurar o direito das crianças, jovens e adultos à educação de 
qualidade, construída em bases científicas e técnicas sólidas em 
consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica;  

II – a formação dos profissionais do magistério (formadores e 
estudantes) como compromisso com o projeto social, político e ético 
que contribua para a consolidação de uma nação soberana, 
democrática, justa, inclusiva e que promova a emancipação dos 
indivíduos e grupos sociais, atenta ao reconhecimento e à 
valorização da diversidade e, portanto, contrária a toda forma de 
discriminação;  

III – a colaboração constante entre os entes federados na 
consecução dos objetivos da Política Nacional de Formação de 
Profissionais do Magistério da Educação Básica, articulada entre o 
Ministério da Educação (MEC), as instituições formadoras e os 
sistemas e redes de ensino e suas instituições;  

IV – a garantia de padrão de qualidade dos cursos de formação de 
docentes ofertados pelas instituições formadoras;  

V – a articulação entre a teoria e a prática no processo de formação 
docente, fundada no domínio dos conhecimentos científicos e 
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didáticos, contemplando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão;  

VI – o reconhecimento das instituições de educação básica como 
espaços necessários à formação dos profissionais do magistério;  

VII – um projeto formativo nas instituições de educação sob uma 
sólida base teórica e interdisciplinar que reflita a especificidade da 
formação docente, assegurando organicidade ao trabalho das 
diferentes unidades que concorrem para essa formação;  

VIII – a equidade no acesso à formação inicial e continuada, 
contribuindo para a redução das desigualdades sociais, regionais e 
locais;  

IX – a articulação entre formação inicial e formação continuada, bem 
como entre os diferentes níveis e modalidades de educação;  

X – a compreensão da formação continuada como componente 
essencial da profissionalização inspirada nos diferentes saberes e na 
experiência docente, integrando-a ao cotidiano da instituição 
educativa, bem como ao projeto pedagógico da instituição de 
educação básica;  

XI – a compreensão dos profissionais do magistério como agentes 
formativos de cultura e da necessidade de seu acesso permanente 
às informações, vivência e atualização culturais. (BRASIL, 2015b, p. 
4-5) 

Nota-se que tais princípios caminham no sentido de uma mudança do 

referencial para a formação de professores, até então, em vigor. Estes alicerçavam- 

se anteriormente na concepção de desenvolvimento de competências profissionais. 

Entende-se que, a partir de tais princípios trazidos por esta nova legislação, a 

formação dos profissionais da Educação, em tese, pautar-se-á pela perspectiva 

crítica comprometida com uma educação de qualidade social e com a emancipação 

dos indivíduos/sujeitos e grupos sociais. 

Sobre esta questão, Dourado (2015) aponta que: 

As novas DCNs enfatizam a necessária organicidade no processo 
formativo e sua institucionalização ao entender que o projeto de 
formação deve ser elaborado e desenvolvido por meio da articulação 
entre a instituição de educação superior e o sistema de ensino e 
instituições de educação básica, envolvendo a consolidação de 
Fóruns Estaduais e Distrital Permanentes de Apoio à Formação 
Docente, em regime de cooperação e colaboração. (p. 307) 

Para fortalecer a institucionalização da formação inicial dos profissionais do 

Magistério para a Educação Básica, a Resolução n. 2/2015, respeitando a 

diversidade nacional e autonomia pedagógica das instituições, define que a estrutura 

formativa constituir-se-á a partir de três núcleos: 

I. Núcleo de estudos de formação geral, das áreas específicas e 
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interdisciplinares, e do campo educacional, seus fundamentos e 
metodologias, e das diversas realidades educacionais;  

II. Núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos das áreas 
de atuação profissional, incluindo os conteúdos específicos e 
pedagógicos e a pesquisa priorizada pelo projeto pedagógico das 
instituições, em sintonia com os sistemas de ensino; e  

III. Núcleo de estudos integradores para enriquecimento curricular. 
(BRASIL, 2015b) 

Em relação à organização dos cursos, estes precisam cumprir o que apontam 

as DNCs (2015) publicadas na Resolução n. 2/2015: 

Art. 13 – Os cursos de formação inicial de professores para a 
educação básica em nível superior, em cursos de licenciatura, 
organizados em áreas especializadas, por componente curricular ou 
por campo de conhecimento e/ou interdisciplinar, considerando-se a 
complexidade e multirreferencialidade dos estudos que os englobam, 
bem como a formação para o exercício integrado e indissociável da 
docência na educação básica, incluindo o ensino e a gestão 
educacional, e dos processos educativos escolares e não escolares, 
da produção e difusão do conhecimento científico, tecnológico e 
educacional, estruturam-se por meio da garantia de base comum 
nacional das orientações curriculares.  

§ 1º – Os cursos de que trata o caput terão, no mínimo, 3.200 (três 
mil e duzentas) horas de efetivo trabalho acadêmico, em cursos com 
duração de, no mínimo, 8 (oito) semestres ou 4 (quatro) anos, 
compreendendo: 

 I – 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
distribuídas ao longo do processo formativo;  

II – 400 (quatrocentas) horas dedicadas ao estágio supervisionado, 
na área de formação e atuação na educação básica, contemplando 
também outras áreas específicas, se for o caso, conforme o projeto 
de curso da instituição;  

III – pelo menos 2.200 (duas mil e duzentas) horas dedicadas às 
atividades formativas estruturadas pelos núcleos definidos nos 
incisos I e II do Artigo 12 desta Resolução, conforme o projeto de 
curso da instituição;  

IV – 200 (duzentas) horas de atividades teórico-práticas de 
aprofundamento em áreas específicas de interesse dos estudantes, 
conforme núcleo definido no inciso III do Artigo 12 desta Resolução, 
por meio da iniciação científica, da iniciação à docência, da extensão 
e da monitoria, entre outras, consoante o projeto de curso da 
instituição. (BRASIL, 2015b, p. 11) 

A ampliação do tempo de formação e, em especial, do tempo destinado às 

atividades de estágio, demonstra a preocupação com a busca pela garantia de 

políticas de valorização dos profissionais do Magistério da Educação Básica, que 

devem ter assegurada a sua formação. 

Contudo, como bem salienta Dourado (2015): 
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Novos desafios se colocam ao campo da formação, envolvendo os 
entes federados, os sistemas de ensino, as instituições, os fóruns 
permanentes de apoio a formação dos profissionais da educação, as 
entidades cientifico-acadêmicas e sindicais e, em especial, as 
instituições que se encarregam da formação na perspectiva de 
propostas e projetos mais orgânicos para a formação inicial e 
continuada como delineado nas novas DCNs. (p. 316) 

Diante do exposto, é importante salientar que o PPC do Curso de Pedagogia 

a distância da instituição investigada, a partir da análise realizada durante esta 

pesquisa, está em grande parte alinhado com as novas DCNs, restando, 

especialmente, a adequação do estágio às novas exigências. Assim, surgem para a 

instituição vários desafios para manter o que já pode ser apontado como positivo em 

seu PPC e buscar meios de melhorar o que ainda está aquém do esperado, 

considerando as variáveis como: questões trabalhistas, reestruturação de carga 

horária e atribuições e funções dos diversos setores envolvidos com a dinâmica do 

estágio. 

Nesse sentido, acredita-se que a Central de Estágio (que será apresentada 

no Capítulo 5 desta tese), continuará com seu papel fundamental na gestão deste 

processo. A nova Resolução vai exigir que sejam realizadas alterações nos fluxos de 

informação e orientação, a intermediação entre as instituições interveniente e 

concedente, pois mudanças trazem instabilidade no estabelecimento das relações 

entre elas, o que pode acarretar para os licenciandos dificuldades no acesso às 

escolas onde realizarão seus estágios obrigatórios. Isso pode acontecer caso haja 

ruídos na comunicação entre universidade e escola. 

Evidencia-se, então, que uma alteração legal que busca a melhor formação 

dos futuros professores da Educação Básica, não é algo simples de se colocar em 

prática, exige da instituição formadora o incremento de um novo plano de gestão 

que possibilite, neste caso, o desenvolvimento e acompanhamento de dois 

processos concomitantes: a gestão dos licenciandos matriculados e em curso 

regidos pela Resolução anterior, e os que estarão matriculados e regidos pela nova 

Resolução. 

Esse processo de gestão precisa ser orientado e acompanhado pelo 

professor/tutor da disciplina de Estágio Supervisionado, pois este sujeito é o que 

mais familiaridade deve ter em relação às peculiaridades e necessidades deste 

período importante da formação do futuro professor.  

O fluxo de informações e ações precisa ser alinhado entre todos os sujeitos 
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envolvidos, a saber, equipe que atua na Central de Estágio, equipe de 

professores/tutores supervisores de estágio obrigatório do Curso de Pedagogia, 

monitores de polos, equipe de secretárias que estão na linha de frente e atuam no 

primeiro atendimento aos estudantes e professora/tutora que coordena o Estágio 

Obrigatório Supervisionado. 

Outro aspecto, que consideramos a ser pensado para alteração no PPC do 

curso investigado, é a distribuição da nova carga horária do estágio, de acordo com 

a Resolução n. 2/2015, respeitando e garantindo a formação do professor- 

pesquisador. 

Nota-se que, o Curso de Pedagogia nunca perde sua dinamicidade. Seus 

conflitos e seus dilemas implicam em constante estudo para a viabilização de uma 

formação de qualidade, buscando atender as demandas de uma sociedade em 

constante transformação social, econômica, política e cultural. 
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4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO 

Este capítulo demonstra o percurso da investigação empreendida para atingir 

os objetivos estabelecidos na pesquisa proposta, explicitando as razões para as 

escolhas realizadas, a definição do referencial teórico para a investigação, a 

definição/escolha dos sujeitos envolvidos, a construção e a aplicação dos 

instrumentos para a coleta dos dados e a metodologia para a análise dos resultados. 

4.1 AS RAZÕES DO ESTUDO 

Anunciar as razões pelo tipo de estudo e de pesquisa que se faz é desvelar 

sentimentos, incertezas e dúvidas do pesquisador. Os motivos das escolhas são de 

cunho subjetivo. Neste caso, em especial, a inquietação causada por críticas à 

modalidade e a minha atuação nela, foram os maiores incentivos para a realização 

deste estudo. 

Além disso, a própria curiosidade em saber daqueles que efetivamente 

sentem o resultado do estágio para a sua formação, também se constituiu como 

uma forte razão e que se manteve presente ao longo desta tese. Não se pode 

esquecer que a busca por estudos que evidenciassem as questões de investigação 

apresentadas nesta pesquisa, tornou-se um elemento preponderante para a sua 

realização, uma vez que nas bases de dados de universidades como Universidade 

de São Paulo (USP), Universidade de Campinas (UNICAMP) e Pontifícia 

Universidade Católica (PUC), até o ano de 2014, não havia tese defendida, cuja 

problemática fosse a investigação sobre licenciandos e egressos de um curso de 

Pedagogia na modalidade a distância, tendo como objeto de estudo o estágio 

obrigatório. 

Dessa forma, anuncia-se este trabalho como uma pesquisa de natureza 

qualitativa, com base nas concepções de Lüdke e André (1986), que busca 

investigar possíveis contribuições do período de estágio para licenciandos e 

egressos do curso de Pedagogia na modalidade a distância da instituição 

investigada, considerando este como sua formação inicial. 

A pesquisa qualitativa tem ambiente natural como sua fonte direta e 
o pesquisador como principal instrumento [...]. Os dados coletados 
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são predominantemente descritivos [...]. A preocupação com o 
processo é muito maior do que com o produto [...]. O significado que 
as pessoas dão às coisas e a sua vida são focos de atenção especial 
pelo pesquisador [...]. A análise dos dados tende a seguir um 
processo indutivo. (p. 11-12) 

A partir da opção por uma pesquisa de cunho qualitativo, considerou-se que a 

realização de um estudo de caso – tendo como sujeitos licenciandos, egressos, 

coordenadora e professoras/tutoras do curso investigado – colaboraria para desvelar 

a contribuição, percepção e a própria valorização da modalidade EaD como espaço 

de qualidade para a formação inicial de professores para a Educação Básica. 

Nas palavras de Lakatos e Marconi (2007), o estudo de caso realiza uma 

análise de um determinado fenômeno, empírica e teoricamente, e possui um alto 

grau de relevância, tanto no meio científico, como acadêmico, segundo Gil (1999), 

em função das seguintes razões, que definem o caráter contributivo desta técnica:  

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 
definidos; 

b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; 

c) descrever a situação do contexto em que está sendo feita 
determinada investigação; 

d) formular hipóteses ou desenvolver teorias; e 

e) explicar as variáveis causais de determinado fenômeno em 
situações muito complexas que não possibilitam a utilização de 
levantamentos e experimentos. (p. 54) 

Nas palavras de André (1995): 

[...] o estudo de caso enfatiza o conhecimento particular. O interesse 
do pesquisador ao selecionar uma determinada unidade é 
compreendê-la como uma unidade. Isso, não impede, no entanto, 
que ele esteja atento ao seu contexto e às suas inter-relações como 
um todo orgânico, e à dinâmica como um processo, uma unidade em 
ação. (p. 31) 

Em especial, o estudo de caso proposto evidencia-se como uma investigação 

do estágio obrigatório e suas inter-relações com os processos formativos dos futuros 

pedagogos, aliado as suas particularidades e situações específicas de contexto, 

aspectos que serão analisados em todas suas facetas como: organização, 

articulação, concepções, opções, ações, relações, sentimentos, fazeres, saberes, 

(re)construções e (re)formulações. Deste modo, o estudo de caso possibilita a 

compreensão global do fenômeno de interesse da pesquisa e potencializa o avanço 

nas reflexões acerca do desenvolvimento e gestão das atividades do estágio 
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obrigatório no curso investigado. 

Ainda sobre o estudo de caso, Yin (2001, p. 32) diz que “[...] um estudo de 

caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”.  

Diante do exposto, a escolha da instituição e dos sujeitos da pesquisa, 

justifica-se pela qualidade dos cursos oferecidos por ela (aferidos pelas avaliações 

INEP/MEC), como também pelo modelo de educação a distância praticado.  

Com essas questões definidas, foram organizadas as etapas e os 

procedimentos da investigação. O primeiro movimento foi a realização de uma 

revisão da literatura/pesquisa bibliográfica sobre o curso de Pedagogia que, 

segundo Lakatos e Marconi (2007): 

[...] abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema 
de estudo, desde publicações avulsas, boletins, jornais, revistas, 
livros, pesquisas, monografias, teses, material cartográfico [...]. A 
finalidade é colocar o pesquisador em contado com tudo aquilo que 
foi escrito, dito ou filmado sobre determinado assunto, inclusive 
conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos de 
alguma forma, quer publicadas, quer gravadas. (p. 71) 

Foi construído um panorama legal do Curso de Pedagogia desde os anos de 

1930 até a implantação e o desenvolvimento dele na modalidade a distância no 

Brasil, com o objetivo de oferecer ao leitor a possibilidade de compreender a história 

e os bastidores da elaboração, idealização e prática do mesmo, como apresentado 

no Capítulo 2. Assim, realizou-se uma análise sobre as concepções acerca do 

estágio supervisionado, por meio da revisão da literatura e, também, da análise 

documental da instituição investigada, conforme discutido no Capítulo 3. 

Essa maneira de estruturar a pesquisa, partindo primeiro de uma análise 

documental e teórica do caso a ser estudado, teve como fundamento teórico os 

apontamentos de Yin (2001): 

Para os estudos de caso, o uso mais importante de documentos é 
corroborar e valorizar as evidências oriundas de outras fontes. Em 
primeiro lugar, os documentos são úteis na hora de se verificar a 
grafia correta e os cargos ou nomes de organizações que podem ter 
sido mencionados na entrevista. Segundo, os documentos podem 
fornecer outros detalhes específicos para corroborar as informações 
obtidas através de outras fontes. Se uma prova documental 
contradizer algum dado prévio, ao invés de corroborá-lo, o 
pesquisador do estudo de caso possui razões claras e específicas 
para pesquisar o tópico de estudo com mais profundidade. Terceiro, 



92 
 

é possível se fazer inferências a partir de documentos. Por exemplo, 
ao observar a lista de distribuição de um documento específico, você 
pode encontrar novas questões sobre comunicações e redes de 
contato dentro de uma organização. Essas inferências, no entanto, 
devem ser tratadas somente como indícios que valem a pena serem 
investigados mais a fundo, em vez de serem tratadas como 
descobertas definitivas, já que as inferências podem se revelar mais 
tarde como sendo falsas indicações. (p.109) 

A partir dessa lógica de desenvolvimento do estudo de caso, o passo seguinte 

foi a escolha dos instrumentos de coleta de dados, a seguir informados. 

4.2 OS INSTRUMENTOS PARA A COLETA DE DADOS 

Definiu-se como um dos instrumentos para a coleta de dados, a aplicação de 

Questionário específico para os licenciandos da modalidade a distância11, conforme 

modelo presente no APÊNDICE 1. 

Gil (1999, p. 128) afirma que o questionário também é uma “[...] técnica de 

investigação composta por um número mais ou menos elevado de questões 

apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o conhecimento de 

opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, situações vivenciadas, 

etc.”. Segundo Marconi e Lakatos (2007, p. 98), o questionário é um instrumento “[...] 

constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por 

escrito e sem a presença do entrevistador”, permitindo ao entrevistado plena 

liberdade de expressão.  

O segundo instrumento definido foi a realização de entrevista de 

aprofundamento com os egressos da modalidade a distância, conforme roteiro pré-

definido no APÊNDICE 2. A seleção destes ocorreu respeitando os seguintes 

critérios: (a) estar formado há pelo menos um semestre; (b) ter formação superior 

inicial no Curso de Pedagogia e (c) ter inserção na profissão pela primeira vez 

depois de formado.  

O referencial teórico para a preparação e realização das entrevistas baseou-

se em Szymanski (2010, p. 12) que afirma que: “[...] a entrevista face a face é 

                                                           

11 Em relação aos alunos da modalidade a distância, primeiramente foi feita uma coleta de dados com 

343 alunos, dos quais, 305 participaram efetivamente respondendo ao questionário. A escolha por 

estes alunos ocorreu em virtude de terem vivenciado o período anterior e posterior à visita do MEC. 

Todos os licenciandos participantes da pesquisa estavam cursando o último semestre do curso na 

ocasião da aplicação do questionário (N.A.). 
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fundamentalmente uma situação de interação humana, em que estão em jogo as 

percepções do outro e de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e 

interpretações para os protagonistas: entrevistador e entrevistado”. 

Além da questão da interação humana, outro elemento deve ser levado em 

conta em uma entrevista é o “[...] momento de organização de ideias e de 

construção de um discurso para um interlocutor, o que já caracteriza o caráter de 

recorte da experiência e reafirma a situação de interação como geradora de um 

discurso particularizado” (SZYMANSKI, 2010, p. 14). 

Ainda sobre a entrevista, Yin (2001, p. 112) aponta que “[...] uma das mais 

importantes fontes de informações para um estudo de caso são as entrevistas [...] 

também são fontes essenciais de informação para o estudo de caso [...]”. Neste 

caso, os entrevistados têm o papel de:  

Informantes-chave [...] não apenas fornecem ao pesquisador do 
estudo percepções e interpretações sob um assunto, como também 
podem sugerir fontes nas quais se podem buscar evidências 
corroborativas e pode-se iniciar a busca a essas evidências. (p. 112) 

Assim, as entrevistas foram gravadas com os três egressos e, depois, 

transcritas na íntegra, conforme APÊNDICES 4A e 4B. 

Outra estratégia para a coleta de dados deu-se por meio de “relatos 

biográficos de experiências” (sem roteiro pré-definido), que foram solicitados à 

coordenadora do curso, à época da implantação do mesmo, e às 

professoras/tutoras, que atuaram no período da investigação com a orientação do 

estágio obrigatório. Estes relatos encontram-se nos APÊNDICES 5A e 5B. Cabe 

ressaltar que, a participação destas profissionais contribuiu para ilustrar e detalhar 

os processos de gestão deste período formativo no interior do curso investigado.  

A escolha pela construção dos relatos biográficos, tendo como ênfase as 

experiências profissionais vividas pelas professoras, ocorreu em virtude da riqueza 

que este tipo de abordagem metodológica pode trazer para a natureza desta 

investigação. 

A prática da escrita das biografias formativas direciona o sujeito para uma 

dimensão de autoescuta, de caminhar para si, como se ele estivesse narrando a 

história para si mesmo, relatando e refletindo sobre as suas próprias experiências e, 

consequentemente, em relação às suas aprendizagens. 

Josso (2004) aponta que a abordagem biográfica como um “caminhar para si” 

conecta os campos de atuação e de ação, mediante as diferentes buscas que o 
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sujeito empreende ao longo de sua trajetória pessoal e profissional. Este exercício 

permite a tomada de consciência das itinerâncias e das aprendizagens ocorridas ao 

longo da vida e, em consequência, possibilita a superação das dimensões técnicas e 

instrumentais oriundas da formação para a atuação docente. 

As itinerâncias, as aprendizagens e o desejo de aprender, sempre, 

evidenciam-se como uma possibilidade de constituição pessoal e profissional, 

especificamente, no que se refere à construção de saberes necessários à prática, 

seja ela para gerir o processo pedagógico a partir do setor da gestão, seja para gerir 

pedagogicamente o ato de ensinar e aprender no interior das salas de aula, no caso 

desta investigação, no interior das teleaulas e da supervisão e coordenação do 

estágio obrigatório. 

As biografias têm sido empregadas em pesquisas na área educacional como 

fontes históricas, utilizando-as como objeto de análise, considerando, sobretudo “[...] 

o contexto de sua produção, sua forma textual e o seu conteúdo em relação ao 

projeto de pesquisa a que esteja vinculado” (SOUZA, 2006, p. 24). 

Em outro momento, Josso (1988) reconhece a “biografia formativa,” partindo 

do pressuposto que o sujeito não pode aprender o sentido da autoformação se não 

perceber as lógicas de apropriação e transmissão de saberes que viveu ao longo da 

vida. Em outras palavras, por meio das aprendizagens, pela experiência o sujeito 

desloca-se numa análise entre o papel vivido de ator e autor de suas próprias 

experiências, sem uma mediação externa.  

Assim, essa abordagem constitui-se como estratégica fértil para a ampliação 

e compreensão do mundo escolar e das práticas culturais do cotidiano dos sujeitos 

em processo de formação e, a este respeito, Nóvoa (1988) afirma que: 

[...] as histórias de vida e o método (auto) biográfico integram-se no 
movimento actual que procura repensar as questões da formação, 
acentuando a idéia que ninguém forma ninguém e que a for- mação 
é inevitavelmente um trabalho de reflexão sobre os percursos de vida 
[...]. (p.116, grifo do autor) 

Nessa perspectiva, a reflexão sobre a própria prática traz elementos 

essenciais de formação, uma vez que aumenta a possibilidade de compreender-se 

e, de modo consciente e crítico, caminhar em direção à modificação de sua atuação 

docente, construindo novos saberes e, consequentemente, de sua identidade 

profissional. 

Vale mencionar que todos os sujeitos envolvidos na investigação assinaram 
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um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme modelo no APÊNDICE 3. 

A partir dos dados coletados por meio do questionário, foi realizada uma 

análise, a fim de evidenciar a percepção geral dos alunos em relação ao manejo do 

desenvolvimento do estágio e, como consequência, a avaliação do curso pela ótica 

dos alunos, demonstrando tanto os apontamentos positivos, como os negativos para 

posterior reflexão sobre tais achados da investigação. Ilustrações em formato de 

gráficos sobre cada questão foram construídas, objetivando a visualização da 

percepção dos alunos quanto às aulas de estágio, às orientações, aos materiais 

disponibilizados pelo curso para subsidiar a realização do estágio obrigatório, à 

relação professor-aluno, aos assuntos discutidos e à interação durante o período de 

formação, que podem ser encontrados no APÊNDICE 6, deste trabalho. 

O movimento a seguir foi a análise das entrevistas realizadas com os 

egressos, a partir das transcrições, na perspectiva da metodologia de “análise de 

conteúdo” proposta por Franco (2008, p. 14), que se constitui como “[...] um 

procedimento de pesquisa que se situa em um delineamento mais amplo da 

comunicação e tem como ponto de partida a mensagem”. Assim, a análise 

apresenta, como elemento fundamental, a mensagem da comunicação (verbal, 

gestual, silenciosa, figurativa ou documental), ou seja, a expressão de um 

significado e de um sentido que será interpretado, levando em consideração os 

aspectos cognitivos, afetivos, valorativos e ideológicos. 

Franco (2008) aponta três fases do trabalho de análise de conteúdo: a 

descrição, a interpretação e a inferência.  

a) a descrição, a seu ver, relaciona-se com as características do conteúdo a 

ser analisado. Nesta investigação, buscou-se, na descrição, analisar as 

falas dos sujeitos em suas impressões sobre o que viveram e construíram 

durante o período do estágio;  

b) na interpretação procurou-se evidenciar as tensões existentes entre o que 

acreditaram ter aprendido durante o estágio e o que, de fato, aprenderam 

mediante o enfrentamento das dificuldades cotidianas do fazer docente na 

escola; e 

c) na inferência a intenção foi evidenciar, pela voz dos licenciandos, se 

efetivamente o estágio obrigatório contribuiu para a construção de saberes 

que lhes dessem condições de exercer suas funções como docentes. Ao 

articular a descrição e interpretação dos dados, a intenção foi descobrir se 
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houve realmente tal construção e se há ou não diferenças entre as 

concepções de estudantes da modalidade EaD. 

Terminada essa fase, o procedimento a seguir foi o estabelecimento de 

categorias para a análise dos dados encontrados nas entrevistas. Para Franco 

(2008, p. 59): “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”. 

4.3 O CONTEXTO E OS PROCEDIMENTOS DA APLICAÇÃO DOS 
INSTRUMENTOS DE PESQUISAS 

A coleta de dados foi realizada em duas fases. Na primeira, aplicou-se um 

questionário com 20 questões fechadas, visando obter informações de cunho 

socioeconômico e de percepção geral por parte dos licenciandos dos seus 

respectivos cursos. A sua aplicação para os alunos da modalidade a distância 

ocorreu por meio do envio deste instrumento de pesquisa, via correio, a todos os 

polos da instituição investigada. Após o recebimento dos questionários, os 

estudantes tiveram um prazo de quinze dias para devolvê-los devidamente 

respondidos, também via correio. 

Na composição do questionário havia perguntas que buscavam evidenciar 

dados referentes a três dimensões, consideradas para análise: 

a) período de orientação dos alunos para o estágio obrigatório – 

qualidade dos materiais, das teleaulas e das tematizações de práticas 

docentes, referentes à Educação Infantil, ao Ensino Fundamental e à 

Gestão; 

b) supervisão-relacionamento/interação com a professora orientadora de 

estágio; e 

c) avaliação e aquisições durante as aulas – Instrumentos de supervisão 

de estágio. 

Na segunda fase, após a sistematização dos dados coletados nas respostas 

do questionário, foram escolhidos três egressos do curso de Pedagogia, para a 

realização de entrevistas.  

Como segundo instrumento de coleta de dados, as entrevistas foram 

realizadas com o intuito de apresentar as vozes dos egressos sobre o que eles 

aprenderam, quais saberes construíram no período de estágio supervisionado 
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obrigatório, quais foram as suas principais dificuldades no início da atuação 

profissional.  

O outro objetivo das entrevistas procurou rememorar a discussão durante a 

realização das teleaulas de estágio, a tematização e a problematização de práticas, 

e se estas colaboraram para o enfrentamento de tais dificuldades. A pesquisa 

também buscou desvelar o que os egressos acharam que o estágio deveria ter 

enfatizado mais nos momentos de orientação para uma construção de saberes 

necessários à sua prática docente e à sua identidade profissional. 

As entrevistas ocorreram pessoal e individualmente com os egressos do 

curso, via skipe, sendo compostas por nove questões semiestruturadas, versando 

sobre os seguintes eixos: (a) contribuições do estágio no processo formativo; (b) 

saberes adquiridos/construídos; (c) dificuldades/facilidades vivenciadas no início da 

carreira; (d) fragilidades formativas que dificultaram a atuação. 

Cabe destacar que a originalidade deste estudo encontra-se no fato de poder 

apresentar as vozes dos egressos sobre o lugar e o significado do estágio 

supervisionado obrigatório na modalidade a distância, e em que medida este período 

também é representativo para a construção de saberes necessários à prática 

docente e da identidade profissional. 

Quanto à coleta de dados da coordenadora e das professoras/tutoras 

envolvidas nos processos de orientação e supervisão de estágio obrigatório, 

solicitou-se a escrita de um relato profissional de suas atuações no Curso de 

Pedagogia, considerando as especificidades de seus postos de atuação. 

A seguir, é apresentada a contextualização dos participantes da pesquisa, 

inicialmente sobre os professores/tutores e, na sequência, sobre os licenciandos do 

curso investigado. 

4.4 OS SUJEITOS DA PESQUISA: PROFESSORAS/TUTORAS, COORDENADORA 
E LICENCIANDOS 

4.4.1 O perfil das professoras/tutoras e coordenadora 

O Quadro 5, a seguir, demonstra o perfil da coordenadora e das 

professoras/tutoras a partir dos dados obtidos nos relatos de suas experiências12. 

                                                           
12 APÊNDICES 5A e 5B – Depoimentos da coordenadora e professoras/tutoras do Curso de 
Pedagogia a distância (N.A.). 
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Quadro 5 – Formação acadêmica das docentes. 

DOCENTE TITULAÇÃO 
ANO DA  

TITULAÇÃO 
TEMPO DE ATUAÇÃO 

DOCENTE 

Orientadora de Estágio Obrigatório 
EaD (A.D) 

Mestrado em Educação 2010 
Desde 2006 atua como 

Professora na Pedagogia 
EaD. 

Especialização em 
Psicopedagogia 

2000 

Graduação em Pedagogia 1994 

Orientadora de Estágio Obrigatório 
EaD (C.L.) 

Mestrado em Educação 2005 Desde 2007 atua como 
Professora na Pedagogia 

EaD. 
Graduação em Letras e 

Pedagogia 
2002 

Orientadora de Estágio Obrigatório 
EaD (L.H.) 

Mestrado em Educação 2010 Desde 2006 atua como 
Professora na Pedagogia 

EaD. 
Graduação em Pedagogia 

2005 

Coordenadora do Curso de 
Pedagogia EaD (2006 a 2010) – 

(N.P.) 

Doutorado em Educação 2002 Atua desde 2006 também 
como Professora na 

Pedagogia EaD 
Mestrado em Educação 1995 

Graduação em Pedagogia 1984 

Fonte: A autora – Pesquisa de Campo (2016). 

O Quadro 5 evidencia que a titulação das professoras que atuavam/atuam 

com a formação de professores é bastante adequada, uma vez que três das quatro 

professoras possuem graduação em Pedagogia, três têm Mestrado em Educação e 

uma delas tem Doutorado e Mestrado em Educação. 

No critério de formação docente e aderência à área, percebe-se que as 

profissionais atendem ao previsto nas diretrizes para o Curso de Pedagogia. Nota-se 

que estas professoras já têm uma trajetória sólida na instituição, o que pode 

viabilizar a implantação de alterações e/ou mudanças necessárias, sem que haja 

resistências em relação a elas, pelo fato de conhecerem a história do curso na 

instituição, além de se reconhecerem como construtoras desta história. 

A coleta dessas informações foi fundamental, pois estas profissionais 

acompanharam os licenciandos ao longo de três semestres, a partir do período de 

estágio obrigatório, o que evidencia o cuidado da instituição na manutenção de seu 

quadro de professores, atuando com frequência em uma “área” do curso, o que evita 

rupturas no trabalho pedagógico, no que se refere à formação dos futuros 

pedagogos. 

4.4.2 O perfil dos licenciandos  

Para a composição e descrição do perfil dos licenciandos foram utilizadas 

informações do questionário13 aplicado, que se encontra detalhado adiante. 

                                                           

13 Os gráficos de cada informação contida nesta seção da pesquisa encontram-se no APÊNDICE 6 
(N.A.). 
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Em relação ao gênero, os dados demonstraram que, ainda hoje, o curso é 

predominantemente feminino. No caso da universidade investigada, apenas 22 

homens estavam cursando Pedagogia no momento da aplicação do questionário; já 

as mulheres são 283, representando a grande maioria dos alunos. 

Conforme estudos de Gatti (2010): 

Desde a criação das primeiras Escolas Normais, no final do século 
XIX, as mulheres começaram a ser recrutadas para o magistério das 
primeiras letras. A própria escolarização de nível médio da mulher se 
deu pela expansão dos cursos de formação para o magistério, 
permeados pela representação do ofício docente como prorrogação 
das atividades maternas e pela naturalização da escolha feminina 
pela educação. (p.1362) 

A instituição atende uma grande parte dos municípios do estado de São 

Paulo, embora, nesta amostragem, haja alunos de outras regiões do Brasil, como: 

Rio de Janeiro, Mato Grosso, Goiás, Rondônia e Pará.  

Esse dado também já foi salientado por Gatti e Barreto (2009, p. 104), pois de 

acordo com as pesquisadoras: “[...] nas regiões Norte e Centro-Oeste, em que as 

oportunidades educacionais também não são muito abundantes, os cursos de EaD 

mostraram um crescimento muito pequeno entre 2002 e 2005”.  

Outra informação relevante a ser considerada é a quantidade de alunos 

atendidos nas diferentes regiões do Brasil. O maior número encontra-se na região 

Sudeste (São Paulo e Rio de Janeiro), em seguida, vem a região Centro-Oeste 

(Mato Grosso e Goiás) e, por fim, a região Norte (Rondônia e Pará). 

A esse respeito as autoras comentam que: 

Na região Sudeste, a mais bem servida de cursos de EaD, houve 
aumento das Licenciaturas II14, mas diminuição das Licenciaturas I15, 
ao passo que na região Sul pode-se constatar um crescimento 
expressivo da oferta de formação docente a distância para as séries 
iniciais do ensino fundamental. (GATTI; BARRETO, 2009, p. 104)  

Quanto à faixa etária atendida, a maior adesão encontra-se entre 31-40 anos, 

seguido do público que tem entre 21-30 anos e, em terceiro lugar, o público entre 

41-50 anos. 

Observa-se que a idade onde há um maior número de alunos pode estar 

                                                           

14 Cursos de formação pedagógica para graduados não licenciados, conforme Capítulo V, Art. 9, da 
Resolução n. 2/2015 (BRASIL, 2015b). 

15 Cursos de graduação de licenciatura, conforme Capítulo V, Art. 9, da Resolução n. 2/2015 
(BRASIL, 2015b). 
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relacionada ao fato de muitos deles já terem constituído família, terem filhos mais 

independentes, o que lhes possibilita voltar aos estudos, conquistar uma profissão, 

uma certificação em nível superior e galgar novos postos de trabalho no local onde 

já atuam profissionalmente.  

Sobre a questão da formação inicial de professores da Educação Básica, os 

estudos de Gatti (2014, p. 35) apontam a ausência de uma política nacional 

específica, articulada, dirigida à melhor qualificação da formação de professores, em 

qualquer modalidade, e ainda salientam que a política vigente “[...] acaba por se 

traduzir em vários programas relativos à formação para a docência que caminham 

de forma paralela, com vocação de suprimento [...] visando uma preparação mais 

massiva via educação a distância”.  

No entanto, contrapondo-se a tais considerações, os dados apontaram que a 

modalidade é e pode ser uma possibilidade formativa de grande potencial. Tal 

posicionamento pode ser ratificado, por meio dos dados coletados nesta 

investigação, pois dos 305 licenciandos que participaram desta pesquisa, 227 

afirmaram que escolheram esta modalidade para a conquista de sua formação 

docente superior inicial.   

Em relação à atuação profissional, os dados também serviram para 

corroborar a análise anterior em termos da busca pela formação na modalidade 

EaD.  

Dos 305 licenciandos questionados descobriu-se que: 

a) 41 atuam como professores na Educação Infantil; 

b) 13 atuam como professores do Ensino Fundamental; 

c) 32 deles como auxiliares na Educação Infantil; 

d) 18 como auxiliares do Ensino Fundamental; 

e) 16 como auxiliares de desenvolvimento infantil; 

f) 2 são oficiais de escola; 

g) 28 atuam como secretários, inspetores ou agentes de serviços gerais; 

h) 6 informaram ser assistentes de coordenação  pedagógica em  escolas de 

Educação Infantil; 

i) 3 deles como  assistentes de coordenação  pedagógica em  escolas de 

Educação Fundamental;  

j) 13 informaram que atuam em outro segmento, que não se relaciona à 

Educação; e  
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k) o número de alunos que não atuavam profissionalmente em qualquer 

segmento da Educação é de 135 (Dados obtidos na Pesquisa de Campo – 

2017) 

Em relação à formação em Ensino Médio (EM) demonstrou-se que dos 305 

licenciandos questionados, 195 cursaram o EM de modo regular; 69 fizeram o EM 

profissionalizante em Magistério e 41 deles fizeram supletivo. 

Ao se cruzar os dados com a faixa etária desses licenciandos, percebeu-se 

que o grupo que tem sua formação em Magistério é aquele de mais idade, uma vez 

que pela história da Pedagogia, a formação docente em nível médio não é ofertada 

desde a publicação da LDBEN-9.394/1996. Além disso, observou-se que este grupo 

buscou a formação em nível superior objetivando adequar-se a esta mesma lei e por 

força das exigências em concursos públicos e do próprio mercado de trabalho. 
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5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTÁGIO NA INSTITUIÇÃO 
INVESTIGADA 

A partir da análise do PPC e também das informações obtidas com as 

professoras/tutoras, orientadoras de estágio supervisionado, nota-se que o 

estabelecimento de parceria entre a universidade e as instituições que abrem suas 

portas para que os graduandos possam estagiar, muitas vezes, não ocorre com 

tranquilidade, pois existe uma limitação, principalmente no que se refere a esta 

parceria. Trata-se de uma dificuldade espacial e que não favorece a concretização 

do estreitamento das relações entre universidades e escolas. 

Na modalidade EaD, por exemplo, a distância entre os polos e a universidade 

é um dos fatores que evidencia uma certa dificuldade no desenvolvimento de uma 

aproximação mais efetiva entre aluno e professor/tutor orientador de estágio. Para 

isto ser solucionado demanda um investimento financeiro maior por parte da 

universidade, a fim de custear esta atividade de supervisão, que  logo  mais 

abordaremos. 

Há estudos que apontam possibilidades semelhantes, como é o caso de Vidal 

e Borba (2016), que relatam a experiência vivenciada numa universidade pública do 

Nordeste. As autoras apontaram o papel do tutor no acompanhamento e supervisão 

in loco do processo de estágio de curso de formação de professor EaD. Contudo, a 

potencialidade na instituição, por nós investigada, pelos dados que a pesquisa 

evidenciou até este momento, corrobora para uma solução mais articulada e 

inovadora, pois apresenta potencial para que a supervisão do estágio nos polos 

ocorra de modo mais sistemático, desenvolvendo um modelo diferenciado das 

demais instituições.  

Uma possibilidade para resolução desse problema é a inclusão da função no 

rol de atividades dos monitores ou coordenadores de polo, desde que resguardados 

alguns elementos fundamentais para o seu desenvolvimento. O primeiro elemento é 

tanto o coordenador como o monitor ter formação em Pedagogia, pois, assim, 

haveria uma aderência à função a ser realizada e, o outro elemento, é a formação 

continuada destes profissionais, de modo sistemático, para que haja a construção de 

saberes específicos desta atuação, bem como a construção de uma relação de 

parceria entre eles, a coordenação de estágio, a equipe de professoras/tutoras e 

supervisoras da instituição investigada.   
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É possível vislumbrar pelos dados analisados que, tanto essa formação 

continuada, quanto o estabelecimento da parceria entre esses profissionais, 

poderiam ser desenvolvidas de modo compartilhado e articulado entre diferentes 

instâncias. Neste caso, a possibilidade seria envolver o setor que coordena a 

modalidade EaD, a coordenação do curso e do estágio supervisionado obrigatório, a 

equipe de professores/tutoras supervisoras, a central de estágio e o monitor e 

coordenador do polo, ou seja, todos os setores que estão implicados com o estágio 

no curso investigado. Esta formação abarcaria aspectos legais, pedagógicos e 

acadêmicos, bem como a gestão das rotinas relacionadas ao desenvolvimento do 

estágio supervisionado obrigatório. 

Em relação aos aspectos legais, o coordenador e monitor teriam o 

conhecimento relativo à legislação de estágio, ao PPC do curso e às normas 

institucionais. Esta tarefa poderia ser assumida por duas instâncias: a Central de 

Estágio, cuidando da legislação de estágio e documentos correlatos, e as 

coordenações do curso e do estágio, dedicadas às questões relativas ao PPC. 

Sobre as rotinas mais práticas do estágio, a logística e gestão deste período, 

ao longo do curso, bem como as ações formativas, poderiam ser desenvolvidas pela 

coordenação do estágio e equipe de professoras/tutoras supervisoras, além do 

envolvimento das secretarias, que atendem aos licenciandos na unidade-sede da 

instituição investigada. A proposição desta articulação de diferentes setores, 

necessariamente, caberia à coordenação e supervisão do setor que gerencia a 

modalidade EaD da instituição. 

Além disso, a instituição também poderia potencializar e fortalecer o papel da 

central de estágio, setor responsável pela mediação da relação entre estagiários, 

unidades concedentes e a instituição, na promoção de novas parcerias e convênios 

em todas as regiões do Brasil em que há polos. Atualmente, este papel já é 

assumido pelo setor, porém, a instituição poderia fornecer maior visibilidade ao 

mesmo, para que sua atuação possa fortalecer a relação entre a instituição e as 

concedentes de estágio. 

Ainda sobre essa questão, ao estabelecer estas parcerias, Almeida, Lima e 

Silva (2002, p. 15) ressaltam que, no período de estágio, é possível que os alunos 

possam encontrar “[...] as marcas do tempo que estamos vivendo, das políticas 

educacionais, da legislação vigente, das atuais tendências pedagógicas e da 

ideologia”. Isso pode garantir um processo reflexivo e avaliativo sobre aquilo que se 
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aprende na universidade e o que se observa na unidade escolar de Educação 

Básica. 

No entanto, sabemos da dificuldade que muitos licenciandos enfrentam para 

realizarem seus estágios. A entrada deles nos espaços escolares públicos é 

dificultada pela resistência que muitas unidades de Ensino Infantil e de Ensino 

Fundamental apresentam, pois muitas têm a ideia de que os licenciandos adentram 

o espaço em busca de seus defeitos, dos problemas que têm ou das ocorrências 

divergentes percebidas nas práticas docentes e/ou de gestão, em relação ao que foi 

debatido durante o curso à luz dos teóricos que garantem a formação 

epistemológica destes futuros professores. 

Contudo, a importância da realização do estágio na rede pública de ensino é 

evidenciada por Gomes et al. (2011): 

As escolas, em especial, as pertencentes às redes públicas de 
ensino, são campos privilegiados de aprendizagem prática das 
instituições formadoras de professores em nível superior, por serem 
lugares característicos da diversidade e onde os saberes 
profissionais se desenvolvem. Elas apresentam uma espessura 
própria, reunindo, no mesmo tempo e espaço, um conjunto complexo 
de interesses conflitantes e expectativas diversas. Nesse ambiente 
estão dispostos os efeitos de regulações, orientações legais e 
políticas governamentais que se cruzam com práticas instituídas no 
cotidiano das organizações, que se enfrentam, por sua vez, com 
práticas instituintes, resultantes das disputas no interior e exterior das 
escolas. (p. 24) 

Em vista do exposto, na análise dos dados coletados foram observadas 

limitações de várias naturezas para que o trabalho com a orientação do estágio se 

efetivasse a partir da problematização das práticas (CANÁRIO, 2001; PIMENTA; 

LIMA, 2010), mas também se evidenciou o esforço das formadoras que atuam na 

instituição investigada na tentativa de buscar várias possibilidades apesar das 

barreiras apresentadas, como a implementação de um trabalho formativo de 

qualidade, que procure demarcar o espaço do estágio como um local de construção 

epistemológica da prática docente. 

Apesar das dificuldades enfrentadas, mesmo com os entraves que a própria 

modalidade a distância apresenta e revela, é preciso entender que o estágio 

também necessita ser notado como um espaço de encontro, conforme comenta 

Zabalza (2014):  

O estágio é um momento da formação no qual se privilegiam dois 
aspectos básicos e interconectados entre si: o contato com um 
cenário profissional real e a função encontro. Os alunos saem das 



105 
 

aulas para se encontrar com a realidade viva de um cenário 
profissional. E esse contato inicial com o mundo profissional abre as 
portas para os múltiplos encontros. (p. 115)  

Quando se concebe o estágio como espaço de encontro é possível que o 

aluno coloque em prática muitas competências que fazem parte do rol de 

aprendizagens adquiridas na formação universitária, ou seja, que possa observar, 

analisar situações, experimentar e apresentar resultados das experiências 

realizadas, sempre considerando a teoria aprendida. 

O encontro com a profissão e com o local de seu exercício viabiliza o trânsito 

entre e pelos saberes que enriquecem e conduzem o futuro profissional a reflexões 

acerca de seus conhecimentos construídos e identidade docente, como é 

graficamente apresentado na Figura 1, com base em Zabalza (2014). 

Figura 1 – Esquema sobre estágio como encontro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Adaptado de Zabalza (2014, p.115). 

Zabalza (2014, p. 116) ressalta, ainda, que “[...] o estágio significa encontrar a 

profissão e suas práticas”, e o encontro dos elementos que envolvem a profissão 

desencadeia uma tensão, encaminhando o futuro professor a dialogar com a teoria e 

procurar possíveis respostas nos estudos realizados, nas produções de autoria 

desenvolvidas ao longo do curso, promovidas pelos diferentes temas, trabalhados 

nos variados módulos previstos no currículo da instituição na qual estuda. 
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Nesse sentido, Pimenta (2009) destaca a relevância do papel do estágio na 

formação do futuro professor e na relação entre teoria e prática: 

[...] é no âmbito do processo educativo, que mais íntima se afirma a 
relação entre a teoria e prática. Na sua essência a educação é uma 
prática intrinsecamente intencionalizada pela teoria. Decorre dessa 
condição a atribuição de um lugar central ao estágio, no processo de 
formação do professor. Entendendo que o estágio é constituinte de 
todas as disciplinas, percorrendo o processo formativo desde o seu 
início, os cursos de licenciatura devem contemplar várias 
modalidades de articulação direta com as escolas e demais 
instâncias nas quais os professores atuarão, apresentando formas de 
estudo, análise e problematização dos saberes nelas praticadas. (p. 
35) 

Para Tardif (2000, p. 289), é preciso que os cursos de formação de 

professores assumam uma nova organização temporal dos programas, que devem 

conceder uma parcela significativa deste período à formação prática no meio 

escolar, ou seja, “[...] estágios de longa duração, contatos repetidos e frequentes 

com os ambientes da prática, cursos dedicados à análise das práticas, análise de 

casos, etc.”. Na opinião de Zabalza (2014, p. 115), que amplia a reflexão sobre este 

aspecto, “[...] fazer as práticas não é sair da universidade e fazer qualquer coisa. É 

continuar aprendendo em contexto não acadêmico”.  

Com base nas concepções de Tardif e Zabalza, analisamos, então, como o 

trabalho acontece no âmbito didático-pedagógico, tanto com a elaboração das 

teleaulas, que abarcam o estágio obrigatório, quanto o processo de orientação na 

instituição investigada.  

Em relação ao processo de realização dos estágios, igualmente os 

professores/tutores orientadores vivem momentos tensos e de preocupação, pois os 

estagiários, como já mencionado, vivenciam contradições:  

[...] entre o escrito e o vivido, e entre o dito pelos discursos oficiais e 
o que realmente acontece; distanciamento entre universidade e 
escola; encontro com alguns professores insatisfeitos e desgastados 
pela vida que levam e por suas condições de trabalho; descompasso 
entre hábitos, calendário e demais atividades e rotinas da 
universidade e da escola – que resultam, entre outros fatores, na 
necessidade de realização do estágio em dias alternados nas 
escolas, fragmentando as atividades e as percepções que estavam 
sendo construídas. (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 103-105) 

Mesmo com as dificuldades que a própria natureza do estágio manifesta em 

sua execução, ainda assim ele é, segundo Zabalza (2014), a possibilidade de:  
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Integrar-se em um cenário profissional real e conhecer e participar in 
situ da cultura e estilo de trabalho daqueles que exercem a profissão, 
é o que o estudante, realizando práticas, deseja acessar. Fazer o 
estágio significa encontrar a profissão e suas práticas, o que fazem 
os profissionais desse campo e cultura, a forma de entender as 
coisas, de expor os problemas, de entender a função profissional 
entre outros. (p. 117) 

 

Assumindo o estágio, não apenas como espaço epistemológico, mas também 

como de encontro, mesmo que este período seja pequeno frente à carga horária do 

curso num todo, Zabalza (2014) chama a atenção para a organização do trabalho 

com os alunos neste momento formativo.  Ele aponta que se o estágio estiver bem 

organizado, os próprios alunos, ao se encontrarem, poderão compartilhar dúvidas, 

descobertas, emoções, dilemas, entre outros aspectos. 

Nesse sentido, o questionamento que surge é: Como a instituição investigada 

organiza-se para desenvolver seu trabalho formativo? Quais são seus outros limites 

e possibilidades na modalidade a distância, além daqueles já apresentados até este 

momento da pesquisa? 

5.1 O TRABALHO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO DO ESTÁGIO NA MODALIDADE 
EAD: LIMITES E POSSIBILIDADES  

O objetivo desta seção é evidenciar o modus operandi, os limites e 

possibilidades do trabalho didático pedagógico do estágio obrigatório, que 

corroboram ou não para a consolidação da orientação deste período. 

Na instituição investigada, os estágios estão vinculados a módulos que 

discutem assuntos relacionados às metodologias de ensino, cujo objetivo é o 

preparo do licenciando para o exercício do Magistério, considerando uma formação 

crítica. 

A partir da leitura do PPC, pode-se constatar que a instituição investigada tem 

o objetivo de garantir ao futuro professor uma formação teórica, que lhe possibilite 

exercer a reflexão e a criticidade.  

Na opinião de Pimenta (2009), deve-se considerar: 

[...] oferecer instrumentos e esquemas para análise e investigação 
que permitam questionar as práticas institucionalizadas e as ações 
dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar elas próprias em 
questionamento, uma vez que as teorias são explicações sempre 
provisórias da realidade. (p. 43) 
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Tal concepção implica perceber o estágio como campo do conhecimento, em 

que se busca trabalhar na perspectiva da reflexão sobre a atividade profissional. 

Isso se manifesta por meio de um tema trabalhado e que busca refletir sobre a 

prática docente a partir do 4º semestre do curso, estendendo-se até o 8º semestre. 

Notou-se, após leitura do PPC da instituição, que o curso investigado atende 

ao que está disposto no Parecer n. 28/2001 sobre a prática como componente 

curricular e coloca o estágio supervisionado como elemento fundamental para a 

formação da identidade do professor e, mais, possibilita ao licenciando perceber a 

relevância da prática e a reflexão sobre ela para que a construção desta identidade 

profissional ocorra em bases sólidas de formação epistemológica.  

Isso permite uma construção de identidade baseada no desenvolvimento de 

habilidades, atitudes e valores capazes de fornecer aos licenciandos a oportunidade 

de construírem seus saberes-fazeres docentes, a partir dos desafios que a própria 

docência coloca no dia a dia da profissão, considerando toda a complexidade 

existente no interior das escolas. Além disso, permite aos licenciandos, que se 

encontram no período de realização do estágio, refletirem sobre sua escolha 

profissional (PIMENTA, 2009; PIMENTA, LIMA, 2010; GHEDIN, 2008; LIMA, 2012).  

Assim, o estágio obrigatório é concebido de modo a garantir um momento de 

formação do profissional, cujo objetivo maior é a aprendizagem do ofício com um 

caráter reflexivo, a partir do (re)conhecimento da realidade da situação de trabalho e 

das necessidades do ambiente institucional escolar. 

É fato histórico, conforme apresentado no primeiro capítulo desta pesquisa, 

que a busca por uma formação de qualidade é objetivo de diversas entidades que 

defendem uma formação de professores adequada e que, muitas vezes, esta busca 

ocorre na especificidade de cada instituição. É, portanto, a partir da leitura que cada 

uma realiza, discute e planeja quais ações didático-pedagógicas podem ser 

viabilizadas dentro de uma determinada realidade institucional. Isso pode ser 

percebido por meio do relato da coordenadora à época da implantação do curso 

(meados de 2006): 

Tivemos idas e vindas, e presenciamos a consolidação do curso, e 
principalmente, do fortalecimento, pelo amadurecimento e autonomia 
adquiridos, pela equipe dos professores – tutores, professores – 
temáticos. Uma das maiores alegrias que sentimos (e que nos causou o 
sentimento de bom trabalho realizado), foram as notícias sobre egressos 
que estavam sendo aprovados em concursos públicos para professores- e 
com boas classificações. (atual Professora/Tutora NP, ex-Coordenadora, 
até meados de 2006) 
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Desse modo, ao longo da consolidação do curso em suas diferentes 

temáticas, bem como com o desenvolvimento da orientação do estágio obrigatório, 

as práticas desencadeadas deram origem a didáticas próprias e constantes na 

modalidade a distância. O trabalho desenvolvido pelas professoras/tutoras, em 

especial, pelas orientadoras de estágio, buscou alternativas dentro das limitações 

institucionais para implementar práticas que possibilitassem um maior 

aproveitamento por parte dos licenciandos.  

Considerando os materiais e documentos coletados, faz-se necessário dividir 

a análise do estágio no curso em dois períodos: antes e depois da visita dos 

avaliadores do INEP/MEC, para o reconhecimento do curso de Pedagogia a 

distância, na instituição investigada. 

5.2 O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EAD EM FASE ANTERIOR À 
AVALIAÇÃO DO INEP/MEC 

A construção da prática didático-pedagógica da temática relacionada ao 

estágio no curso de Pedagogia na modalidade a distância investigado iniciou com 

base na modalidade presencial, inclusive nas práticas organizacionais de 

desenvolvimento, realização e entrega de documentos. 

Evidencia-se, aqui, o que foi tratado por Reis (2015), em sua tese de 

doutorado. Os cursos da modalidade EaD começam suas práticas de estágio 

pautando-se nos moldes do curso presencial. Esta realidade foi vivida pela 

instituição e explicitada pela coordenadora do curso, identificada como NP, à época 

de sua implantação: 

Atuar na modalidade a distância nos obrigava a lidar com tempos e 
espaços diferenciados do que estávamos habituados na modalidade 
presencial. Isso significava que todos os envolvidos precisavam, também, 
de um tempo para a compreensão, familiarização e assimilação das 
inovações e novos procedimentos. (atual Professora/Tutora NP, ex-
Coordenadora, até meados de 2006)16 

 

A contribuição de Reis (2015) foi fundamental para entender o processo de 

construção do trabalho com o estágio. Nota-se que a elaboração do material de 

orientação da realização do estágio na modalidade a distância ocorreu a partir de 

                                                           

16Informação obtida por meio de relato feito pela coordenadora do curso, à época da implantação, e 
que se encontra na íntegra na seção de Apêndices. Esta docente ainda atua como professora no 
curso investigado (N.A.). 
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um grupo de trabalho – professoras, coordenadoras do Curso de Pedagogia 

presencial e a distância, respectivas professoras/orientadoras do estágio nas duas 

modalidades, pró-reitora de graduação, diretor da faculdade de Educação, Central 

de Estágio e Setor Jurídico da universidade.  

Em princípio, o curso investigado tinha, no ano de 2008, aproximadamente 

3.000 alunos, sendo uma média de 1.500 em período de estágio, os quais recebiam 

orientação de apenas uma professora/tutora, que era responsável pela elaboração 

dos textos de base, das teleaulas e pela orientação do estágio. Esta professora 

iniciou o processo de estágio com a primeira turma do Curso de Pedagogia EaD, 

porém, afastou-se do trabalho para assumir novas funções e projetos no Curso de 

Pedagogia presencial, em 2008. 

O relato da coordenadora expressa bem essa realidade, as preocupações e 

os desafios vividos: “Não foi fácil a articulação e a integração de tudo e de todos 

frente aos desafios da proposição de um curso que primava pela qualidade e por 

uma intensa e permanente comunicação com os alunos” (atual Professora/Tutora 

NP, ex-Coordenadora, até meados de 2006). 

A partir de 2008, a Professora/Tutora CL, assumiu a função de Supervisora 

do Estágio, no momento em que os alunos já caminhavam para a finalização do 

estágio. Nesta época, os professores/tutores e a nova professora responsável pelo 

estágio ainda estavam em processo de construção de saberes e práticas docentes 

na modalidade de ensino a distância. 

No ano seguinte ocorreu um aumento significativo do número de alunos em 

período de estágio, pois, conforme já mencionado neste trabalho, a educação a 

distância vivia seu ápice de procura, porque havia uma demanda reprimida quanto 

ao atendimento de pessoas em locais muito distantes e que almejavam ter uma 

formação superior.  

Assim, no ano de 2009, a Coordenadora do Curso de Pedagogia EaD 

designou uma professora/tutora para colaborar com o desenvolvimento do trabalho 

da professora/orientadora de estágio, como pode ser observado no relato a seguir: 

O curso de Pedagogia, na época, era muito procurado, porque o modelo 
de teleaula ao vivo, com interação síncrona e acompanhamento de 
tutoria online para dúvidas acadêmico-administrativas-pedagógicas 
tinha o seu diferencial na região e no “boom” que foi a divulgação de 
cursos a distância nesse ano em nossa localidade. Especificamente sobre 
o estágio supervisionado obrigatório, estávamos iniciando o processo de 
supervisão com diversos desafios, inicialmente com a elaboração do 
Manual do Estágio, organização dos processos de acordo com as 
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legislações, possibilidades acadêmicas e as aulas ao vivo com orientações 
via fórum, chat e mensagem. Creio que a situação era complexa demais, 
pois as alunas estavam distantes, muitas não procuravam fazer contato 
conosco e nem sempre o tempo para diálogo pontual acontecia. 
(Professora/Tutora AD) 

À época, o atendimento dos alunos era feito pelas duas professoras/tutoras, 

por telefone, e também por meio do ambiente virtual moodle, para o esclarecimento 

de dúvidas. Em virtude da dificuldade de os licenciandos entenderem o 

desenvolvimento do estágio obrigatório, as teleaulas abordavam questões mais 

burocráticas, com explicações de como preencher o Termo de Compromisso de 

Estágio (TCE), o plano de atividades do estagiário, como fazer a ficha de presença, 

de avaliação do supervisor local e o relatório. Este modelo de organização perdurou 

por, aproximadamente, pouco mais de um ano, pois ainda estava em construção a 

concepção do estágio na modalidade EaD. 

 Nota-se que nesse momento do curso, o estágio estabeleceu-se em uma 

perspectiva muito burocratizada, bastante diferente da que foi proposta nos 

documentos da instituição investigada e pelos autores que estudam e discutem o 

estágio nas licenciaturas. Tais aspectos podem ser percebidos no relato da 

Professora/Tutora CL: 

A minha experiência com o estágio na modalidade presencial se deu 
antes da lei de estágio que vigora hoje. Nesta universidade, eu apenas 
cuidava da problematização e tematização das práticas docentes da 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e relacionada à gestão. Então, 
eu desenvolvia atividades mais reflexivas com os meus alunos do Curso 
de Pedagogia presencial, considerando minha experiência prática como 
professora das séries iniciais no Ensino Fundamental.  

A documentação para ser organizada era de poucos alunos e quem 
cuidava do lançamento das notas, da assinatura dos contratos de 
estágio era a coordenadora do estágio. Eu só cuidava das discussões 
pedagógicas. Era uma situação bem confortável e bastante proveitosa, 
por duas razões: o contato com os alunos era semanal e as discussões 
ocorriam sistematicamente nestes encontros. (Professora/Tutora CL) 

É possível perceber que o início da construção da prática de orientação do 

estágio no curso investigado foi complexo, uma vez que, por mais que se tivesse a 

experiência e know-how da modalidade presencial, havia especificidades e 

complexidades da modalidade que eram difíceis de serem superadas. 

Evidenciou-se, também, que para as professoras/tutoras orientadoras existia 

uma preocupação latente com as práticas desenvolvidas pelos alunos nas escolas 

em seu período de estágio. Neste sentido, cabe reiterar as palavras de Zabalza 



112 
 

(2014, p. 115), quando ele descreve que: “fazer as práticas não é sair da 

universidade para fazer qualquer coisa. É continuar aprendendo em um contexto 

não acadêmico”. 

Ao analisar as versões dos manuais de estágio supervisionado do curso 

investigado entre os anos de 2009/2010, e demais materiais que colaboraram para a 

organização dos processos do estágio supervisionado obrigatório, aos poucos, 

reformulações foram executadas de modo a minimizar os problemas ocorridos, 

conforme relatado pela professora/tutora que cuidava do estágio: 

A priori, para resolver a situação, com o retorno da Profa. CL, nossa 
coordenadora colocou-me em parceria na orientação dos estágios 
obrigatórios do curso para atender a demanda. Criamos modelos de 
relatórios de cada segmento Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Gestão Escolar e Atividades Extracurriculares. Eram manuais de 
orientação para preenchimento de fichas de presença e relatórios, 
desenvolvemos algumas planilhas para acompanhamento, de acordo 
com o fluxo de ingresso, permanência e tempo para realização dos 
estágios obrigatórios, mas havia uma dificuldade de orientar as alunas, 
por conta do fluxo contínuo das turmas organizadas entre 1º e 2º 
períodos, 3º e 4º períodos e 5º e 6º períodos, ou seja, currículos 
diferentes, dependendo do ingresso do alunado. (Professora/Tutora AD)  

Em 2009, o curso tinha 2.500 alunos, sendo que 1.300 estavam em período 

de estágio. Neste momento, já havia uma organização melhor dos processos e a 

preocupação era com a qualidade das teleaulas, que precisariam ser alteradas, pois 

ainda se consolidavam em uma vertente mais burocratizada. Acredita-se que isso 

ocorresse em virtude da organização do próprio estágio, à época. Inicialmente, a 

professora/tutora orientadora do estágio precisou organizar melhor estes fluxos para, 

a partir daí, repensar as dinâmicas das teleaulas. 

No ano de 2010, o curso foi assumido por outra coordenação, a qual foi aos 

poucos se familiarizando com as práticas realizadas na modalidade a distância. 

Além dos desafios do novo cargo, havia também a responsabilidade de enfrentar o 

processo avaliativo do INEP/MEC para reconhecimento do curso. Ou seja, a nova 

coordenação teve, concomitantemente, a função de conhecer e gerir um curso que, 

na ocasião17, era o que contava com o maior número de alunos na universidade 

(2.000 estudantes) e, ainda, organizá-lo de forma a contemplar as expectativas dos 

avaliadores do INEP/MEC. 

                                                           

17 Cabe destacar que o Curso de Pedagogia EaD ainda é o que possui o maior número de alunos na 
instituição investigada (N.A). 
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No referido período, percebeu-se, pelos dados coletados, que a 

sistematização do estágio obrigatório na modalidade EaD encontrava-se em uma 

constante construção. 

Na época, nossas preocupações eram constantes, [sentíamos] um medo 
de extraviar algum documento e/ou receber algo e aceitar, sem 
realmente estar correto, porque, institucionalmente, também começou a 
funcionar uma Central de Estágio para atender demandas de estágios 
não obrigatórios e encaminhá-los, via Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE). A Profa. CL participava de diversas reuniões, na tentativa 
de aprimorar o processo, e estávamos sempre dispostas a encarar todas 
as mudanças e necessidades, pensando em delinear caminhos 
[condizentes/apropriados] à legislação e auxiliar nossas aulas em 
momento potencial de estágio. (Professora/Tutora AD, inserção nossa)  

O relato da Professora/Tutora AD demonstra que havia uma preocupação 

constante em relação ao atendimento à legislação e, ao mesmo tempo, em 

desenvolver uma prática docente capaz de envolver o alunado em período de 

estágio obrigatório, considerando as limitações da própria modalidade e da 

universidade, pois, em termos de condições de trabalho, notou-se que havia, ainda, 

um salto necessário a ser dado pela instituição. 

Nossa carga-horária de trabalho foi aumentada e passamos a receber 
horas específicas para essa supervisão na EaD, além das demais 
atividades na universidade, que desenvolvíamos como aulas presenciais e 
teleaulas. O espaço físico não ajudava na organização do material que 
chegava, eram caixas e caixas de prontuários para agrupar os 
documentos dos segmentos de estágios das alunas que recebíamos, além 
da falta de logística inicialmente para devolução de materiais aos polos. 
(Professora/Tutora AD) 

Ao atentarmos para esse relato, as limitações institucionais eram evidentes e 

apresentavam-se como um elemento dificultador, que precisava ser resolvido pela 

instituição.  

Percebe-se que, apesar das dificuldades da instituição, a equipe de 

profissionais que ali atuava, naquele período, buscava meios de qualificar o trabalho 

com a orientação do estágio obrigatório. Neste contexto, a instituição percebeu que 

com o aumento expressivo na modalidade a distância em diversos cursos que ela 

oferecia, à época, era necessário instituir um departamento que recebesse, 

verificasse e controlasse os fluxos de documentos referentes ao estágio, fossem 

eles obrigatórios ou não. 

Houve, então, uma consolidação do trabalho realizado pela Central de 

Estágio quanto ao recebimento, registro e envio dos documentos de estágio para a 
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Secretaria do curso investigado, a saber: termo de compromisso de estágio 

obrigatório e estágio não obrigatório, plano de atividades do estagiário, quando 

necessário o termo aditivo (TA), relatórios de estágio, fichas de presença e de 

avaliação, e outros documentos relacionados ao estágio.  

Além disso, firmou-se a comunicação entre: a Coordenação do curso, a 

Orientadora de Estágio, a Secretaria do curso e a Central de Estágio, objetivando 

eliminar qualquer ruído comunicativo entre estes setores que pudesse prejudicar o 

fluxo de interação entre a instituição e o licenciando, uma vez que, em muitos 

momentos, buscavam-se informações sobre o estágio (obrigatório e não obrigatório), 

tanto com os profissionais que atuam na Central de Estágio, bem como com a 

Coordenação do curso, professores/tutores orientadores e secretárias do curso. 

Percebeu-se que os profissionais da instituição buscavam, por meio de seu 

engajamento com a atividade que desempenhavam, qualificar o curso numa 

perspectiva de formar melhor seus licenciandos. 

5.3 A CONSTRUÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO EAD NO 
DECORRER DE SUA PRÓPRIA CONSTRUÇÃO 

Considerando as respostas das professoras/tutoras que atuavam no estágio 

obrigatório, juntamente com os relatos da Coordenadora do curso e da Orientadora 

do estágio, o período de avaliação do curso pelo INEP/MEC foi importante e 

necessário para o amadurecimento e formação profissional dos atores envolvidos.  

De acordo com os relatos, a avaliação do estágio supervisionado obrigatório 

realizado pelas Professoras Avaliadoras do INEP/MEC apontou falhas no processo 

de supervisão do estágio, que precisariam ser repensadas. Em decorrência destes 

apontamentos, a nota atribuída a este quesito não foi satisfatória, embora o curso 

tenha sido aprovado com nota 4.  

Outro aspecto evidenciado pelas avaliadoras foi a ênfase dada à prática de 

observação durante o estágio, em detrimento das práticas de participação e 

regência, o que, segundo declaração dos licenciandos entrevistados pelas 

avaliadoras, precisaria ser reconsiderado.  

Registrou-se, ainda, no relatório da referida visita, o qual pode ser lido nas 

dependências da instituição, a necessidade de rever os critérios de validação da 

carga horária de experiência profissional do licenciando que já atuasse como 

professor em uma das modalidades de ensino da Educação Básica. Este processo 



115 
 

avaliativo trouxe mudanças significativas para a gestão do estágio no curso 

investigado, conforme pode ser observado a seguir.  

Após o reconhecimento do curso, ocorrido em 2012, o Relatório de Avaliação 

do INEP/MEC, segundo a Professora/Tutora CL, foi o ponto de partida para iniciar 

um movimento de qualificação e adequação do estágio supervisionado obrigatório. 

Pelos dados obtidos, várias reuniões e discussões foram realizadas entre a 

Coordenação do curso, professores/tutores, profissionais da Central de Estágio e 

pessoal técnico-administrativo, no sentido de construir um novo desenho pedagógico 

para o desenvolvimento do trabalho com o estágio supervisionado obrigatório. 

O que possivelmente ou impossivelmente a Professora/Tutora CL e eu 
fazíamos, em 2011 foi totalmente reorganizado. No segundo semestre de 
2013 havia sido criada uma equipe de atendimento de estágio obrigatório 
do Curso de Pedagogia, composta por cinco professoras com horas 
atribuídas para as atividades e acompanhamento dos alunos. A carga 
horária se organizava em 4h semanais para cada professor/orientador de 
estágio acompanhar um grupo de 50 alunas, onde a estratégia para 
atendimento foi reformulada, com possibilidade de utilização do Moodle 
num espaço específico para a “Sala de Estágio”, com diversas orientações 
via vídeo-aulas gravadas à disposição dos alunos, manuais de orientação 
para preenchimento de fichas de presença, relatórios, dicas de filmes, 
entre outros e diversos documentos atualizados, de acordo com os 
pedidos que foram exigidos durante a visita do INEP/MEC para 
reconhecimento e credenciamento do curso. (Professora/Tutora AD) 

Dentre as várias ideias de gestão didático-pedagógicas para o estágio 

obrigatório, foi implantada uma nova prática, a exemplo da constituição de uma 

equipe de professoras/tutoras para atuarem como orientadoras de estágio e, em 

relação à gestão, foi adotado e consolidado um conjunto de medidas, conforme 

verificado por meio da presente investigação, e que se manteve em vigor até a data 

de conclusão dos trabalhos desta pesquisa: 

 Atribuição de carga-horária ao docente e/ou professor/tutor que 
supervisiona o estágio no curso. 

 Proporção horas x quantidade, professor/tutor supervisor e alunos para 
acompanhamento dessa atividade tornando possível um diálogo mais 
pontual e o tempo de conferência, análise e supervisão mais pontual. 

 Espaço virtual no ambiente Moodle dedicado e organizado 
especialmente para supervisão de estágio. 

 Espaço físico – existe uma sala (apesar de pequena) com acesso a 
computador conectado a impressora e rede WI-FI para as docentes, e 
permanência dos arquivos de prontuários dos alunos em momento de 
estágio obrigatório para consulta de documentos. 



116 
 

 Trabalho em equipe desenvolvido com horário de plantão fixo no 
atendimento, tendo apoio da Secretaria do curso. 

 Logística de recebimento, controle de entrada e saída de documentos, 
bem como de prazos e processos no sistema de gerenciamento 
acadêmico pela Secretaria do curso, para apoio docente e discente, 
inclusive, quanto ao envio de retificações e agilidade para os casos de 
concluintes/formandos. 

 Participação da monitora EaD e auxiliar de Secretaria do curso nas 
reuniões com a equipe de orientação de estágio/coordenação, para 
troca de ideias e aprimoramento nos processos e execução das 
atividades que culminam na supervisão de estágio; e também para 
recebimento, conferência e encaminhamento para as 
professoras/tutoras, dando suporte ao trabalho de supervisão. 

 Orientação e avisos num diálogo constante com a Coordenadora de 
estágio, Professora/Tutora CL, e os Coordenadores de polo, via Sessões 
de Iluminate, durante todo o semestre. 

 As mudanças nos modelos de relatórios, no sentido de provocar a 
reflexão pelo licenciando, por eixo, no estágio de experiência 
profissional, e pensar a prática no estágio do segmento obrigatório, 
parecem estar mais próximos da realidade das escolas para 
investigação dos alunos. 

 Criação no [setor de] Gestão de Documentos e Arquivos da IES 
investigada (GEDOC)18 de espaço para arquivamento de 
documentação de alunos formados, onde o envio e registro passou a 
ser responsabilidade da monitora  EaD  no apoio ao docente/discente. 
(Professora/Tutora AD, inserção nossa) 

Nos anos subsequentes, a equipe de estágio sofreu alterações, segundo 

documentos e registros coletados nesta pesquisa, o que, conforme relato da 

professora/tutora orientadora, é um avanço na qualificação do estágio, enquanto 

espaço de formação.  

Esta atribuição de horas/aula para se trabalhar com a supervisão e 
orientação do estágio, acabou dando para estas professoras/tutoras 
visibilidade dentro do próprio curso. Esta conquista foi de suma 
importância, porque reconhece que o trabalho com o estágio 
supervisionado consolida a docência destas professoras/tutoras na 
modalidade a distância. Isso porque a impressão que eu tinha antes da 
constituição desta equipe, era que o trabalho com o estágio era algo que 
não evidenciava um trabalho pedagógico, ou seja, não caracterizava 
docência, porque era apenas percebido como conferência e arquivamento 
de documentos. Dava-me a impressão que as demais professoras/tutoras 
achavam que esta atribuição que eu tinha era de menor valor. Não 
tínhamos reconhecimento de nossa docência. Os demais 

                                                           

18 GEDOC significa Gestão de Documentos e Arquivos – setor responsável pelo arquivamento de 
diversos documentos acadêmicos, entre eles, os referentes ao estágio supervisionado não obrigatório 
e obrigatório do Curso de Pedagogia a distância, e demais cursos da instituição investigada (N.A.). 
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professores/tutores do curso encaravam a atividade do estágio apenas 
como uma realização burocrática, trabalhosa e sem valor, e que 
professor/tutor no curso era aquele que ministrava a teleaula e aquele 
que realizava a mediação pedagógica. 

 É como eu costumo dizer, a visualização do trabalho de orientação de 
estágio com carga horária atribuída e distinta para este trabalho, tira o 
estágio do quintal para a sala de estar do curso. (Professora/Tutora AD) 

A partir das novas condições para o desenvolvimento do trabalho com a 

orientação do estágio, observada nos dados coletados e analisados, notou-se que 

há gradativa construção de uma metodologia de trabalho. 

Outra importante mudança ocorrida foi a modificação da carga horária de 

aproveitamento da experiência profissional dos alunos que já eram professores. A 

partir de então, passaram a ser validadas apenas 50% da carga horária do 

segmento em questão, restando a obrigatoriedade do cumprimento dos outros 50% 

da carga horária do estágio. A perspectiva é que o aluno possa conhecer outros 

espaços e tempos escolares, para assim confrontar com sua própria prática, 

culminando em um exercício reflexivo. 

Esse aspecto permite ao aluno ter um encontro com sua profissão, ou até 

mesmo um reencontro com ela, como preconiza Zabalza (2014).  

Para que esse encontro aconteça de modo significativo para a formação do 

futuro professor, a instituição, por meio de seus professores/tutores, precisa ser 

cautelosa e zelosa na elaboração, implantação de desenvolvimento das situações 

de aprendizagem que alimentarão epistemologicamente os licenciandos na prática 

do estágio obrigatório supervisionado. Isso precisa ser mediado pelas escolhas e 

procedimentos organizacionais e pedagógicos dos professores que coordenam e 

acompanham o estágio. 

O desenho pedagógico assumido pela instituição é que fornecerá as 

condições necessárias para uma formação de qualidade. No caso da instituição 

investigada, como já foi evidenciado, optou-se por um modelo de teleaulas ao vivo, 

com interação em tempo real entre professores/tutores e alunos, além das outras 

formas de interação utilizadas, para oferecer aos estudantes o suporte necessário 

para que sua formação ocorra de modo qualitativo. 

 Em relação ao estágio, há ainda um diferencial maior que será detalhado a 

seguir. Trata-se da natureza dos materiais produzidos pelos professores/tutores que 

atuam com o estágio na instituição. 
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Observa-se a criação de um modelo EaD diferenciado, se comparado aos que 

se encontram em outras universidades. Isso pode ser confirmado pela pesquisa de 

Reis (2015), que evidencia que o foco dos materiais de estágio das universidades 

por ela investigadas19 preocupa-se mais com os procedimentos, documentos, 

encaminhamentos e outros elementos que dão suporte à sua realização, que em 

relação às práticas e suas implicações para a formação do futuro professor. 

Fica explícito aqui um diferencial significativo em relação ao material 

produzido pelos professores/tutores responsáveis pelo estágio obrigatório 

supervisionado na instituição investigada, que apresenta duas naturezas distintas e 

imbricadas: a natureza procedimental/burocrática e a natureza pedagógica. 

Cabe destacar, nesse contexto, o avanço didático-metodológico no sentido de 

qualificar o espaço do estágio obrigatório, que pode ser percebido ao se analisar o 

ambiente virtual do curso investigado. 

 Natureza Procedimental/Burocrática 

Há no ambiente uma sala de estágio virtual, onde se encontram mais de dez 

vídeo-aulas explicativas do passo a passo para a realização do estágio. O objetivo 

deste espaço é torná-lo efetivamente um lugar de aprendizagem, porque ele tem a 

intencionalidade de “criar circunstâncias que promovam relações interativas entre os 

sujeitos participantes, circunstância estas constitutivas da mediação pedagógica, 

com o fim específico de ‘trans-formação’ do ser para construção do conhecimento” 

(BRUNO, 2008, p. 82, grifo da autora). 

  São vídeos entre 15 e 30 minutos com explicações e demonstrações de 

como fazer/preencher cada documento relacionado ao estágio supervisionado, no 

formato de uma conversa informal e linguagem de fácil entendimento. A sala 

apresenta-se conforme a Figura 2 e, os vídeos, na Figura 3, na sequência. 

 

 

 

 

                                                           

19 O universo pesquisado por Reis (2015) constituiu-se pelas seguintes universidades do estado do 
Paraná: Universidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO) – 
(N.A.). 
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Figura 2 – Sala virtual de estágio da instituição investigada. 

 

 

Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da instituição pesquisada. 

 Natureza Pedagógica 

Há ainda a discussão de assuntos relacionados à leitura, escrita, gestão 

pedagógica, que problematizam a prática docente, tanto na Educação Infantil, como 

no Ensino Fundamental e primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), com a participação de professoras/tutores que atuam também na Educação 

Básica. 
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Figura 3 – Vídeos para reflexão disponibilizados pela instituição investigada. 

 
Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da instituição pesquisada. 

O intuito desses vídeos, de acordo com a Professora/Tutora AD, é que os 

alunos possam perceber que as professoras que atuam na instituição também têm 

experiência efetiva na docência na Educação Básica. Esta é uma preocupação 

constante do curso, pois de acordo com a professora/tutora orientadora do estágio: 

Os alunos se queixavam que o que se aprendia na universidade era muito 
diferente da realidade das escolas. Desta forma, tentamos aproximar 
estas realidades, uma vez que, a supervisão do estágio na modalidade 
EaD é muito complexa, há limites físicos, espaciais e institucionais que 
estão fora do âmbito da docência, e precisamos encontrar caminhos que 
minimizam esta lacuna. (Professora/Tutora AD)  

Além desse material disponibilizado no ambiente virtual, que pode ser 

acessado pelos alunos a qualquer momento, a análise das próprias aulas que 

tematizam as práticas docentes têm proporcionado a problematização de situações 

reais que acontecem, de fato, no dia a dia das escolas.  

É possível notar que os docentes formadores do curso investigado buscam 

alternativas para que o encontro dos licenciandos com o seu futuro espaço escolar e 

com profissionais mais experientes promovam o confronto das aprendizagens. 

Zabalza (2014, p.118-119) afirma que: “[...] o papel fundamental do período de 

estágio é que os estudantes possam confrontar o que aprenderam nas aulas 

universitárias com a experiência que estão vivenciando. Mas não é só isso. Também 

devem confrontar a experiência vivida com a teoria”. 

Os fóruns e os textos escolhidos para a leitura dos licenciandos procuram 

integrar os saberes construídos ao longo do curso com as práticas efetivas de sala 
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de aula. Há também conversas que são realizadas, gravadas e disponibilizadas 

entre a professora/tutora orientadora de estágio obrigatório e demais professores, 

que ministram aulas sobre as diferentes áreas do conhecimento, nas quais eles 

indicam elementos para elaboração de uma pauta de observação para o estágio. A 

partir desta pauta, há possibilidade de caminhos para a participação e regência que 

também são outras duas naturezas exigidas para a realização do estágio e, 

portanto, fundamentais para a aproximação do aluno com seu futuro espaço 

profissional. 

Nesse sentido, percebe-se que os profissionais que atuam no curso buscam 

desenvolver um fazer-docente na perspectiva de facilitador do processo de 

aprendizagem. Este tipo de mediação pedagógica, nas palavras de Masetto (2000), 

é explicado da seguinte forma: 

[...] atitude, comportamento do professor que se coloca como 
facilitador, incentivador ou motivador da aprendizagem que se 
apresenta com a disposição de ser uma ponte entre aprendiz e sua 
aprendizagem – não uma ponte estática, mas uma ponte rolante, que 
ativamente colabora para que o aprendiz chegue aos seus objetivos 
(p.144-145, grifo do autor) 

Outra prática observada e constatada por meio das respostas do questionário 

aplicado aos licenciandos foi a criação das salas virtuais de supervisão, cujo objetivo 

é a problematização de assuntos que fazem parte do cotidiano docente e de 

questões vivenciadas no estágio, que podem ser discutidas neste espaço, conforme 

demonstra a Figura 4. 

Figura 4 – Fóruns de Supervisão. 

 
Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da instituição 

pesquisada. 
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No entanto, ao entrar nessas salas para coleta de informações, foi possível 

perceber que a participação dos licenciandos era mínima, ou quase nenhuma. 

Talvez esta baixa participação seja decorrente de alguns fatores: dificuldade de 

acesso à internet nas regiões onde os estudantes domiciliam; falta de computador 

com acesso à internet em suas casas; horário de trabalho dos licenciandos 

incompatível com os horários disponibilizados; falta de hábito para este tipo de 

atividade no curso, entre outros. 

Percebe-se que, embora haja limitações da própria modalidade e também de 

cunho institucional, as quais vão além do campo de atuação da Coordenação 

Pedagógica do curso, da Professora/Tutora orientadora do estágio obrigatório e das 

demais Professoras/Tutoras, estas profissionais buscam, dentro dos referidos 

limites, implementar práticas que caracterizam o espaço do estágio como formativo e 

não apenas burocrático.  

Essa realidade pode ser observada por meio do relato da Professora/Tutora 

Supervisora LH, que discorre sobre o que considera necessário, enquanto prática e 

postura profissional, para ampliar a qualidade do curso e superar as dificuldades e 

entraves já mencionados: 

[...] repensar, refazer e reconstruir com tudo o que possuímos, neste 
momento, com as experiências do passado, no reconhecimento das 
falhas e limites, mas jamais se acomodando no que já realizamos e já 
avançamos, contudo, sabendo que precisamos diante das reações e 
ações, mudar, transformar frente aos desafios de uma trajetória 
formativa, que sempre está em formação. (Professora/Tutora 
Supervisora LH) 

Nota-se, então, que há ainda problemas que precisam ser enfrentados, pois o 

número de licenciandos que são atendidos pela professora/tutora orientadora e por 

outra professora/tutora ainda é muito superior ao que se considera ideal para que o 

trabalho tenha mais qualidade, principalmente, levando-se em conta o Relatório de 

Avaliação do INEP/MEC de 2012, disponibilizado à leitura nas dependências da 

instituição investigada. 

Pelos relatos das professoras/tutoras, outro fator limitador que o curso 

enfrenta, refere-se à produção dos relatórios de estágio. Segundo elas, ainda há 

uma dificuldade grande por parte dos licenciandos em realizar uma reflexão sobre a 

aprendizagem do que perceberam neste momento do curso, pois muitos deles ainda 

são apenas descritivos. 

Zabalza (2014) também aponta esse mesmo problema em relação aos seus 
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alunos: 

Vários [ alunos do curso de Magistério ] comentavam no blog de 
estágio que em suas aulas havia uma criança hiperativa. E os 
comentários se repetiam. Porém, eram simples narrativas que 
descreviam a situação, em geral, como uma circunstância negativa 
que perturbava o grupo. (p. 119, grifo e parênteses do autor) 

O autor relatou que, mediante essa situação, realizava interferências, 

provocando o aluno a buscar literatura especializada para discutir o assunto e 

problematizá-lo. 

O confronto proposto por Zabalza (2014) pode ser verificado nos relatos das 

professoras/tutoras desta pesquisa, as quais, ao se depararem com relatórios 

descritivos, fazem as devolutivas aos licenciandos em forma de questionamentos, 

para que eles possam novamente refletir sobre o ocorrido. Contudo, como esta 

supervisão ocorre muito depois da realização do estágio, o processo reflexivo não 

tem a vinculação esperada para produção de intervenção na prática. Consideramos 

que esta é uma limitação que o curso investigado apresenta e constitui-se um 

desafio a ser superado. 

5.4 PESQUISA DE CAMPO: AS REPRESENTAÇÕES DOS LICENCIANDOS 
SOBRE O ESTÁGIO OBRIGATÓRIO NO CURSO DE PEDAGOGIA EAD 

O objetivo geral desta pesquisa consistiu em explicitar o valor e o significado 

formativos do estágio obrigatório para os licenciandos do Curso de Pedagogia EaD 

investigado, com base nos dados coletados com a aplicação do questionário de 

pesquisa, conforme a seguir detalhado.  

Quanto à organização e desenvolvimento do estágio obrigatório, a partir do 5º 

semestre do curso, conforme determinação da Lei n. 11.788/2008, de 25 de 

setembro de 2008 (BRASIL, 2008), a grande maioria – composta por 263 

licenciandos de um total de 305 participantes/respondentes – aprovam o modelo de 

orientação durante a realização do estágio. 

Os dados coletados apontaram para a qualidade dos esclarecimentos 

contidos nas aulas explicativas, nas quais os alunos obtêm informações sobre como 

iniciar o estágio, os primeiros passos, como entender e preencher os documentos, 

tais como: carta de apresentação do estagiário, o termo de compromisso do estágio 

(TCE), o plano de atividade do estagiário (PA), o termo aditivo (TA), o relatório de 

estágio de cada segmento (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Gestão).  
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Além do exposto, as aulas explicativas também apresentam vídeos com 

diversos professores/tutores do curso e a abordagem de diferentes metodologias de 

ensino. Estes elementos encadeiam um diálogo com a professora/tutora orientadora 

de estágio, com vistas à discussão da criação de pauta de observáveis necessária 

para a realização do estágio. A metodologia e as mídias adotadas procuram 

evidenciar a interdisciplinaridade e a preocupação da instituição e de sua equipe 

docente em relação à importância do equilíbrio e união da teoria e da prática na 

formação dos licenciados. 

Para 231 licenciandos os cases apresentados para serem discutidos em 

teleaula apresentam relevância para construir saberes necessários à prática 

docente. Somente 60 deles manifestaram não perceber a relação entre o que a 

professora discutia em teleaula e o que eles vivenciavam no estágio obrigatório; 12 

afirmaram que esta relação não existe e 2 não responderam a questão. 

Nas teleaulas problematizadoras, que ocorrem durante o período de estágio 

obrigatório, a professora/tutora orientadora de estágio traz à discussão práticas reais 

de situações pedagógicas ocorridas em determinadas escolas, para que os 

licenciandos possam debater, de seus polos, alguns dos observáveis possíveis no 

estágio, propor alternativas, compreender a postura docente em diferentes aspectos 

e à luz das teorias discutidas durante o curso, além de compreender o plano de 

atividade do estagiário em relação ao Ensino Fundamental.  

Nota-se, aqui, que essa proposta encontra-se em consonância com o que 

sugere Zabalza (2014, p. 31): “Teorizar é tentar disciplinar e dar sentido ao conjunto 

de operações e processos postos em prática no estágio”. 

Em relação à problematização de práticas na Educação Infantil, 229 

licenciandos afirmaram que os assuntos debatidos em teleaula sobre as práticas do 

cotidiano da Educação Infantil facilitaram a aquisição de saberes docentes para 

atuação neste segmento de ensino.  Dentre os participantes, 57 deles apontaram 

não ver relação entre temas debatidos nas teleaulas e o que ocorria na escola, 13 

afirmaram que a problematização, com vistas à aquisição de saberes docentes, não 

ocorreu, e 6 não responderam a questão. 

Mais uma vez, foi evidenciado pelos estudantes que o modo como as 

teleaulas são organizadas viabiliza a orientação adequada para o desenvolvimento 

do estágio obrigatório. Isso nos remete a Canário (2001), quando o autor menciona 

que o estágio precisa ser entendido como realidade formativa, desde o início do 
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curso.  

Nesse sentido, quando a instituição investigada propõe, por meio do esforço 

dos seus profissionais, um diálogo constante entre os conteúdos já desenvolvidos ao 

longo do curso, para analisar práticas docentes durante as teleaulas, permite dois 

elementos de busca de qualidade: a existência da interdisciplinaridade para se 

desenvolver o estágio e a busca por um contato estreito com os contextos de 

trabalho através dos cases debatidos com a professora/tutora supervisora de 

estágio. 

Os licenciandos ao serem questionados sobre as explicações em relação à 

qual postura deveriam ter nesse período formativo nas escolas, 271 informaram que 

recebiam tais orientações, 26 disseram que somente em algumas aulas e 8 deles 

afirmaram que não obtiveram explicações. 

Pelos dados apresentados é possível afirmar que os licenciandos percebem 

que nas teleaulas há uma preocupação por parte da professora/tutora de estágio em 

discutir com os futuros estagiários a maneira de se dirigir à escola, às autoridades 

escolares, aos professores e demais funcionários, bem como o modo de se 

posicionar frente aos alunos e também aos fatos que ocorrem em sala de aula e na 

escola. 

Conforme expressam Gatti, Barreto e André (2011, p. 25), isso implica em 

“[...] disposições subjetivas que [...] se constroem nas experiências formativas 

profissionais concretamente vivenciadas e interpretadas de forma representativa 

com base em um dado contexto socioprofissional significativo [...]”. 

Ao serem questionados sobre a relação que o plano de atividade do 

estagiário tem com os demais temas e módulos do curso, 241 licenciandos 

informaram que perceberam esta característica, 59 notaram parcialmente, 2 não 

observaram esta relação e 3 não responderam a questão. Em relação a esta 

questão, é importante retomar a concepção de Pimenta (2009):  

[...] é no âmbito do processo educativo, que mais íntima se afirma a 
relação entre teoria e prática. Na essência, a educação é uma prática 
intrinsecamente intencionalizada pela teoria. Decorre dessa condição 
a atribuição de um lugar central ao estágio, no processo de formação 
do professor. (p.135) 

 

Esse resultado evidencia que existe uma preocupação em, efetivamente, 

permitir que os licenciandos percebam a intenção e o modo como o currículo foi 

construído, conforme já apresentado no Capítulo 5. 
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Em relação aos textos de base dos temas, a grande maioria (226 

licenciandos) informou que são de fácil entendimento; 74 licenciados responderam 

que os textos são parcialmente fáceis; 4 participantes disseram que não são fáceis e 

apenas 1 aluno não respondeu a questão. 

A linguagem dos textos produzidos pelos professores/tutores como material 

introdutório para a discussão de cada tema, que se desenvolve em determinados 

períodos do curso, facilita o entendimento dos assuntos que serão desenvolvidos 

durante as teleaulas, além de se constituir em um material teórico inicial para a 

realização dos processos reflexivos oriundos do estágio obrigatório.  

Sobre as propostas de leituras desenvolvidas ao longo da semana para 

compreensão das práticas pedagógicas observadas durante o estágio, 258 

licenciandos apontaram que estas atendem aos objetivos pretendidos; 44 afirmaram 

que elas ajudam parcialmente; 1 aluno respondeu que não ajuda e apenas 2 não 

responderam a questão. Neste aspecto, percebe-se que as orientadoras de estágio 

buscam, por meio do estudo teórico, o exercício de reflexão para a construção de 

saberes.  

Discutir as práticas docentes durante a teleaula tem por objetivo abrir um 

debate com os licenciandos sobre determinadas situações pedagógicas, bem como 

um espaço para que os alunos, de seus polos, possam apresentar, comentar e pôr 

em discussão algumas situações que, durante o estágio, chamam a sua atenção. 

Dos 305 licenciandos, 261 afirmaram em suas respostas que essas 

discussões ocorriam; 38 evidenciaram que somente perceberam a referida proposta 

em algumas aulas; 4  disseram que não houve essa discussão e 2 deles deixaram a 

questão em branco. 

Nota-se que, nesse aspecto formativo, a professora/tutora orientadora de 

estágio busca criar espaços de supervisão na própria teleaula, dando voz aos 

licenciandos, o que possibilita o estreitamento desta supervisão, mesmo à distância. 

Assim, discute-se o que se vive e observa-se durante o período do estágio.  

Garcia-Delgado (1997) aponta que é necessário que os licenciandos se 

confrontem com situações complexas do dia a dia das instituições escolares, para 

que sejam capazes de desenvolver estratégias mais globais e de romper com a 

fragmentação acadêmica de saberes que, muitas vezes, acontecem durante a 

formação dos alunos. 

Os fóruns problematizadores são outra ferramenta criada pela equipe de 
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professoras/tutoras que atua como orientação do estágio obrigatório na instituição 

investigada. A proposta é oferecer espaços durante a aula-atividade, sendo que esta 

pode ocorrer antes, ou depois da teleaula, para atender às dúvidas oriundas das 

observações, participações e regências realizadas a partir da prática do estágio 

obrigatório, além de discutir assuntos que emergem dos próprios relatórios que os 

licenciandos produzem. 

Assim, 227 licenciandos afirmaram que esses fóruns ajudaram a discutir as 

questões relacionadas às teleaulas que problematizam as práticas docentes, bem 

como as próprias vivências do estágio; 69 participantes disseram que esses fóruns 

atenderam parcialmente suas necessidades; já, para 8 deles suas expectativas não 

foram atendidas e 1 deles não respondeu a questão. 

Há que se ressaltar, nesse contexto, a importância da efetivação entre teoria 

e prática, pois segundo Gatti, Barreto e André (2001): 

Cada vez mais, os professores (formadores) trabalham em uma 
situação em que a distância entre a idealização da profissão e a 
realidade de trabalho tende a aumentar, em razão da complexidade e 
da multiplicidade de tarefas que são chamados a cumprir na escola. 
A nova situação solicita, cada vez mais, que esse (a) profissional 
esteja preparado(a) para exercer uma prática contextualizada, que 
atenda às especificidades do momento, a cultural local, e ao alunado 
diverso em sua trajetória de vida e expectativas escolares. (p. 25) 

Sobre a linguagem utilizada pelos professores, 272 dos licenciandos 

consideraram-na fácil para compreender os conceitos apresentados, tanto nas 

teleaulas, como no material organizado e impresso pela instituição. Apenas 33 deles 

disseram que este entendimento é parcial. 

Essa informação ressalta um elemento fundamental para a organização e 

desenvolvimento de cursos na modalidade EaD: a questão do “estar junto”, mesmo 

que virtualmente. Neste sentido, Prado e Valente (2002) esclarecem que estar junto 

virtualmente, em um acompanhamento contínuo, permanente e sistemático, permite 

o movimento de atribuir às experiências um sentido próprio.  

Salgado (2002) destaca em seu trabalho que o estilo do texto deve ser um 

diálogo com o aluno, ou seja, o autor tem de “conversar” com o estudante, criar 

espaços para que este expresse sua opinião, reflita sobre as informações, exercite a 

construção de saberes, o uso dos conceitos e das relações aprendidas. Destaca, 

ainda, que isso significa dar mais espaço à aprendizagem que ao ensino, com o 

objetivo de desenvolver um aprendiz ativo e seguro em relação ao caminho 
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escolhido para ser trilhado.  

A questão da contextualização dos assuntos das teleaulas de estágio com 

as demais do curso foi confirmada por meio das respostas dos licenciandos, pois 

252 deles apontaram que esta relação existe; 13 só perceberam isso parcialmente; 3 

deles disseram que não houve esta contextualização e 1 aluno não respondeu. 

A análise das respostas permite afirmar que, tanto o curso investigado, como 

as professoras/tutoras, que atuam na orientação do estágio, e a professora, que 

ministra as aulas de estágio, assumem a concepção de desenvolvimento do estágio 

em consonância com Pimenta (2009, p. 135), quando esta aponta que “[...] o estágio 

é constituinte de todas as disciplinas, percorrendo o processo formativo desde o seu 

início [...] apresentando formas de estudo, análise e problematização dos saberes 

nelas praticados”. 

Ao serem questionados sobre a aquisição de conhecimentos para iniciar o 

estágio obrigatório, a partir das aulas de orientação de estágio, 275 licenciandos 

informaram que, efetivamente, as discussões promoviam oportunidades de 

aquisição dos saberes necessários à prática inicial de ensino; já, 30 afirmaram em 

suas respostas que não perceberam aquisições neste sentido.  

As respostas dos licenciandos demonstram que é evidente a preocupação 

da instituição, por meio de seus profissionais, no sentido de que eles tenham uma 

formação sólida, que lhes permita atuar com segurança na docência.  Notou-se, até 

mesmo pelos gráficos e dados anteriores, que o estágio busca uma internalização 

das vivências e representa, de acordo com Zabalza (2014), um espaço de encontro, 

no qual os estudantes saem das aulas para se encontrar com sua profissão e que a 

partir deste encontro eles terão muitos outros, ao longo do curso. 

No que diz respeito aos conhecimentos priorizados pela professora/tutora 

para o desenvolvimento das teleaulas, em relação aos conhecimentos necessários 

para o início da prática docente, os quais são discutidos e debatidos nos diferentes 

espaços que o ambiente virtual oferece, 72 licenciandos afirmaram que estes foram 

válidos para esta preparação e, apenas 33 deles, manifestaram estar parcialmente 

preparados para este momento. 

Pode-se afirmar, diante dos dados coletados, que a proposta curricular e a 

organização pedagógica que o curso assumiu e praticou com a turma que participou 

desta investigação atingiu seus objetivos, no que se refere à preparação dos alunos 

para seu futuro exercício profissional, segundo eles próprios. 



129 
 

Sobre os materiais gerais preparatórios para o desenvolvimento do estágio 

obrigatório que compreendem os vídeos extras, orientações, publicações em fóruns 

de notícias e avisos, 248 licenciandos apontaram que estes efetivamente os 

ajudaram a se preparar para o período de estágio; 55 deles disseram que se 

sentiram parcialmente preparados e 2 responderam que não se sentiram preparados 

por meio dos materiais gerais.  

Observa-se que, o material preparado pelas professoras/tutoras orientadoras 

de estágio, com o objetivo de viabilizar um período tranquilo para a realização do 

estágio obrigatório, em termos de orientação e suporte pedagógico, atende, em 

grande parte, as necessidades dos alunos. 

A questão formulada e que se refere à efetivação e qualidade da interação 

entre professora/tutora orientadora e licenciando, durante o período de estágio 

obrigatório, apresentou como resultado que esta classificação situa-se entre “boa 

interação” e “razoável interação”, pois obteve mais de 92% de aprovação, isto é, 283 

licenciandos; já, 6 disseram que não há interação; 2 responderam que é ruim, e 14 

deixaram a resposta em branco.  

Os dados e resultados apresentados evidenciam que a equipe de 

profissionais que atua com o estágio obrigatório está sempre atenta a este quesito e 

busca alternativas para ampliar e aperfeiçoar esta interação. Além disso, é 

importante ressaltar que, embora a modalidade a distância receba críticas em vários 

estudos, no que se refere à questão da interação entre professor e aluno, na 

instituição pesquisada, os dados demonstram o contrário.  

A grande maioria dos licenciandos percebeu a ação de reflexão que acontece 

nas teleaulas, o que equivale a 274 alunos. Já, para 30 deles, somente algumas 

teleaulas buscam esta reflexão, e apenas1 não respondeu a questão. 

Para Ghedin (2008, p. 138), “Refletir criticamente significa colocar-se no 

contexto de uma ação, na história da situação, participar em uma atividade social e 

tomar postura ante os problemas”.  

Em relação à avaliação sobre as teleaulas desenvolvidas pela 

professora/tutora orientadora de estágio, 244 licenciandos afirmaram que as aulas 

eram dinâmicas; 50 deles classificaram-nas como cansativas; 7 afirmaram que eram 

desatualizadas, e 4 não responderam.  

De acordo com as respostas dos alunos, percebeu-se que para 80% deles as 

teleaulas são dinâmicas, o que pode indicar que a interação entre professor/tutor e 
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aluno, como já apontado, ocorre realmente e de modo bastante satisfatório. 

Os dados apresentados até este momento corroboram a tese desta 

investigação, mas, agora, cabe saber do egresso do curso investigado se, de fato, 

todas as experiências vividas no período de estágio e refletidas ao longo da 

supervisão deste momento de sua formação, foram fundantes para a construção de 

saberes necessários à prática docente e a construção de sua identidade profissional. 
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6 ANÁLISE DOS DADOS: AS VOZES DOS EGRESSOS PELA VIA DA 
ENTREVISTA 

A formação de professores ao longo dos anos, como foi apontado no Capítulo 

2, é ainda um campo de discussões intenso, que busca a qualidade formativa dos 

licenciados, em especial, do Curso de Pedagogia, que é o lócus desta investigação. 

Um dos embates travados por estudiosos da área relaciona-se com a maneira 

como os cursos de formação são estruturados, e se estes seguem as diretrizes de 

formação, para que os futuros profissionais possam atender às diversas demandas 

às quais estarão expostos. Deste modo, o presente trabalho apresentou nos 

Capítulos 3 e 5 como o curso investigado organizou a sua matriz curricular e como 

evidenciou a sua concepção formativa, por meio de suas práticas na Educação a 

Distância. 

Além dos elementos contextuais, há outro que deve ser considerado, e que foi 

bastante discutido na presente investigação: a questão das críticas em relação à 

modalidade a distância, principalmente no que tange à formação inicial dos 

professores.  

Nesse aspecto, o Capítulo 1 apresentou tais críticas e também apontou que 

se faz necessária a construção de um corpo teórico que possa efetivamente “ler” a 

Educação a Distância, a partir de seus próprios referenciais, constituição e práticas, 

pois não há precedentes na história da Educação em relação a esta modalidade de 

ensino, nem ao contexto e ambiente sociocultural, econômico, político e tecnológico 

nacional em que ela firma suas bases e se consolida, na atualidade. 

No caminho construído para o desenvolvimento desta pesquisa, optamos por 

evidenciar, por meio das vozes dos egressos do Curso de Pedagogia EaD, quais 

foram os contributos do momento do estágio supervisionado obrigatório para a 

construção de saberes docentes necessários a sua prática docente, bem como a 

sua identidade profissional. Para tanto, das entrevistas realizadas com três egressos 

do referido curso, emergiram quatro categorias para a análise dos dados:  

(1) A busca pelo modelo de aula 

(2) A vivência do estágio 

(3) A rigorosidade da instituição durante a realização do estágio 

(4) A memória reflexiva, a profissionalização docente 
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Ao pensarmos em formação inicial de professores, objetivamos, de alguma 

forma, desnudar a sua problemática, reconhecendo que grande parte da solução 

dos problemas do sistema educacional brasileiro passa, justamente, por este 

caminho, pelo caminho da formação inicial dos professores. Portanto, é necessário 

entender, refletir, questionar e evidenciar: De que formação estamos falando? 

Temos realmente uma formação inicial de professores? Qual formação inicial 

desejamos ter para oferecer aos futuros profissionais da área da Educação? 

Nesse sentido, é prudente lembrar a mais importante lei discutida 

exaustivamente até a sua publicação, que é a Lei n. 9.394/1996, que traz em seu 

bojo especificações, correções de erros, limitações, restrições, garantias e 

contradições, entre tantos outros elementos, indicando avanços, mas também, 

apontando que ainda há muito que se debater pela frente. 

Uma das questões que provoca debates acalorados recai sobre a modalidade 

de ensino que forma professores para a Educação Básica. Como já demonstrado no 

Capítulo 1 desta tese, há ainda posicionamentos que expressam resistências em 

relação à modalidade a distância para tal formação. Do mesmo modo, porém, há 

estudos que demonstram que há formação de professores com alto nível de 

qualidade. 

Formar um profissional com qualidade implica compreender o paradoxo em 

que se encontra esta formação, pois, de um lado, existe um movimento de 

valorização e profissionalização dos trabalhos docentes e, por outro, observa-se 

uma crise intensa nas profissões ligadas à Educação e à formação docente.  

Em relação a esse assunto, Tardif (2000) aponta que: 

Se admitirmos que o movimento de profissionalização é, em grande 
parte, uma tentativa de renovar os fundamentos epistemológicos do 
ofício de professor, então devemos  examinar seriamente a natureza 
desses fundamentos e extrair daí elementos que nos permitam entrar 
num processo reflexivo e crítico a respeito de nossas próprias 
práticas como formadores e como pesquisadores. [...] chamamos de 
epistemologia da prática profissional o estudo de saberes utilizados 
realmente pelos professores em seu espaço de trabalho cotidiano 
para desempenhar sua tarefa. (p.10) 

A atividade docente é, conforme aponta Pimenta (1999), uma atividade de 

práxis, que deve ser compreendida, segundo a autora, na relação com o 

conhecimento em um dado momento histórico de uma determinada realidade. 

Nesse sentido, discutir a formação de professores para a Educação Básica, 

por meio da modalidade a distância, é situar a construção dessa práxis num 
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momento educacional de grandes mudanças, exigindo, tanto da área acadêmica, 

como da política, um outro olhar para este momento histórico. Ao mesmo tempo, é 

preciso construir parâmetros de qualidade a partir dos resultados que a própria 

modalidade produz, dando maior visibilidade para as experiências de sucesso e, 

neste caso, para instituições privadas que possuam diferenciais em seus cursos. 

Isso implica buscar incessantemente a ruptura da ideia reduzida, massificada 

e massificante que os estudantes têm sobre o estágio obrigatório supervisionado, 

ainda nos dias de hoje, e que se traduz como uma procura por modelos para o 

exercício da docência.  

Assim, esta investigação apresenta como aporte teórico, com vistas a romper 

com as concepções reducionistas, as teorias que valorizam o estágio como 

espaço/tempo da formação, na qual a construção de “saberes” necessários à prática 

docente acontece por meio do “encontro” de diferentes sujeitos e em dois espaços 

específicos – a instituição interveniente e o concedente do estágio – e, 

concomitantemente, a construção de sua “identidade profissional”. 

6.1 CATEGORIA 1 – O MODELO PROCURADO: A RECEITA PEDAGÓGICA? 

O período de estágio supervisionado obrigatório é uma oportunidade para 

que o futuro professor tenha contato com a realidade da escola. É o espaço no qual 

os estudantes poderão vislumbrar futuras ações pedagógicas e identificar novas e 

variadas estratégias para solucionar problemas que, muitas vezes, ele nem 

imaginava encontrar. 

Nesse sentido, os egressos, identificados como Egresso 1, Egresso 2 e 

Egresso 3, relatam que, no início de sua atuação, quando sentiam dificuldade no 

exercício de sua função, tinham nos materiais guardados das teleaulas de estágio e 

demais temas do curso uma relação de fonte de busca de possíveis saídas para 

seus problemas cotidianos. 

Como eu guardei os planejamentos semanais de alguns módulos, aquele 
que eu mais gostei, sempre dou uma olhadinha em alguma dica, em 
algum  texto.  Isso  tem  me  ajudado  até  a  ficar  mais  experiente. 
(Egresso 1) 

O estágio, querendo ou não, proporcionou-me conhecer melhor o 
cotidiano do aluno e do professor. Eu me lembro de que sempre tinha 
uma filmagem de uma prática, e isso era interessante, porque algumas 
situações, daqui da escola, eram parecidas com aquelas, aí fica mais fácil 
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agir. (Egresso 2) 

As aulas do curso e do estágio foram também muito importantes, e hoje 
me ajudam muito, pois apresentavam diferentes sugestões de aulas. 
Lembro-me de uma, onde nos foi apresentado o trabalho com material 
dourado, na qual foi possível observar a aprendizagem de maneira 
dinâmica e objetiva e, principalmente, levando o aluno a resolver seus 
conflitos com intervenções objetivas e nos momentos certos. Eu já uso 
este material. (Egresso 3) 

Observa-se que destacaram as discussões feitas nas teleaulas de estágio. A 

percepção que eles apontaram caminha no sentido de se buscar, em princípio, um 

modelo de atuação. 

É possível perceber que os Egressos 1, 2 e 3 desenvolveram um movimento 

de busca de possibilidade de atuação, visando resolver suas dificuldades em relação 

à falta de experiência frente às situações cotidianas, em sala de aula. No entanto, 

esta procura se explicita, não como uma reflexão sobre a prática do que se faz em 

sala de aula, mas evidencia uma procura por uma “receita” ou um “modelo” de como 

fazer. 

Esses relatos denotam a percepção da imutabilidade do cotidiano escolar. As 

situações trazidas pela professora/tutora orientadora do estágio, durante as 

teleaulas, tinham como objetivo a problematização das práticas docentes, a 

articulação entre os temas metodológicos e seus conteúdos com o tema do estágio 

supervisionado obrigatório, de modo que a articulação teoria/prática efetivamente se 

concretizasse como um eixo transversal no interior do curso por meio da temática do 

estágio. 

Zabalza (2014) afirma que o estágio deve criar possibilidades de teorizar 

experiências e situações vivenciadas na escola e sobre a prática docente, levantar 

hipóteses e dar sentido ao conjunto de processos e operações realizados durante o 

estágio.  

Os limites da constituição da docência “[...] aparecem relacionados a 

situações concretas que não são passíveis de definições acabadas, e que exigem 

uma cota de improvisação e de habilidade pessoal, bem como capacidade de 

enfrentar situações mais ou menos transitórias e variáveis” (TARDIF; LESSARD; 

LAHAYE, 1991, p. 228). A aquisição do conhecimento da prática surge como um 

processo de aprendizagem da docência quando:  

[os professores e/ou estagiários] retraduzem sua formação e a 
adaptam à profissão, eliminando o que lhes parece inutilmente 
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abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que 
pode lhes servir de uma maneira ou de outra. A experiência provoca 
assim um efeito de retorno crítico (feedback) aos saberes adquiridos 
antes ou fora da prática profissional. (TARDIF; LESSARD; LAHAYE, 
1991, p. 231, inserção nossa) 

Isso implica perceber que o cotidiano escolar é mutável e se transforma, mas 

o que se evidenciou na perspectiva dos Egressos 1, 2 e 3, por meio de seus relatos, 

é que o cotidiano é imutável. Nota-se que, frente às dificuldades, os Egressos 

recorreram aos materiais guardados, à época de formação, às ideias dadas pela 

professora/tutora para poder colocar em prática, desconsiderando os tempos, os 

contextos onde ocorreram as situações tematizadas e problematizadas pela 

professora de estágio. 

Evidencia-se uma contradição entre o entendimento das propostas planejadas 

e realizadas pela temática do estágio pelas professoras/tutoras orientadoras e o 

entendimento/percepção dos licenciandos estagiários durante e em relação às 

atividades correspondentes ao período de estágio e formação.  

Quando se idealiza a tematização de situações do cotidiano de uma sala de 

aula, o objetivo é que os estudantes, a partir das ocorrências, reflitam sobre as 

questões evidenciadas e problematizem situações oriundas do fazer docente. 

Contudo, o que se observou foi uma procura por soluções que pudessem ser 

utilizadas em ocasiões parecidas, desconsiderando o contexto em que elas 

aconteceram.  

Isso leva-nos a entender que o papel da teoria, almejado pelos 

professores/tutores responsáveis pelo estágio, sejam eles o coordenador do estágio 

e os docentes que fazem parte da equipe de estágio, que supervisionam e avaliam 

as práticas de estágio, não foi realizado.  

Compreende-se, portanto, que: 

O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise 
para compreender os contextos históricos, sociais, culturais, 
organizacionais e de si mesmos como profissionais, nos quais se dá 
sua atividade docente, para neles intervir, transformando-os. Daí é 
fundamental o permanente exercício da crítica às condições 
materiais nas quais o ensino ocorre. (PIMENTA; LIMA, 2010, p. 49) 

Ainda relativo à discussão sobre a questão da busca pelos modelos, os 

Egressos 1, 2 e 3 relataram que, em relação ao desenvolvimento de habilidade para 

enfrentar as situações cotidianas, os exemplos trazidos nas teleaulas eram/são sua 

principal fonte de procura de alternativas para resolução dos problemas do cotidiano: 
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Um exemplo que uso muito é a roda de conversa, técnica que aprendi no 
estágio e utilizo para construir um vínculo e diagnosticar as 
necessidades, adaptações, ajustes e mudanças no processo de ensino 
aprendizado. (Egresso 1) 

Uma das práticas que aprendi durante o estágio é entender como o aluno 
aprende brincando. Quando a brincadeira é direcionada e tem um 
objetivo, o educando se desenvolve. Tinha uma grande dificuldade de 
compreender isso, que durante as brincadeiras o aluno está aprendendo 
e se desenvolvendo. Com as aulas e observando os estágios guardo isso e 
introduzo nas minhas práticas, independente da faixa etária dos alunos. 
(Egresso 3) 

Nos relatos fornecidos pelos Egressos 1 e 3, acima reproduzidos, figura a 

questão do modelo e da imutabilidade do cotidiano escolar, que se apresenta como 

mais uma contradição produzida pelo curso, o que pode evidenciar que ainda existe 

uma falha no desenvolvimento da temática do estágio, para que o futuro professor 

possa, efetivamente, desenvolver uma postura de pesquisador de sua própria 

prática pedagógica. Neste caso, pode ter ocorrido uma falha no processo de 

supervisão do estágio obrigatório in loco, ou seja, seria necessário um 

acompanhamento mais pontual dos licenciandos que estão em campo. 

Embora a instituição empenhe-se em implantar estratégias para superar esta 

dificuldade como os fóruns de supervisão, o atendimento online e/ou por telefone, 

ainda assim, seria necessária a inserção de outra figura de apoio pedagógico com 

formação específica e continuada permanente para assessorar os estagiários em 

suas dúvidas no momento do estágio.  

Uma possibilidade seria o alinhamento das atribuições do Coordenador de 

Polo ou do Monitor do Polo com as necessidades evidenciadas nesta pesquisa, as 

quais, atualmente, não incluem esta atividade. Atendo-nos às questões trabalhistas 

e formativas deste profissional, talvez seja possível que ele contribua na condução 

das primeiras reflexões sobre o estágio, organizando, juntamente com os 

estagiários, os questionamentos mais complexos para, posteriormente, serem 

marcados e realizados novos fóruns, mais pontuais e que, de fato, contemplem o 

objetivo do estágio, que é desenvolver uma postura investigativa sobre a prática 

docente. 

Pimenta e Lima (2010) defendem a ideia de que o futuro professor precisa 

desenvolver uma “atitude investigativa”, envolvendo reflexão e intervenção. Neste 

contexto, notou-se que o curso investigado precisa encontrar alternativas para que 

este equívoco de percepção seja resolvido. 
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Ainda em relação à questão dos modelos, os Egressos 1, 2 e 3 relataram que 

sobre suas experiências profissionais, às vezes, suas escolhas não dão certo: 

[...] quando dá errado, você pensa, repensa, tenta lembrar o que era feito 
no estágio. Eu faço assim. Assim, eu olho as atividades, os trabalhos da 
época da faculdade, isso me ajuda bastante. (Egresso 1) 

Nas aulas de estágio a professora sempre dava exemplos. Ela falava da 
prática dela para ilustrar estes acontecimentos do dia a dia. (Egresso 2) 

Durante a aula de estágio tivemos vários exemplos de como trabalhar, 
desenvolvendo  saberes  para  melhorar  nossas  práticas  docentes. 
(Egresso 3) 

Novamente, pode-se observar que os estagiários não entenderam que o 

objetivo das tematizações e problematizações, neste caso, não era o fornecimento 

de receitas prontas para a resolução de problemas que cotidianamente acontecem 

em sala de aula, mas que a partir dos exemplos apresentados, eles conseguissem 

caracterizar as circunstâncias que acarretam problemas e criar saberes da 

experiência, acadêmicos, didáticos e pedagógicos e que lhes permitissem a releitura 

desta prática, que escolhessem e colocassem em prática estratégias mais 

adequadas às situações que se concretizam no dia a dia escolar. Em outras 

palavras, o objetivo era que eles desenvolvessem posturas investigativas, que lhes 

proporcionassem a construção de novas perspectivas de atuação docente. 

Criar espaços nos quais os estagiários desenvolvam ações investigativas 

sobre a prática docente é fundamental, para que se perceba que o período de 

estágio não pode ser entendido como espaço de busca de modelos de ação.   

Sobre investigar a prática, Perrenoud (1993) afirma que: 

A investigação obriga a escutar e olhar com mais atenção. Em 
muitas situações não vemos bem e nem sequer escutamos, porque 
já estamos a contar com o que vamos ver ou ouvir; ou porque temos 
preconceitos e imaginamos a realidade tal como nós a pensamos. (p. 
123) 

 

As vozes dos Egressos evidenciaram fortemente uma concepção de docência 

baseada no modelo. Assim, a organização das tematizações e problematizações, 

embora intentasse a formação do professor-pesquisador, não concretizou esta 

concepção. Talvez seja necessária a reestruturação das teleaulas de estágio em 

uma perspectiva mais questionadora, buscando promover nos estudantes a ruptura 

com o olhar superficial sobre a escola. Há, portanto, que se utilizar estratégias que 

lhes oportunizem enxergar para além das aparências, para que, aos poucos, seja 
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possível a transformação do olhar de licenciando para o olhar de professor sobre 

uma situação docente. 

As teleaulas que versam sobre o estágio obrigatório supervisionado precisam 

estar ancoradas e mediadas efetivamente pela pesquisa que “[...] trabalha com a 

investigação sobre as práticas pedagógicas, o trabalho docente e as práticas 

institucionais, situados em contextos sociais, históricos e culturais” (LIMA, 2012, p. 

28).  

Tal organização permite, de acordo com Lima (2012, p. 27), a reflexão sobre 

a realidade escolar, o cotidiano escolar e a profissão docente, partindo da “[...] 

concretização das ideias e estudos, transformando-os em atividades, posturas 

metodológicas e ações pedagógicas ligadas ao ensinar e aprender”. 

Uma estratégia/ação pedagógica a ser considerada para solução do problema 

detectado é o desenvolvimento de pequenos projetos de intervenção pedagógica, 

com o objetivo de superar a expectativa de busca por modelos de atuação, ou por 

“receitas pedagógicas prontas e de uso instantâneo”.  

Durante a análise do PPC do curso, das vozes dos Egressos 1, 2 e 3 e 

Professoras/Tutoras envolvidas no processo de desenvolvimento e realização do 

estágio, não foi possível perceber claramente a prática destes projetos de 

intervenção. Percebeu-se apenas a criação de possibilidades de processos 

interventivos durante as teleaulas, com as problematizações e tematizações de 

certas situações.  

Talvez haja, nesse aspecto, e a nosso ver, uma necessidade de revisão de 

atuação formativa, considerando as variáveis de atribuições dos sujeitos envolvidos, 

modificação de carga horária e diálogo com o setor de recursos humanos e setor 

jurídico da instituição, buscando alternativas de resolução destes problemas que, 

para serem solucionados, necessitarão de outras esferas, além da pedagógica. 

É preciso tornar evidente para os formadores de professores da instituição 

que os futuros docentes aprendem com o que fazem e se utilizam destes saberes 

para manifestar novas experiências, guardando elementos das anteriores, mas 

sempre os ressignificando e os reorientando para um novo contexto (CUNHA, 2004). 

Esse processo implica em um trabalho desenvolvido a partir das relações, 

“[...] cujo objetivo não é constituído de matéria inerte ou de símbolos, mas de 

relações humanas com pessoas capazes de iniciativa e dotadas de uma certa 

capacidade de resistir ou de participar da ação dos professores” (TARDIF; 
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LESSARD, 2005, p. 205) 

As relações estabelecidas no ambiente escolar, o conhecimento e a 

apropriação das informações do contexto são fundamentais para que o processo de 

pesquisa sobre a prática docente, sobre a elaboração de (novos) saberes, e a 

reflexão sobre esta complexa rotina que envolve a tarefa docente, dê condições ao 

(futuro) professor de formar memórias reflexivas. 

6.2 CATEGORIA 2 – A MEMÓRIA REFLEXIVA 

Discutir a formação docente e a contribuição do estágio para esta formação 

implica perceber como são construídos os espaços de reflexão sobre a prática 

docente. Torna-se, então, fundamental compreender como professores recém-

formados iniciam este movimento no exercício da profissão. 

 Ser/tornar-se docente é buscar formas de lidar com uma série de variáveis 

presentes no cotidiano escolar, desde o planejamento elaborado a partir de um 

determinado conjunto de expectativas, das relações com a comunidade escolar, dos 

materiais, dos recursos disponíveis ou não, da organização curricular, das 

demandas particulares de cada turma, entre tantos outros aspectos. 

A docência não é tarefa fácil, exige daquele que a exerce criatividade, 

constante atenção, formação contínua e exercício reflexivo sobre/na prática docente. 

Assim, para que de fato este novo profissional consiga desenvolver esse 

conjunto de elementos e também o movimento de reflexão sobre a prática, faz-se 

necessário que sua formação tenha lhe possibilitado fundamentos teóricos que o 

capacitem a se organizar nesta direção, compreendendo a contribuição deste 

exercício para o desenvolvimento da carreira docente, almejando maior sucesso de 

suas práticas no que se refere ao alcance de seus objetivos, que é, 

fundamentalmente, a aprendizagem de seus futuros alunos. 

O PPC da instituição investigada apresenta como objetivo formar um 

profissional pesquisador e reflexivo e, para isso, ele foi construído de forma 

articulada com temas transversais, que promovem a interdisciplinaridade, espaços 

necessários para esta prática – pesquisar e refletir sobre a prática docente. 

 Isso significa romper com a fragmentação formativa, em que impera a 

valorização de ensino de técnicas e modelos para formar o professor. Caimi (2004) 

defende a ideia do redimensionamento da ação docente, promovendo, assim, a 
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ruptura com uma prática tecnicista, que ainda pode ser observada pelos estagiários 

nas escolas que os acolhe, caminhando para a construção de um movimento 

formativo articulador, sustentado por uma tríade: formação teórica, reflexão sobre a 

prática e leitura da realidade social. Estes são elementos fundamentais que 

precisam ser considerados na formação inicial do professor da Educação Básica. 

Um desses espaços é justamente a temática relacionada ao estágio 

supervisionado. Observa-se, na instituição investigada, que havia espaços de 

provocações, para que os futuros professores se manifestassem em relação a 

alguma questão da prática docente. Neste aspecto, pode-se perceber que este 

momento do curso fez a diferença na formação destes profissionais, conforme relato 

do Egresso 1: 

A professora sempre colocava umas perguntas durante a aula. Ela nos 
cutucava (nos fazia pensar e repensar sobre o que estávamos 
discutindo). Se na aula tinha alguma gravação dela, já sabíamos: lá vem 
perguntas e mais perguntas!!! (Egresso 1) 

 

Já, a reflexão sobre as ações docentes e como desenvolvê-las eram 

constantes nas teleaulas de estágio. Além destes contributos, as teleaulas também 

provocavam reflexões em relação à gestão dos processos pedagógicos, conforme 

os apontamentos dos Egressos 1, 2 e 3: 

Na aula de estágio sempre tinha alguma prática de alguma professora 
para pensarmos como melhorá-la. (Egresso 1) 

Aos poucos você percebe que as coisas não são tão democráticas como 
aprendemos, que não tem tanto professor engajado no oferecimento de 
um ensino de qualidade. Por outro lado, é um choque quando você fica 
sozinha na sala de aula. (Egresso 2) 

No trabalho com o material dourado foi possível observar a 
aprendizagem de maneira dinâmica e objetiva, principalmente levando o 
aluno a resolver seus conflitos cognitivos com intervenções pontuais e 
nos momentos propícios. (Egresso 3) 

 

Os relatos dos egressos evidenciam a concretização da proposta do PPC do 

curso investigado. Existe uma preocupação da equipe de professoras/tutoras que 

atuaram/atuam com o estágio supervisionado em oferecer aos futuros professores o 

sentido de construir, ao longo do período do estágio supervisionado, uma ambiência 

reflexiva das práticas docentes. 

Em relação a esse processo de reflexão sobre a prática docente, Tardif 

(2003) faz um alerta de suma importância para o formador de professores, que não 
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há receitas prontas para a prática docente, considerando a complexidade do 

cotidiano e a história de formação de cada profissional. Isso significa que nas 

teleaulas as discussões das tematizações e problematizações precisam ser 

cautelosamente contextualizadas, pois: 

A pedagogia não pode ser outra coisa senão a prática de um 
profissional, isto é, de uma pessoa autônoma, guiada por uma ética 
do trabalho e confrontada diariamente com problemas para os quais 
não existem receitas prontas. Um profissional do ensino é alguém 
que deve habitar e construir seu próprio espaço pedagógico de 
trabalho de acordo com limitações complexas que só pode assumir e 
resolver de maneira cotidiana, apoiado necessariamente em uma 
visão de mundo, de homem e de sociedade. (TARDIF, 2003, p. 149) 

Evidencia-se, na análise realizada, que a organização das teleaulas, 

desenvolvidas na temática do estágio, buscou trazer o aluno para uma discussão, 

cujo objetivo era ele perceber que a docência não é algo imutável, ao contrário, ela 

está em contínua transformação, pois nela não há grandes regularidades. Mesmo 

considerando as rotinas do ambiente escolar, é impossível repetir os processos com 

os mesmos sentidos e amplitude. 

As provocações desenvolvidas ao longo das teleaulas, conforme afirmaram 

os Egressos, evidenciaram e fortaleceram o que já foi mencionado na categoria 

anterior, sobre o trabalho docente não ser constituído de matéria inerte ou por 

símbolos, mas de relações humanas. E este convívio com os pares conduz à 

construção coletiva do que é ser professor. O diálogo e a reflexão sobre as práticas 

e cotidiano docente possibilitam ao (futuro) professor formar-se individual e 

coletivamente. 

Outro aspecto que pode ser verificado em relação ao modo em que as 

teleaulas de estágio eram desenvolvidas, foi a viabilidade do que Pimenta e Lima 

(2010) preconizam em seus estudos: considerar a escola e o que acontece em seu 

interior como espaço de pesquisa para construir novos saberes. 

Nesse aspecto, os Egressos relataram que o curso possibilitou um espaço de 

reflexão sobre a prática, capaz de promover aos futuros professores a possibilidade 

de construção de concepções de ensino que, efetivamente, garantam a eles 

melhores caminhos para o sucesso da aprendizagem dos alunos da Educação 

Básica. 

Isso pode ser possível, pois o estágio promove o acesso ao contexto escolar, 

constituindo-se como experiência única para cada estagiário, na qual ele pode fazer: 
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[...] uma autêntica secagem de suas próprias qualidades pessoais, 
sentindo as coisas que gosta e as que não gosta, o que sem dúvida, 
constitui a melhor maneira  de sentir na pele os pontos fortes e fracos 
de cada um  (ZABALZA, 2014, p. 120) 
 

Esse espaço de reflexão faz com que o licenciando recupere suas memórias, 

as situações vividas ao longo de sua trajetória escolar e formativa. É um verdadeiro 

encontro consigo mesmo. Ele evoca memórias de todos os encontros que teve neste 

caminho trilhado ao longo de quatro anos de formação, além de considerar suas 

experiências em outros momentos, nos quais teve contato com a docência, 

enquanto aluno, em outros níveis escolares.  

A promoção da recuperação dessas memórias e, posteriormente, a 

orientação para o exercício de reflexão sobre elas, deve fazer com que o Egresso 

perceba e compreenda que a docência é um espaço constante de construção, que 

permanece aberto para o enfrentamento de novos desafios, visto que, não há 

modelos ou receitas para praticar a docência. Há o fortalecimento da concepção de 

que o (futuro) professor precisa dominar uma série de variados saberes. 

O apontamento dos Egressos evidenciou, também, que a instituição 

organizou seu currículo de modo a concretizar o que prevê enquanto perfil do 

profissional almejado, que é aquele que tem domínio sobre os conteúdos técnicos, 

científicos e pedagógicos necessários para perceber as relações e implicações entre 

a Educação e a sociedade. 

Para que a reflexão constante se faça presente no cotidiano dos professores, 

o curso que o forma precisa promover a construção da consciência da 

indissociabilidade entre teoria e prática. Isso foi percebido pelos Egressos, pois seus 

relatos apontaram este diferencial no curso: 

Uma coisa que muito fazíamos nas aulas eram os exercícios de reflexão 
sobre os assuntos debatidos. Nas teleaulas de estágio, mais ainda. 
(Egresso 1) 

Antes do estágio, eu achava que as coisas eram diferentes. Para dizer a 
verdade, ainda acho. Mas há momentos que vejo que as duas caminham 
juntas. Por exemplo, quando eu vou fazer a sondagem das hipóteses de 
escrita, é bem evidente a questão da teoria [...]. (Egresso 2) 

A teoria e a prática nos ajudam a compreender melhor nossas ações 
pedagógicas, dando sentido ao nosso trabalho [...]. (Egresso 3) 

 

Os relatos permitem perceber que os professores/tutores conhecem 

efetivamente o PPC do curso e, a partir deles, procuram desenvolver as teleaulas de 
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estágio na perspectiva de formar um futuro profissional autônomo, capaz de 

(des)construir, tornar o estranho habitual, pensar de outro modo. Nota-se uma busca 

da desnaturalização do que é vivido na escola. 

Para que isso ocorra, ou seja, para que a formação dos futuros profissionais 

se consolide na perspectiva da autonomia, da desnaturalização do que parece ser 

comum e normal no interior da escola, é preciso que o currículo seja desenvolvido 

de modo interdisciplinar.  

Ainda sobre esta (des)construção que o  PPC do curso assume, Pimenta e 

Lima (2010) apontam que as questões relativas às contradições entre o vivido e o 

escrito, entre o dito pelos discursos oficiais e o que realmente acontece no chão da 

escola, precisam ser consideradas e amplamente discutidas no período de formação 

do futuro professor. 

Desse modo, as falas dos Egressos 1, 2 e 3 evidenciaram que o empenho 

dos professores/tutores formadores surtiu o efeito esperado. Estes profissionais, 

hoje, após sua formação, percebem que o curso lhes possibilitou isso, uma vez que 

reconheceram que o espaço do estágio lhes possibilitou a construção de saberes 

que, de fato, são utilizados em seu cotidiano profissional. 

Pode-se afirmar que, no aspecto da importância da teoria subsidiar a reflexão 

sobre/na prática, o espaço do estágio é efetivamente assumido na instituição 

investigada como um estatuto epistemológico, que pode oferecer aos seus egressos 

as condições necessárias para o rompimento da visão tradicional e reducionista do 

exercício docente. A partir da valorização do estudo das teorias que sustentam as 

concepções defendidas e assumidas no curso investigado, o egresso entende que o 

exercício docente não é uma mera atividade prática instrumental, embora ainda 

busque um modelo para seguir. 

6.3 CATEGORIA 3 – A RIGOROSIDADE NO DESENVOLVIMENTO DO ESTÁGIO 

A formação de professores é um assunto que suscita muitos debates, os 

quais já foram apresentados no Capítulo 2 desta investigação. Existe uma 

preocupação com a qualidade formativa destes profissionais. Tais preocupações 

geram a publicação de diversos trabalhos com diferentes focos, que buscam 

evidenciar as diferentes facetas da formação docentes. 

Uma delas, que é pouco investigada, como já salientado no Capítulo 3, é a 
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consideração do estágio como espaço de construção de saberes docentes e de 

construção da identidade profissional, em especial, em um curso de formação inicial 

na modalidade a distância. 

Como já foi discutido no Capítulo 1, muito se pesquisa sobre a formação 

inicial de professores a distância, muitas críticas foram e ainda são apresentadas, 

mas pouco se fala sobre o que dizem os egressos sobre este tipo de formação, e 

mais, o quanto o espaço do estágio contribui para esta formação de qualidade. 

Formar com qualidade, considerando o estágio supervisionado obrigatório 

como este espaço de construção de saberes e identidade profissional, implica saber 

como este espaço foi idealizado e colocado em prática. Sobre isso, o Capítulo 4 

buscou demonstrar estes aspectos. Agora é necessário verificar como os Egressos 

1, 2 e 3 viveram estes momentos. 

O estágio é um ponto nevrálgico nos cursos de formação de professores. 

Zabalza (2014) relata que fazer estágio não é fazer qualquer coisa, mas continuar 

aprendendo fora da universidade. Ele afirma também que fazer estágio é encontrar a 

profissão e suas práticas.  

Se realizar um estágio não é fazer qualquer coisa, mas continuar aprendendo 

fora da universidade, fica evidente que será necessário ter rigor com as atividades 

que precisarão ser realizadas, desde o conhecimento por parte do aluno que o 

estágio obrigatório faz parte da carga horária do curso que ele escolheu fazer, e 

neste caso, o Curso de Pedagogia, até todos os passos que são exigidos para a sua 

concretização. 

Ao longo da pesquisa foi possível verificar e constatar que a instituição 

investigada preza por esta rigorosidade, desde a elaboração do seu PPC, até o 

desenvolvimento de todos os materiais e recursos (materiais e humanos), 

necessários para a realização do estágio obrigatório. 

Outra preocupação que ficou evidente na pesquisa, foi a rigorosidade em 

relação ao acompanhamento dos estagiários ao longo de seu processo formativo, no 

que se refere ao desenvolvimento deste momento de formação. Os Egressos 1, 2 e 

3 relataram que a cobrança por meio das discussões, das atividades desenvolvidas 

nas aulas-atividades, nas leituras semanais, nos fóruns e nas outras interações, via 

mensagens e por telefone, foram fundamentais para o seu desenvolvimento 

profissional. 

Muitas realizações pedagógicas tiveram seu ponto de partida lá, na 
minha formação. (Egresso 1) 
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Às vezes, eu ficava meio irritado com tanto papel para preencher, mas 
depois, no final valeu a pena. Uma coisa que sempre me dava medo, era a 
devolutiva dos relatórios, nunca a nossa reflexão era suficiente. A 
professora sempre questionava alguma coisa que eu colocava no 
relatório. O pior é que ela tinha razão. Isso me fazia pensar sobre o que 
tinha feito e realizado do estágio. [...] Eu achei, muitas vezes, o estágio 
meio burocrático, mas, aos poucos, no decorrer das aulas, com as 
discussões feitas, ficava mais interessante. (Egresso 2) 

Uma das coisas que aprendi nas aulas de estágio foi de como devemos 
nos esforçar para realizar nosso trabalho e a me questionar sobre o 
mesmo, pois em cada trabalho e atividades que realizávamos, nas nossas 
respostas e nas aulas vinha um questionamento das nossas ações. [...] 
Confesso que em alguns momentos ficava chateada com as idas e vindas 
do relatório de estágio. Era um trabalhão fazê-lo. Eu não entendia o que 
tanto a professora me questionava nos relatórios. Eu pensava: "Ela não 
gosta de nada, mas depois compreendi que isso era muito necessário, 
suas orientações nos enriqueciam. Ela buscava retirar o nosso melhor, 
com seus inúmeros questionamentos, nos fazendo crescer 
profissionalmente. (Egresso 3) 

Nota-se nos relatos que a preocupação constante dos professores/tutores era 

a de que estes futuros professores tivessem competência pedagógica, para 

desenvolver sua prática de maneira consciente. Para Gilberto (2013): 

O desenvolvimento da competência pedagógica pressupõe o 
conhecimento do processo centrado no sujeito, e tem como objetivo 
o desenvolvimento da autonomia como princípio norteador da 
aprendizagem, além do desenvolvimento da criticidade. Isso, porém, 
não significa ausência de tensões no ensino e aprendizagem a 
distância, tendo em vista que, embora trabalhe no coletivo, o 
professor também tem a oportunidade de atuar individualmente, na 
orientação dos alunos que apresentam dificuldades na compreensão 
dos conteúdos ou que não conseguem acompanhar o ritmo dos 
cursos. (p. 284-285) 

Embora os relatos dos Egressos 1, 2 e 3 evidenciem certo desconforto com 

as cobranças das professoras/tutoras que atuavam com a supervisão do estágio, tal 

rigorosidade fazia parte do movimento necessário, objetivando provocar o 

amadurecimento do processo reflexivo. Mesmo este processo sendo centrado no 

sujeito, ou seja, nos estagiários, em seus registros e depoimentos nas interações já 

descritas, o esforço das professoras/tutoras supervisoras era fazer com que os 

estagiários saíssem de sua zona de conforto para o desenvolvimento de um 

posicionamento crítico em relação ao que tinha sido vivido no período do estágio 

obrigatório. 

O desenvolvimento de uma prática docente que almeja sucesso no processo 

de ensino e aprendizagem exige uma rigorosidade metódica. Esta, por sua vez, 
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deve evidenciar uma proposta de ensino, que compreenda o estudante como sujeito 

curioso e que busca, de modo crítico, compreender o objeto do conhecimento.  

Ainda nesse contexto, um professor deve ser um constante pesquisador, pois 

isso irá criar no seu aluno um processo de educação contínua, dentro e fora da 

escola.  

Assim, as cobranças mencionadas pelos estagiários, nada mais são do que 

um caminho rigoroso de desenvolvimento de saberes necessários a uma docência 

crítica, que considera o aluno sujeito partícipe do processo de ensinar e aprender.  

Deste modo, um dos saberes necessários à prática docente é aquele que demonstra 

o respeito ao saber construído do educando, pois toda prática exige um 

conhecimento prévio, todo aluno traz consigo saberes culturais (populares) da 

prática do trabalho. O professor, respeitando estes saberes, aprende enquanto 

ensina.  

Nota-se, então, nos relatos, que as professoras/tutoras supervisoras do 

estágio obrigatório ao questionarem pontos específicos dos relatórios de estágio, 

buscam uma reflexão crítica, contextualizada, fazendo com que eles desenvolvam 

um olhar e uma escuta sensível para o cotidiano escolar: 

A esse respeito, cabe mencionar Freire (1996): 

Uma de suas tarefas primordiais (do professor) é trabalhar com os 
educandos a rigorosidade metódica com que devem se “aproximar” 
dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem 
nada que ver com o discurso bancário meramente transferidor do 
perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente neste sentido que 
ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo, 
superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em 
que aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou 
exigem a presença de educadores e de educandos criadores, 
instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e 
persistentes. Faz parte das condições em que aprender criticamente 
é possível a pressuposição por parte dos educandos de que o 
educador já teve ou continua tendo experiência da produção de 
certos saberes e que estes não podem a eles, os educandos, ser 
simplesmente transferidos. Pelo contrário, nas condições de 
verdadeira aprendizagem os educandos vão se transformando em 
reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao 
lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim 
podemos falar realmente de saber ensinado, em que o objeto 
ensinado é apreendido na sua razão de ser e, portanto, aprendido 
pelos educandos. (p. 13, grifo nosso) 

Essa leitura crítica desencadeada por meio do modo como a realização do 

estágio obrigatório foi desenvolvida ao longo do curso, das orientações e 
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supervisões, almejaram que o estagiário pudesse, aos poucos, desenvolver um perfil 

de profissional, que tem um posicionamento crítico e político em relação ao mundo e 

ao ato de educar. Além disso, os objetivos destas práticas rigorosas nas orientações 

e supervisões buscavam o desenvolvimento da consciência de que estes 

posicionamentos precisam fazer parte da sua prática docente, rejeitando a ideia do 

ensino bancário, dando-lhe concretude para que eles sejam capazes de ensinar e 

aprender dentro e na realidade do educando, pois “[...] ensina-se a pensar certo 

através do ensino dos conteúdos” (FREIRE, 2006, p. 29). 

Ainda em relação à rigorosidade para a realização do estágio, pelas falas dos 

Egressos 1, 2 e 3, percebeu-se que estes manifestaram até um determinado 

incômodo, pois eram necessárias refacções dos relatórios para que as reflexões 

fossem mais bem elaboradas e a construção de saberes pudesse ser evidenciada, a 

partir da construção de um texto autônomo e de autoria.  Assim, evidencia-se mais 

um caráter da rigorosidade do estágio desenvolvido, a localização do saber entre o 

individual e o coletivo, conforme aponta Tardif (2003, p. 16). Para o autor é 

necessário: “[...] situar o saber do professor na interface entre o individual e o social, 

entre o ator e o sistema, a fim de captar a sua natureza social e individual como um 

todo”. 

6.4 CATEGORIA 4 – O ESTÁGIO E O DESENVOLVIMENTO DA 
PROFISSIONALIZAÇÃO DO PROFESSOR 

Nos dias de hoje não é difícil ouvir que o conceito de ensinar (ser professor) 

esteja atrelado à ideia de vocação ou sacerdócio, muito embora haja um 

consolidado conhecimento de que isso não é verdade. Os autores destacados para 

o desenvolvimento desta pesquisa evidenciam justamente o contrário, eles 

defendem a concepção que “[...] a docência seja reconhecida como um ofício e os 

docentes, na qualidade de trabalhadores, qualificados como profissionais (sejam) 

convenientemente tratados [como profissionais] [...], nos planos material, social e 

simbólico [...]” (TARDIF; LESSARD, 2011b, p. 255). 

Nesse sentido, Tardif e Lessard (2005) salientam que analisar o exercício 

profissional somente considerando o que os educadores deveriam ou não fazer, não 

é o ideal. A análise correta implica em prestar mais atenção ao que eles realmente 

fazem e são. Esta ação possibilita a superação dos pontos de vieses moralizantes e 

normativos sobre a docência, que ainda podem ser percebidos em espaços 
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formativos, sejam eles iniciais ou continuados. 

Dessa forma, a produção de tais melhorias passa pela formação inicial e o 

desenvolvimento do estágio obrigatório. No campo da formação docente inicial isto 

implica em uma mudança de paradigma, transpondo-se do modelo dominante do 

professor como mero executor de tarefas, para a condição de autor da própria 

identidade profissional, de acordo com o contexto próprio onde é forjada esta 

identidade. 

Consideramos, portanto, que o desenho pedagógico assumido pela instituição 

investigada buscou justamente a formação de um professor que saiba ler o contexto 

no qual está inserido, que saiba mobilizar os diferentes saberes adquiridos ao longo 

de sua formação para o desenvolvimento de uma prática consciente e crítica. 

Ainda sobre o desenvolvimento da profissionalização do professor, as 

pesquisas acadêmicas evidenciaram que este recai sobre três eixos: a sala de aula, 

a escola e a rede de ensino, considerando, além da formação propriamente dita, as 

condições de trabalho, os salários, a formação inicial de qualidade, os planos de 

carreira e formação continuada em consonância com as necessidades reais destes 

profissionais. É preciso considerar também que a “[...] docência é uma profissão 

ampla, que demanda formação profissional pautada nas diferentes possibilidades de 

atuação” (GAMA; TERRAZAN, 2012, p. 3). 

Retomando o que relataram os Egressos 1, 2 e 3, bem como considerando o 

que foi discutido a pouco, percebe-se que o estágio obrigatório supervisionado 

viabiliza o início desta profissionalização, haja vista que no espaço do estágio, ele 

tem acesso a este conjunto de situações que podem promover a articulação de 

diversos saberes. 

O encontro entre o estagiário e a escola promove uma série de releituras que 

pode dar início à sua profissionalização, processo longo, complexo, e podemos até 

dizer que, interminável, enquanto este docente estiver atuando. 

Além do exposto, outros trechos dos relatos dos Egressos 1 e 2 ratificaram o 

que vem sendo apresentado até aqui, conforme pode ser observado a seguir: 

A relação do estágio forneceu dados e habilidade para eu assumir a sala 
com segurança e profissionalismo. (Egresso 1) 

O estágio proporcionou, de modo geral, uma visão diferente daquilo que 
eu achava que existia na escola [...]. Aos poucos você relembra de 
algumas coisas do tempo da faculdade, da realização do estágio e vai 
melhorando o diálogo com os alunos, com a coordenadora e com a 
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direção da escola. (Egresso 2) 

 

Entendendo que o estágio obrigatório é uma prática intencional e 

contextualizada, isso demanda dizer que ele traz, necessariamente consigo, a 

reflexão teórica como elemento fundante para o desenvolvimento da 

profissionalização do futuro docente. 

Assim, a articulação entre o que se vê/vive no estágio e o que se estuda ao 

longo do curso precisa viabilizar ao futuro professor as condições necessárias para 

que ele possa exercer sua profissão. A sua atuação precisa estar alicerçada na 

capacidade de leitura crítica da realidade aonde exerce a docência. Os saberes 

construídos ao longo da formação configurarão o estatuto epistemológico necessário 

para, a partir da rememoração da época do estágio, dos “modelos” observados e 

discutidos, a possibilidade de construção do seu próprio jeito de ser professor, seu 

próprio jeito de interagir e de ser/estar no local onde atua. 

O relato a seguir também fortalece a concepção de que o estágio obrigatório 

é um espaço de desenvolvimento da profissionalização docente. 

Então, hoje, o que trago e guardo para minha prática é que tenho que me 
questionar se minhas ações e práticas são voltadas para as necessidades 
dos meus alunos. Uma das práticas que aprendi durante o estágio é 
entender como o aluno aprende brincando. Quando a brincadeira é 
direcionada e tem um objetivo o educando se desenvolve. Tinha uma 
grande dificuldade de compreender isso, que durante as brincadeiras o 
aluno está aprendendo e se desenvolvendo. Com as aulas e observando 
os estágios, guardo isso e introduzo nas minhas práticas, independente 
da faixa etária dos alunos. (Egresso 3) 

 

Nota-se que, além do contato com a sala de aula, ao entrar e fazer parte da 

realidade escolar, o Egresso consegue perceber que o exercício da docência exige 

muito mais que técnicas. O diálogo com a realidade escolar permite a ele 

compreender que a docência não se faz pelos modelos, mas, sim, pela capacidade 

de análise, reflexão e pesquisa sobre o cotidiano docente. 

Ao longo do Curso de Pedagogia e no estágio obrigatório é possível conhecer 

técnicas e metodologias de ensino. Estes conhecimentos fazem parte do processo 

formativo dos professores e da profissão docente, entretanto, o futuro professor 

precisa saber como e em que momento utilizar tais técnicas e metodologias e, para 

tanto, o conhecimento teórico é indispensável. Em outras palavras, somente o 

modelo não o ajudará a resolver as variáveis que acontecem durante o processo de 
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ensino e aprendizagem. Tais aspectos podem ser percebidos na resposta do 

Egresso 2: “Você leva um choque quando sai da faculdade e vai para a sala de aula 

[...] aos poucos você cai na realidade [...]”. 

O que é explicitado vai ao encontro do que Lima (2012) argumenta em seus 

estudos. O professor não se constitui da noite para o dia, mas se compõe de modo 

histórico, por meio da aproximação e do distanciamento da profissão. É na 

(con)vivência de diferentes situações, tanto positivas como negativas, que o 

professor cria maneiras de ser e estar na profissão. É na relação dele com os outros 

professores e no seu espaço de trabalho que ele se reconhece como professor e 

traz para si reflexões sobre que professor deseja se tornar. 

Quando o Egresso 2 relata que leva um choque quando sai da faculdade, ele 

vivencia “[...] uma autêntica checagem de suas próprias qualidades pessoais, 

sentindo as coisas de que gosta e das que desgosta, o que, sem dúvida, constitui a 

melhor maneira de sentir na pele os pontos fortes e fracos de cada um” (ZABALZA, 

2014, p. 120). 

Buscou-se evidenciar, aqui, a continuidade do processo de profissionalização, 

que teve seu início, ainda tímido, na aquisição de saberes teóricos ao longo do 

curso, ampliando-se no período do estágio obrigatório. Como o autor ressalta, é 

sentindo na pele que se percebe os pontos fracos e fortes da formação pessoal, 

social e profissional do professor. É nesta ambiência que o novato na profissão 

percebe que o trabalho docente não consiste apenas no cumprimento ou execução 

de suas atribuições, mas na percepção de que a docência é uma atividade que 

precisa ter e fazer sentido. “[...] é uma interação com outras pessoas: os alunos, os 

colegas, os pais, os dirigentes da escola, etc.” (TARDIF; LESSARD, 2005, p. 38) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização de uma pesquisa é um caminho longo e árduo. O percurso para 

sua execução pressupõe diálogo entre quem pesquisa e quem já pesquisou. Implica 

em defesa de concepções e valores. É uma atividade complexa, que nos dá prazer e 

para encerrá-la, nos remete a responder duas questões cruciais: de onde partimos e 

aonde chegamos. Para responder faz-se necessário rememorar a nossa própria 

trajetória, que tem como pano de fundo: sonhos, muitas dúvidas, poucas certezas e 

inúmeras razões que nos fazem mergulhar em nossas memórias. 

E por falar em razões para se desejar desenvolver uma pesquisa, como 

anunciadas na Introdução desta tese, foram três: a primeira é referente à minha 

experiência como professora responsável pelo estágio obrigatório supervisionado na 

modalidade a distância;  a segunda relaciona-se com a visão que os alunos do curso 

de Pedagogia  têm  sobre o estágio, que é visto, em princípio, como uma atividade 

descolada do curso e meramente burocrática; a terceira trata-se da minha atuação 

como professora da Educação Básica. 

A primeira e a segunda razões estão vinculadas ao espaço do Ensino 

Superior e à minha atuação como docente neste nível de ensino. Já, a terceira, traz 

outra experiência como professora das séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Transito em dois espaços distintos, mas imbricados. Ver, saber e sentir quais 

saberes são realmente necessários para o início da prática docente e, ao mesmo 

tempo, viver o processo de formação e suas limitações, despertaram em mim uma 

curiosidade imensa em entender como se dá a construção de tais saberes. 

Isso foi possível, pois, ao receber alunos estagiários em minha sala do Ensino 

Fundamental – ciclo I, percebi a dificuldade do estabelecimento do vínculo entre 

professor experiente e o futuro professor; a falta de um olhar sensível em relação ao 

estágio; às vezes a falta de plano de atividades de estagiário para direcionar o seu 

olhar e a sua escuta; a falta da participação e da regência dos estagiários em minha 

sala de aula. Via-os simplesmente apresentando-se, sentando-se no fundo da classe 

e fazendo suas anotações. Ficavam por alguns dias e iam embora. Poucos foram 

aqueles que, de fato, se aproximaram, perguntaram, apresentaram seus projetos, 

interagiram e, principalmente, regeram as aulas. 

No cruzamento desses dois espaços consolidou-se o meu desejo de 
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investigar e compreender como acontece o estágio obrigatório supervisionado em 

um Curso de Pedagogia a distância. 

Assim, ao longo de quatro anos de leituras, pesquisas, coleta de informações 

e orientações, este trabalho se apresenta sob o título: “O estágio supervisionado 

obrigatório na formação docente: um estudo a partir de um curso de Pedagogia na 

modalidade a distância”, que enuncia uma questão norteadora densa, complexa, 

marcada por discussões e contradições:  

“Considerando a proposição e desenvolvimento do estágio 
obrigatório do Curso de Pedagogia a distância investigado, ainda que 
consideradas as críticas e preocupações que esta modalidade 
comporta, o mesmo se constitui em um espaço 
fundante/determinante para a formação inicial do professor da 
Educação Básica, na perspectiva da construção de saberes 
necessários à prática docente e sua identidade profissional? 

Essa questão norteadora, que também se apresenta como um problema de 

pesquisa, em uma linguagem mais clássico-metodológica20, direcionou o estudo, o 

trabalho de campo, as escolhas metodológicas e de toda a instrumentação teórica e 

documental, de forma a promover a análise e uma reflexão aprofundada sobre o 

tema e seus desdobramentos. 

 Assim, no caminho da pesquisa, ao mesmo tempo em que o problema da 

investigação se delineava, por sua vez, a tese também se desenhava, e 

consolidava-se a preocupação com algumas questões fundamentais: a qualidade da 

formação oferecida no Curso de Pedagogia investigado, a qualidade dos formatos e 

dos procedimentos específicos adotados pela instituição, mas, principalmente, 

fortalecia-se o interesse de averiguar se o estágio supervisionado obrigatório 

configura-se como um espaço/tempo de construção de saberes docentes e de 

identidade profissional para os licenciandos, futuros professores, na modalidade de 

ensino a distância.  

 A partir dessas considerações e do trabalho de pesquisa desenvolvido, a 

tese que se defende nesta investigação é que nem toda instituição que oferta a 

formação inicial de professores na modalidade a distância, pode ser classificada 

como um lugar de oferecimento formativo aligeirado e precário, tendo em vista a 

necessidade de se analisar cuidadosamente a proposição, os pressupostos e os 

procedimentos dos projetos pedagógicos das instituições formadoras, e como 

                                                           

20 Expressão utilizada pelos principais teóricos sobre metodologia científica e acadêmica, a exemplo 
de Gil (1996), Yin (2001) e Lakatos e Marconi (2007) – (N.A.). 



153 
 

desenvolvem suas teleaulas, as atividades propostas, o acompanhamento e a 

avaliação dos estudantes, o ambiente virtual e os materiais disponíveis, entre tantas 

outras questões mais específicas da modalidade e do tipo de EaD que as 

instituições assumem. 

Defende-se, também, como mais um aspecto de relevância para a construção 

de um corpo teórico próprio da formação inicial de professores na modalidade a 

distância, que há de se considerar que a organização do desenvolvimento do 

estágio obrigatório num curso de Pedagogia EaD repercute na formação de 

qualidade do Pedagogo e está relacionada às políticas educacionais, à cultura 

organizacional do curso, assim como às concepções e práticas dos professores 

formadores e dos futuros professores. 

Para que todos os elementos anunciados na tese defendida neste trabalho 

possam ser discutidos ponto a ponto, cada um deles será circunstanciado, a seguir. 

 Sobre os olhares que são lançados para a educação a distância – 

Considerando a formação inicial de professores para a educação básica, foram 

expostos os posicionamentos de estudos que são a favor e contrários para a 

formação inicial dos professores a distância. 

No debate apresentado nesta investigação, autores como Barbosa e Passos 

(2014) e Belloni (2010) chamam a atenção sobre os papéis que os sujeitos 

desempenham na modalidade EaD.  Sobre este aspecto torna-se fundamental o 

reconhecimento dos alunos que optam pela formação a distância, para que a partir 

daí as instituições construam seus PPCs, considerando a cultura, a classe social, as 

crenças e valores daqueles que a frequentam.  

Compete às instituições formadoras, por meio de seus PPCs, prepararem-se 

para acolher alunos de diferentes perfis. Embora nas diretrizes já estejam 

estabelecidos os direcionamentos necessários para uma formação de qualidade, 

cabe às instituições, por meio de suas atividades acadêmicas, promover, do modo 

mais amplo possível, a inclusão dos alunos de diversas localidades, inclusive, 

promovendo ações que lhes assegurem a aprendizagem, quando suas dificuldades 

se explicitarem, em especial, aquelas que são oriundas de seus processos 

formativos anteriores, fragmentados e de pouca qualidade. 

Avaliando o aspecto que se refere aos papéis dos sujeitos na modalidade 

EaD, bem como pensando em professores e alunos, percebemos, pela leitura dos 

documentos oficiais da instituição investigada, que há a preocupação em 
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desenvolver a formação dos alunos considerando o seu repertório cultural e social, 

sua vivência, sua experiência, sua localidade. Isso pode ser compreendido ao 

analisarmos os tipos de discussões realizadas, principalmente nas teleaulas de 

estágio, nas quais os alunos podiam interagir, em tempo real, com a 

professora/tutora, pois o contato virtual se dava ao vivo.  

Essa interação promovia o desenvolvimento do protagonismo do aluno no 

sentido de ele expor sua realidade local, lançar questões de problematização das 

práticas dos locais aonde ele realiza o estágio.  O levantamento de temáticas para 

discussão nas teleaulas, em fóruns e aulas-atividades colocava o aluno na posição 

de produtor de um conhecimento, com a mediação do formador, que buscava lhe 

dar a condição inicial para sua prática futura. 

Ao mesmo tempo em que se observava este protagonismo por parte do 

aluno, o modo como a professora/tutora do estágio conduzia as discussões 

evidenciava um novo papel do professor-formador. Neste contexto, este professor 

deixa de ser o transmissor, para ser o mediador da construção dos primeiros 

saberes docentes por parte dos alunos, demonstrando uma atitude acolhedora ao 

dar voz àquele que precisa construir uma postura de autoria, aprender a se colocar 

frente aos pares, defender ideias, concepções, valores e saberes. 

Barbosa e Passos (2014) e Belloni (2010) apontam que na modalidade EaD 

os papéis são alterados, pois professores-formadores tornam-se efetivamente 

mediadores, impulsionando o aluno a adotar um comportamento mais ativo. 

Contudo, faz-se necessário considerar e deixar claro que esta construção é um 

processo e que estas aprendizagens acontecem ao longo do curso, com propostas 

que exigem do aluno o desenvolvimento de posturas diferenciadas frente a sua 

forma de estudar e encarar a situação de aprender. Tal condução precisa ser 

realizada com cautela, zelo e rigorosidade. 

Entretanto, outros pesquisadores, como Scheibe (2006) e Sommer (2010), 

fazem alertas que precisam ser considerados, principalmente em relação à 

mercantilização (certificadores de clientes) da formação inicial de professores pela 

via da modalidade a distância. 

Os alertas anunciados pelas discussões de Scheibe (2006) e Sommer (2010) 

precisam ser considerados por instituições que realmente estão comprometidas com 

uma formação de qualidade, como é o caso da instituição investigada. Esta postura 

e comprometimento podem ser verificados nesta investigação, por meio da 
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preocupação que a equipe de estágio teve, tanto no período anterior à visita do 

INEP/MEC para reconhecimento do curso, como também após este momento.  

A investigação evidenciou que a equipe de professores responsável pela 

coordenação e supervisão do estágio, busca meios e formas para superar seus 

limites e ampliar as possibilidades na melhoria da qualidade formativa para seus 

alunos. Esta realidade pode ser constatada pelo levantamento e coleta dos dados, 

bem como por meio da análise das respostas ao questionário, entrevistas e relatos 

de experiência fornecidos.  

 A resistência sobre a formação inicial de professores na modalidade a 

distância, tem como alicerce duas questões: (1) a interação entre  professores e 

alunos, pois é  na sala de  aula, no “face to face”, que há a troca e a construção de 

saberes; e (2) o acompanhamento/avaliação do desenvolvimento dos alunos, que 

permite o controle da qualidade desta formação. Contudo, Zuin (2010), em suas 

afirmações, trafega na contramão destes argumentos, salientando que estes 

mesmos problemas também são vivenciados na modalidade presencial, ou seja, 

estar presencialmente compartilhando o mesmo espaço, estando frente a frente com 

os alunos, não é garantia de uma formação com qualidade. 

Portanto, em relação aos olhares que são lançados para formação inicial de 

professores, na modalidade a distância, cabe superar esta discussão, pois na 

verdade, o que se coloca é, que para além do tipo de modalidade que forma o 

professor, é necessário que os critérios de avaliação e de acompanhamento de cada 

modalidade sejam (re)construídos a partir delas mesmas. No caso da modalidade 

EaD, há critérios orientadores sugeridos pelo INEP/MEC, para processos avaliativos, 

contudo estes muitas vezes não dão conta de considerar o modelo que é assumido 

e desenvolvido por uma determinada instituição, como é o caso da instituição 

investigada. 

 Em relação aos caminhos percorridos pelo Curso de Pedagogia no 

Brasil, até o advento da modalidade EaD – A exemplo da inserção da modalidade 

na instituição investigada, pode-se dizer que o Curso de Pedagogia é uma 

construção sem fim, haja vista que ele se constrói a partir e com a história do nosso 

próprio país e suas necessidades. 

A breve apresentação da análise histórica do Curso de Pedagogia, desde os 

anos de 1939, até os dias atuais, que serviu como pano de fundo para a discussão 

sobre a formação inicial de professores na modalidade a distância, evidenciou que 
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ainda há uma incerteza sobre o propósito e a função do Pedagogo.  

A partir da apresentação dos pareceres e das resoluções definidas após 

embates de diferentes ordens pelas instituições, classes de profissionais da 

Educação e instituições políticas, buscou-se definir com maior clareza a função do 

Pedagogo que, ainda nos dias de hoje, explicita-se de modo nebuloso. 

Houve, então, nesse contexto de ampla discussão, a tentativa da construção 

de uma identidade para o Pedagogo e, ao longo do percurso, o que se nota 

atualmente é que permanece uma fragilidade identitária, mesmo com a promulgação 

da LDBEN-9.394/1996 e com a publicação da Resolução CNE/CP n.1/2006 

(BRASIL, 1996b; BRASIL, 2006b). Arantes e Gebran (2014, p. 293) afirmam que 

esta última também “[...] não colaborou em nada com a identificação da identidade 

do pedagogo, uma vez que o foco principal do curso é formação docente”. 

Libâneo e Pimenta (2006), em uma análise cuidadosa sobre essa resolução, 

também apontam fragilidades, inconsistências e contradições em relação ao campo 

pedagógico e ao currículo formativo, demonstrando a tendência da resolução a uma 

“redução” da Pedagogia à docência. 

Ainda sobre esta questão, Saviani (2008) salienta em suas análises que as 

diretrizes nacionais para o Curso de Pedagogia são antagônicas, ou seja, restritas 

em relação ao essencial. Isso quer dizer que se entende por essencial aquilo que se 

refere à Pedagogia como campo teórico-prático, considerando a experiência e o 

acúmulo de conhecimento ao longo dos anos de histórias. As DCNs apresentam-se 

excessivas no acessório, com a impregnação de expressões como: ambiental- 

ecológico, diferenças, gênero, políticas, exclusões sociais, entre outros termos. 

 Para ampliar a discussão sobre a construção identitária do Pedagogo, há de 

se considerar o que nos aguarda em termos de adensamento desta discussão, a 

partir da recente alteração advinda da Resolução n.02/2015, cujos resultados 

apenas serão vistos em um futuro próximo. 

Quanto ao que concerne ao contexto histórico, insere-se a modalidade EaD 

na formação inicial dos professores, considerando as críticas já anunciadas 

anteriormente. É fato que esta modalidade surge em decorrência de uma 

necessidade premente de formar professores.  

As transformações pelas quais o mundo passa e observando especialmente o 

Brasil nas últimas três décadas, é possível perceber que o sistema de formação de 

professores para a Educação Básica na modalidade presencial não tem dado conta 
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da demanda existente para atender a população brasileira. Há nos grandes centros 

urbanos falta de professores, e nos rincões deste país a necessidade de professores 

é ainda maior e com um agravante: a falta de instituições para formá-los. 

O cenário descrito evidencia que uma das possibilidades de enfrentamento do 

problema é a formação inicial de professores por meio da modalidade a distância, 

pois, conforme demonstra o contexto histórico inicialmente apresentado, a 

modalidade EaD não é novidade em nossa história educacional, tem sido muito 

utilizada em diferentes períodos e para variados fins, porém, ainda sofre preconceito 

e descrédito, por parte de algumas pessoas e/ou instituições, quando colocada 

como uma possibilidade viável para a formação inicial dos professores.  

É importante destacar que pesquisadores como Moran (2009) e Martins 

(2015) demonstraram em seus estudos que a formação inicial de professores na 

modalidade a distância capacita e conscientiza os futuros professores para o uso 

das TICs em seu cotidiano docente. Em outras palavras, a modalidade que é tão 

depreciada e desacreditada por parte de alguns da academia, é a mesma que faz 

com que este futuro profissional repense os paradigmas educacionais a partir do 

encontro que ele teve com conhecimentos teóricos, do contato com as TICs e com 

as vivências do próprio período de estágio obrigatório. Estes paradigmas foram 

problematizados e tematizados, em especial, nas teleaulas do estágio 

supervisionado obrigatório na instituição investigada.   

A formação inicial de professores a distância é uma possibilidade de 

construção de saberes necessários à prática docente, que considera, inclusive, o 

uso das TICs em sala de aula, até mesmo nos lugares mais afastados deste país, 

onde a formação presencial não era/é possível. 

 No que se refere à construção da concepção de estágio ao longo da 

trajetória do curso investigado – Como não poderia deixar de ser, a construção 

da concepção de estágio esteve ancorada nas perspectivas formativas expressas 

pelos pareceres e resoluções definidos ao longo da história da formação de 

professores. Tais ancoragens refletiram-se de diferentes modos e jeitos de 

desenvolver o estágio, ao longo das décadas, mas sempre buscando a construção 

de determinados saberes que projetassem a construção de uma concepção que 

culminaria no desenvolvimento de uma determinada identidade profissional. 

A pesquisa realizada em relação à questão deixou claro que a construção da 

concepção de estágio na formação inicial de professores ocorreu em meio a várias 
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ideias: a de que o estágio era mera imitação de modelos, depois que era preciso 

apenas instrumentalização técnica; passado algum tempo direcionou-se para o 

sentido da aproximação da realidade vivida e atividade teórica, até chegar ao que se 

tem hoje, que é o estágio como atividade de pesquisa. 

As contribuições de Silva (2003), Caimi (2004), Piconez (2005), Knöper 

(2016), Zabalza (2014) permitiram construir uma interpretação sobre o estágio que 

evidencia a complexa situação em que ele se encontra até hoje. Embora já se 

perceba um avanço na construção da concepção do sentido e do significado do 

estágio, nota-se que ainda há muito a se fazer neste espaço/tempo formativo. 

A evolução das concepções de estágio ao longo das décadas mostra que há 

um esforço, tanto por parte das políticas públicas regulatórias, como das instituições 

formadoras, no sentido de encontrar um caminho possível para a execução e 

desenvolvimento do estágio supervisionado obrigatório em uma perspectiva 

qualitativa. No entanto, esta investigação demonstrou que para seu cumprimento, a 

construção curricular dos cursos de formação de professores precisa ancorar suas 

práticas no desenvolvimento de perspectivas interdisciplinares, capazes de criar 

para os alunos um cenário articulado, no qual, à medida que o estudante se apropria 

da teoria, consegue reler o cotidiano escolar de modo crítico e consciente.  

Considerando o PPC do curso investigado e autores do referencial teórico 

selecionado para essa discussão, o estágio é assumido como espaço/tempo de 

pesquisa e reflexão, no qual a perspectiva teórica caminha de modo indissociável da 

prática docente. 

Foi possível perceber também um esforço por parte da equipe de 

professores/tutores que atuaram/atuam no estágio supervisionado obrigatório no 

sentido de desenvolver, conforme estabelecido no PPC do curso, um currículo em 

rede, tecendo uma articulação profícua e consolidada entre as diferentes temáticas 

do currículo, utilizando como estratégia a coparticipação de grande parte dos 

professores/tutores nas teleaulas de estágio, com a finalidade de discutir questões 

ligadas à prática docente e ao cotidiano escolar, além do desenvolvimento do 

protagonismo do estudante. 

Outro elemento que a pesquisa trouxe como relevante para a efetiva 

execução dessa formação em rede, por parte dos professores/tutores que atuam 

com o estágio supervisionado, foi a aplicação de ferramentas que a tecnologia 

disponibiliza, como chat, fóruns, blog e sala virtual, para a orientação das atividades 
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de estágio.  

Para que o estágio efetivamente se torne espaço de construção de saberes 

necessários à prática docente e à identidade profissional, propõe-se como mais um 

elemento fundante o desenvolvimento de atividades ao longo do curso, as quais 

podem ser articuladas à temática do estágio, de pesquisa sobre a escola, as práticas 

docentes e o cotidiano escolar.  

 A formação a partir da pesquisa, garante ao futuro professor a construção e a 

consolidação, ao longo de seus quatro anos de formação, de um repertório de 

informações de habilidades teórico-práticas, por meio de vários olhares, que 

somente a atividade de pesquisa é capaz de oferecer. 

No entanto, cabe salientar, também, que há fatores que emergiram nesta 

investigação que, acreditamos, precisarão de atenção da instituição investigada e de 

seus profissionais, para que outras ações possam ser desenvolvidas e criadas, 

visando o aperfeiçoamento do que já se tem consolidado em relação ao 

desenvolvimento do estágio supervisionado obrigatório. Estes se relacionam com a 

revisão do PPC do curso, a partir da Resolução n. 02/2015, que aumenta o tempo 

de estágio para a formação de professores.  

Essas alterações implicarão em mudanças nas esferas administrativa, 

pedagógica e trabalhista que, a nosso ver, são desafios a serem enfrentados pela 

instituição, para que a qualidade evidenciada por esta investigação seja conservada 

e ampliada. 

 Em relação aos limites e às possibilidades do trabalho didático 

pedagógico do estágio – A partir do próprio estágio, a investigação anunciou que 

há, por parte da instituição, um projeto pedagógico sério e de qualidade, ancorado 

nos pressupostos legais exigidos pelo INEP/MEC. 

Percebeu-se também que os profissionais que integram a equipe de 

professores/tutores, que desenvolvem as atividades pedagógicas de coordenação e 

orientação do estágio obrigatório, demonstram uma constante preocupação com a 

atualização dos materiais e que existe uma busca no aprimoramento das estratégias 

de acompanhamento e avaliação dos estágios desenvolvidos pelos alunos.  

Os dados analisados demonstram que há espaço de autoria para o professor-

formador, evidente na produção de textos de base de estudos, o que, por si só, 

comprova que a instituição se afasta da questão mercantilista de oferecedora de 

uma formação massificada ou de “pacote formativo aligeirado”, uma vez que o 
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material oferecido e que chega aos alunos é sempre revisado e atualizado. 

Essa particularidade do curso investigado pode ser confirmada pela análise 

das teleaulas de estágio. Embora a temática não se altere ao longo dos respectivos 

semestres nos quais acontecem, os assuntos nelas apresentados são inéditos, 

sempre trazendo discussões, tematizações e problematizações atuais, que 

coadunam com realidades e necessidades encontradas nas escolas, nas quais os 

alunos fazem seus estágios.  

Outro aspecto que se mostra como um diferencial é como os processos de 

gestão de procedimentos administrativos e pedagógicos são implantados e 

desenvolvidos, considerando a leitura das limitações e possibilidades do próprio 

curso. Ou seja, os processos de gestão do estágio são elaborados e desenvolvidos 

a partir do próprio processo de estágio experienciado na instituição, nas unidades 

concedentes da rede pública de ensino e pelos atores envolvidos – 

professores/tutores, professores/tutores orientadores e alunos –, e não com base em 

um curso presencial, ou de outra instituição, que não espelhe a realidade por eles 

vivenciada através da modalidade EaD e suas especificidades. 

O fato de a instituição manter uma ampla infraestrutura para gerir e 

acompanhar o processo de estágio de seus alunos faz com que a formação dos 

licenciandos tenha pleno acolhimento e acompanhamento durante o período 

formativo. Para isso, disponibiliza os seguintes recursos humanos e materiais: 

a) uma equipe de professores/tutores que supervisionam e orientam os 

alunos em período de estágio, que tem contato intenso com a Central de 

Estágio; 

b) a Central de Estágio que é o setor que faz a intermediação entre a 

instituição e as escolas concedentes, que viabiliza os acordos de 

cooperação entre estas instituições, que recebe inicialmente os 

documentos de estágio, já preenchidos pelos alunos, que cuida da análise 

deste preenchimento e da conferência no âmbito legal da legislação de 

estágio que vigora atualmente;  

c) uma equipe de secretárias posicionada na linha de frente para os 

atendimentos aos alunos, que também tem formação em Pedagogia, 

facilitando as orientações e os possíveis encaminhamentos das primeiras 

dúvidas dos alunos estagiários; e 

d) uma coordenação do curso que está sempre presente e atuante em 
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relação às questões do estágio obrigatório supervisionado.  

Embora, mesmo com todos esses aspectos de alta relevância para que a 

formação do aluno do curso investigado tenha garantida sua formação em 

excelência, há alguns limites que a pesquisa identificou que, futuramente, podem ser 

o princípio de novas possibilidades de ampliação da qualidade do curso, como 

também vir a ser referência para outras instituições. 

Um dos limites encontrados refere-se à questão da construção do 

entendimento por parte dos alunos de que as tematizações e problematizações, 

sobre a prática docente, ao longo das teleaulas de estágio, não ocorrem para 

oferecer modelos teóricos e/ou práticos, que possam ser utilizados quando 

formados. 

Nos relatos dos Egressos 1, 2 e 3, esta questão se evidenciou. Percebeu-se 

que houve um entendimento que as problematizações e tematizações eram o 

oferecimento de modelos para atuação docente, como se fossem receitas, 

autênticos “modos de fazer” docente. Tal entendimento pode ter ocorrido por uma 

falha no processo de contextualização das situações didáticas, que em relação às 

discussões a respeito das transposições teóricas, talvez não tenham ficado claras. 

Outra limitação percebida diz respeito aos processos de supervisão. Como já 

mencionado, busca explorar de modo intenso o Ambiente Virtual de Aprendizagem 

(AVA) e demais recursos tecnológicos, para a supervisão ocorrer de modo 

satisfatório, tendo em vista a realização de reflexões mais densas por parte dos 

alunos em relação ao que veem e quando participam nas escolas. Um dos usos do 

AVA foi a instauração dos fóruns de supervisão. Os dados evidenciaram uma baixa 

adesão dos alunos, em virtude dos horários propostos para a realização dos 

mesmos. Talvez esta baixa adesão dos alunos nos momentos de supervisão do 

estágio, tenham gerado um impacto negativo à formação, justamente a percepção 

equivocada de que o estágio é um tempo/espaço de obtenção de modelos para 

atuação docente e não de construção, conforme aponta Zabalza (2014). 

Há a necessidade de um alinhamento das demandas dos alunos e das 

possibilidades da instituição, no que se refere às questões trabalhistas, objetivando 

que os professores tenham maior tempo de dedicação às orientações de estágio. 

Seria ingênuo dizer que bastaria ajustar os horários dos professores/tutores aos dos 

alunos, que o problema estaria resolvido. Considerando, porém, a questão 

trabalhista envolvida, demanda-se, neste sentido, estudos de planilha de custos para 
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o curso, de disponibilidade de horário dos professores que, na maioria das vezes, 

não atua no regime de dedicação exclusiva para a instituição, e da reestruturação de 

carga horária atribuída. 

Observou-se, também, que quando há alguma limitação num curso de 

formação inicial de professores a distância, ou uma fragilidade a ser resolvida, o 

alargamento do olhar sobre o problema é indispensável. Muitas vezes, o limitador da 

qualidade não recai sobre os processos pedagógicos e seus desdobramentos, ou 

sobre a qualidade do corpo docente que atua na instituição, mas eles evidenciam 

que os regimes de contratação de professores podem ser o disparo de ações que 

culminem na melhoria da formação oferecida. Novamente, as dimensões fora do 

âmbito pedagógico emergem como fatores que podem, de uma forma ou de outra, 

comprometer a história de um curso de formação de professores, em que se 

percebe um compromisso efetivo com a Educação. 

  Em referência às representações dos licenciandos sobre o 

valor/significado  formativo  que  o estágio supervisionado obrigatório 

oferece – Por meio dos dados obtidos dos licenciandos pesquisados através do 

Questionário, ficou evidente que o estágio teve um impacto positivo e significativo na 

formação destes indivíduos. 

Ao analisarmos as categorias que emergem das entrevistas com os Egressos 

1, 2 e 3 – segunda etapa da pesquisa de campo  para  aprofundamento das 

temáticas – Observamos em relação à “Categoria 1 – O Modelo Procurado: A 

Receita Pedagógica?”, conforme previamente salientado, que ainda está arraigada 

na cultura discente que o estágio serve como um espaço/tempo de encontro com 

modelos de atuação. Neste caso, ainda se faz necessário, nas teleaulas de estágio 

e nas demais aulas do curso, fortalecer as discussões que contemplam as questões 

voltadas ao cotidiano escolar, considerando os aspectos legais e teóricos de cada 

temática desenvolvida ao longo do curso. Pelas análises realizadas percebemos que 

os egressos acreditam que a escola e a sala de aula são espaços imutáveis, por 

isso, a necessidade da “receita pedagógica” frente à dificuldade no dia a dia do 

trabalho docente. 

Diante do exposto, o papel da teoria não se efetivou, enquanto embasamento 

para a reflexão, análise e compreensão dos contextos escolares. Isso também pode 

ser resultado da falta de desenvolvimento de projetos de intervenção da prática 

observada no período do estágio. Uma possibilidade é a reestruturação das 
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teleaulas de estágio, para que as discussões avancem no sentido da releitura deste 

cotidiano, fornecendo elementos teóricos para a construção e implantação de 

projetos interventivos, por meio dos quais os alunos possam experimentar novas 

possibilidades de atuação. 

A seguir, será possível perceber que essa primeira categoria terá uma forte 

implicação nas demais, por esta razão, optou-se em prosseguir com as 

considerações das demais categorias, sem se alongar nessa primeira. 

No tocante à “Categoria 2 – Memória Reflexiva”, os Egressos 1, 2 e 3 

revelaram que houve um investimento intenso no desenvolvimento de uma postura 

reflexiva sobre as práticas observadas e discutidas ao longo do cumprimento do 

estágio e das teleaulas.  

Em suas respostas, os Egressos afirmaram que, na época do estágio, refletir 

sobre as práticas ajudou-os no exercício da docência e no seu desenvolvimento 

profissional. Neste sentido, observou-se que o estágio promoveu a eles um processo 

de construção de saberes, que tem sido o ponto de partida para novos olhares, 

novas buscas, para que se rompa com a visão tradicional e reducionista de exercício 

docente, de mero reprodutor de técnicas e práticas, embora, na prática, eles ainda 

busquem os “modelos”. 

Há uma contradição entre o que eles acumularam enquanto saber 

adquirido/construído ao longo da formação, e o uso deste saber para reconfigurar a 

prática frente aos desafios do cotidiano docente. 

Foi possível perceber que, mesmo com o esforço de propor teleaulas e 

atividades que incentivam a criticidade dos alunos em relação ao cotidiano escolar e 

sobre as práticas docentes, a questão da percepção que a docência não é uma 

tarefa fácil, que exige criatividade, constante atenção, formação contínua e exercício 

reflexivo sobre/na prática, não se concretizou para os alunos. 

Acreditamos que esse seja um desafio a ser enfrentado. Ao trazer a 

contribuição de Caimi (2004) sobre o redimensionamento da ação docente, 

percebeu-se que os professores/tutores, os quais atuam com o estágio 

supervisionado, têm a clareza desta necessidade, pois há no corpo docente do 

curso investigado, professores que atuam também nas escolas de Ensino 

Fundamental, e isso faz com que esta consciência e a clareza da dimensão 

mencionada não se estabeleçam apenas no âmbito teórico, mas no âmbito real das 

necessidades das escolas. 
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Nesse sentido, em termos de concepção e desenvolvimento de atividades 

formativas durante o estágio supervisionado obrigatório, a instituição assume tal 

concepção, porém, os dados mostraram que para os alunos isso não é claro, bem 

como que ainda é forte a concepção da prática docente baseada em modelos e 

técnicas. 

Assim, a “Categoria 2 – Memória Reflexiva” evidenciou que os Egressos 

ainda se utilizam das experiências, vivências e construções de saberes da época do 

estágio supervisionado obrigatório como modelos que podem ser aplicados no seu 

dia a dia profissional, considerando o cotidiano imutável.  Estas situações mostram 

que ainda há uma fragilidade do curso, que precisará ser estudada pela equipe de 

professoras/tutoras que lidam com o estágio, no sentido de, a partir dele, construir 

novas possibilidades de intervenção durante a formação dos alunos. 

No que se refere à “Categoria 3 – Rigorosidade no Desenvolvimento do 

Estágio” – Os apontamentos fornecidos evidenciaram a percepção dos Egressos 1, 

2 e 3 em relação à rigorosidade no processo de desenvolvimento do estágio, ainda 

enquanto alunos, como um aspecto burocrático do estágio, apenas como 

preenchimento de fichas e relatórios.  Depois de formados, porém, eles relataram 

que as idas e vindas dos relatórios, das fichas, as cobranças, os questionamentos, 

as exigências de refacções de relatórios e demais documentos, possibilitaram-lhes a 

construção de saberes necessários para assumir uma classe de alunos, para o 

enfrentamento do cotidiano escolar, embora, em muitos momentos, esta construção 

tivesse início no resgate da memória do estágio, dos “modelos” discutidos em 

teleaulas e demais espaços que o curso criou para a discussão das práticas. 

Considerando o que foi evidenciado pela Categoria 2, que os Egressos não 

conseguiram perceber o espaço do estágio como uma construção de prática 

emancipadora, em que a reflexão sobre/na prática docente precisa direcionar o 

professor a sempre reler seu cotidiano e a partir dele (re)construir saberes  e sua 

própria identidade profissional, a Categoria 3 reforça  que  rigorosidade é  um 

caminho viável e possível. 

Recorrendo a Zabalza (2014) para discutir o que é estágio e o que se faz 

nele, o autor é muito claro em dizer que fazer estágio não é fazer qualquer coisa. 

Partindo deste pressuposto e após analisar o PPC do curso e as vozes dos 

Egressos, a instituição mostra-se rigorosa para o desenvolvimento e realização das 

práticas de estágio. Isso foi comprovado por meio da análise da formação intelectual 
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e profissional do corpo docente do curso, da elaboração e manutenção do ambiente 

virtual de aprendizagem, em especial, da Sala de Estágio. 

Ao analisar a Sala de Estágio, percebeu-se o rigor da equipe de 

professoras/tutoras supervisores de estágio, que decidem colegiadamente o que é 

necessário ter nesta sala, bem como os tipos de atividades síncronas e assíncronas 

que devem ser desenvolvidas, a fim de dar o suporte necessário aos alunos para o 

desenvolvimento do estágio supervisionado obrigatório.  

Outro elemento que reforça a característica do estágio do curso investigado é 

a produção e atualização constantes dos textos de base que os alunos utilizam ao 

longo do curso. Também foi possível perceber a atenção e o cuidado com a gestão 

e logística dos documentos de estágio realizado pela Secretaria de curso e pela 

Central de Estágio. 

Diante do exposto, a questão da rigorosidade expressa pela voz dos 

Egressos, pode ser considerada como a ponta do “iceberg” de um trabalho 

articulado, que revela o conhecimento que as professoras/tutoras que atuam com o 

estágio supervisionado obrigatório têm sobre a concepção do PPC e como ele vem 

sendo manifestado nas práticas do curso. 

A rigorosidade mencionada pode ser notada como um caminho para o 

desenvolvimento de competências pedagógicas que, para Gilberto (2013) implica 

em processos centrados nos sujeitos para desenvolver autonomia. Neste sentido, ao 

analisar as práticas desenvolvidas pela instituição, no que se refere às atividades do 

estágio obrigatório supervisionado, considerando todo o processo, desde o 

preenchimento dos documentos legais para o início do estágio, até as idas e vindas 

dos relatórios, quando as refacções eram necessárias, o que se buscava era 

evidenciar que, mesmo a distância, há tensões no processo de aprendizagem, 

conforme salienta a autora citada. 

Considerando a contribuição dessa autora para analisar as vozes dos 

Egressos, notou-se que o curso investigado não se enquadra na descrição feita por 

autores contrários à formação inicial de professores a distância, ou seja, a instituição 

investigada não pode ser colocada no mesmo patamar de instituições “certificadoras 

de clientes”, como alerta  Scheibe (2006). E, assim, novamente pode-se relembrar e 

reforçar que se faz necessário rever e ampliar as sugestões de critérios de avaliação 

INEP/MEC dos cursos a distância para formação inicial de professores, uma vez que 

não se desenvolve EaD de um mesmo modo. 
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O rigor expresso pelos Egressos mostrou como a instituição procura 

desenvolver uma formação de qualidade, em que o egresso, enquanto aluno, tem 

que desenvolver a construção individual e coletiva de seus saberes, dando 

concretude à concepção que as professoras/tutoras que atuam com o estágio 

supervisionado assumiram durante este período. 

Sobre a “Categoria 4 – Estágio e Desenvolvimento da Profissionalização 

do Professor”, os Egressos enunciaram que se sentiam como profissionais, porque 

iam se construindo a partir do que traziam do curso (saberes acadêmicos, didáticos, 

metodológicos e pessoais), do que viveram no estágio, do que vivem  agora no dia a 

dia  da escola (saberes da experiência) e da interação entre os pares (saberes 

relacionais). 

Percebeu-se, pela análise realizada, que o estágio é um espaço/tempo que 

possibilita aos Egressos o princípio da construção de sua profissionalização e com 

isso, da sua identidade profissional. 

Autores como Tardif e Lessard (2005) trouxeram contribuições fundantes para 

esta pesquisa, pois, por meio delas, foi possível perceber o quanto os Egressos 

manifestaram a contribuição que o estágio supervisionado obrigatório lhes trouxe 

para o exercício docente. 

Com esta pesquisa foi possível evidenciar que os Egressos concebem o 

período de realização de estágio e as atividades correlatas a ele como 

espaços/tempos para o desenvolvimento da profissionalização do professor, 

momento de aproximar-se do lugar de futura atuação e contato com a realidade 

escolar. 

O momento do estágio é um desabrochar para a profissão e quando o 

licenciando torna-se egresso, a memória do estágio e as aquisições deste período 

permitem-lhe, como defende Zabalza (2014), “uma autêntica checagem” das 

qualidades pessoais que este novo professor vivencia.  É o momento de sentir na 

pele o que é ser/estar professor, bem como suas responsabilidades, dúvidas, 

receios, desejos. É um se jogar na profissão, processo que teve no estágio apenas o 

seu ponto de partida e que não terá definido um ponto de chegada, haja vista que a 

docência é uma vivência em constante transformação. Ser professor é um constante 

vir a ser. 

Por fim, quanto à “Contribuição do estágio de Pedagogia na modalidade a 

distância para seus Egressos na construção de saberes necessários à prática 
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docente para sua autonomia e identidade profissional” – Este estudo possibilitou 

reconhecer que o estágio organizado e desenvolvido pela instituição, considerando  

a legislação vigente, os limites e as possibilidades oferecidas para seus formadores, 

tem  viabilizado de modo consistente e qualitativo a formação inicial  de professores 

para a Educação Básica. 

Os Egressos desta instituição ajudaram, por meio de seus relatos, a 

evidenciar e confirmar que o curso investigado forma seus professores de acordo 

com o que se propõe nas DCNs e no seu PPC, embora haja aspectos que precisem 

ser revistos, os quais já foram destacados ao longo desta pesquisa e nesta parte 

final. 

O exercício reflexivo e de autoavaliação constante que os professores 

atuantes na equipe de estágio desta instituição realizam ao longo de sua prática 

docente viabiliza que o projeto formativo da instituição se concretize. Assim sendo, 

consideramos que é importante o fortalecimento da equipe e do aprimoramento das 

condições de trabalho oferecidas, de tal modo que as lacunas identificadas aos 

poucos sejam preenchidas. 

O que se almeja com a finalização desta pesquisa é destacar: que não é a 

modalidade que implica em formação de qualidade, mas, sim, como os PPCs das 

instituições formadoras são colocados em prática; que tipo/modelo de modalidade 

EaD estas instituições desenvolvem e disponibilizam aos alunos; que os critérios de 

avaliação por órgãos governamentais sejam revisitados e refletidos; que os 

pesquisadores da modalidade EaD possam produzir um arcabouço teórico a partir 

dela própria, utilizando como referencial para esta construção a identificação  de 

suas próprias limitações. 

Diante do exposto, os dados da investigação realizada permitem corroborar a 

tese aqui apresentada, que o curso de formação de professores a distância 

investigado forma o futuro professor com muita preocupação em relação à qualidade 

e aos procedimentos específicos da modalidade e que o estágio supervisionado 

obrigatório configura-se como um espaço/tempo de construção de saberes docentes 

e identidade profissional.  

Há que se considerar também, que a organização do desenvolvimento do 

estágio obrigatório repercute na formação de qualidade do pedagogo e está 

relacionada às políticas educacionais, à cultura organizacional do curso, assim como 

às concepções e práticas dos professores formadores e dos futuros professores. 
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APÊNDICE 1  
QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DA MODALIDADE EAD 

Nome: _____________________________________________________________________________________________________________________ 

Estado civil: ________________     Idade: ____________________________     Polo: ___________________________________________ 

(1) Formação no Ensino Médio – modalidade: 

(  ) Regular 

(  ) Magistério 

(  ) Supletivo 

 

(2)  A pedagogia é o seu primeiro curso superior? 

(   ) Sim 

(   ) Não.   

       Qual outra graduação você já fez? _______________________________________________________________________________ 

 

(3)  Atua na área educacional? 

(   ) Não 

(   ) Sim  

        Se “sim”, assinale em que função: 

(   ) professor(a) na Educação Infantil 

(   ) professor(a) no Ensino Fundamental 

(   ) auxiliar de classe na Educação Infantil 

(   ) auxiliar de classe no Ensino Fundamental 

(   ) auxiliar de desenvolvimento infantil 

(   ) Oficial de escola 

(   ) Secretário(a)/ inspetor(a)/auxiliar geral 

(   ) Assistente de coordenação na Educação Infantil 

(   ) Assistente de coordenação no Ensino Fundamental 

(   ) Outra função  Qual? ______________________________________________________________________________________________ 

 

(4) As aulas explicativas sobre o estágio supervisionado disponibilizadas no AVA, são 

esclarecedoras para o desenvolvimento do estágio? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Somente em algumas   

 

(5) As teleaulas sobre o estágio supervisionado problematizam as práticas pedagógicas ocorridas 

em sala de aula do Ensino Fundamental? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Somente em algumas  

 

(6) As teleaulas sobre o estágio supervisionado problematizam as práticas pedagógicas ocorridas 

em sala de aula da Educação Infantil? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Somente em algumas  
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(7) A professora/tutora, durante as teleaulas, discute as práticas pedagógicas que os alunos 

comentam via chat? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Somente em algumas  

 

(8) Você acredita que os conhecimentos que você adquiriu até este momento do curso, lhe 

ajudaram a desenvolver um olhar mais sensível para a realização do estágio supervisionado 

obrigatório, nas atividades de  observação, participação e regência?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

 

(9) As aulas de estágio supervisionado  são contextualizadoras com os demais módulos, ou seja, a 

professora, por meio de exemplos, faz com que você relembre conteúdos e conceitos discutidos 

com outros professores/as? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Somente em algumas  

 

(10) Os assuntos que são discutidos nas aulas problematizadoras de estágio supervisionado 

podem ser considerados instrumentos de construção de conhecimento para iniciar uma 

prática docente? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

 

(11) Os textos que a professora/tutora indica para a leitura semanal, ajudam você a compreender 

a prática docente onde você estagia? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

 

(12) Os fóruns que a professora/tutora  do estágio supervisionado propõe ajudam você a 

problematizar  práticas docentes, especialmente  em Língua Portuguesa e Matemática, por  

meio de produções de alunos das séries iniciais  do ensino Fundamental ou Educação Infantil? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Somente em alguns  

 

(13) A linguagem utilizada pela professora/tutora durante as aulas de  estágio supervisionado é 

facilitadora para o seu entendimento dos assuntos discutidos e sobre o que é importante você 

observar  no estágio na escola? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 
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(14) Após realizar as leituras semanais, participar das discussões no fórum, assistir as teleaulas e 

as aulas explicativas, você se sente  preparado/a para estagiar  no ensino fundamental  e na 

educação infantil? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

 

(15) Você reconhece que as aulas explicativas e as teleaulas orientam quanto à sua postura como 

aluno/a estagiário/a na escola, ou seja, a professora explica como você deve se comportar  

como estagiário/a na escola? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Somente em algumas  

 

(16) Como você classifica as teleaulas de estágio supervisionado? 

(   ) cansativas e burocráticas 

(   ) desatualizadas e sem relação com a realidade 

(   ) dinâmicas e condizente com a  realidade 

 

(17) Você consegue perceber a relação estabelecida entre os objetivos do plano de atividades do 

estagiário com os trabalhos desenvolvidos  ao longo do  curso?  

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

 

(18) A condução da professora/tutora no desenvolvimento das teleaulas possibilitou a você 

entender o estágio como um espaço de aprendizado e reflexão sobre aspectos da docência na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Somente em algumas  

 

(19) Os textos de base de estudos sobre estágio supervisionado são de fácil entendimento? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Parcialmente 

 

(20) A interação entre a professora/tutora de estágio e você, nas teleaulas e durante o período de 

estágio supervisionado, pode ser considerada como? 

(   ) boa 

(   ) razoável 

(   ) ruim  

(   ) não há interação 
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APÊNDICE 2 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA COM EGRESSOS DA MODALIDADE EAD 

 
 
Nome:________________________________________________________________________________________________________________________ 

Polo:_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ano que atua como professor(a) ______________________________________________________________________________________ 

Escola:_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

1) Hoje, já formado(a) e atuando como professor(a), como você avalia o curso que você fez em 
relação ao preparo para a sua atuação profissional?  

 

2) Você teve dificuldades para a atuação no início da carreira – quais? Como enfrentou ou 
resolveu isso? Procurou apoio e/ou referências com professores/colegas de trabalho? Você 
se lembrou das aulas de estágio e das discussões feitas nelas? 

 

3) A realização do estágio não te deu esta habilidade? As experiências do estágio não lhe 
possibilitaram lidar com as situações cotidianas em sala de aula? 

 

4) Hoje em sua atuação você usa algum conhecimento/saber aprendido nas discussões 
realizadas nas aulas de estágio e durante o próprio estágio durante sua formação? Dê um 
exemplo. 

 

5) No contexto escolar encontramos e atuamos com vários colegas. Os seus colegas de profissão 
na escola, formados na modalidade presencial, em sua opinião, sabem mais que você, que se 
formou na modalidade EAD? Explique com uma situação prática do dia-a-dia. 

 

6) Frente a alguma situação em sala de aula, que exija um pouco mais de reflexão, você pode 
dizer que as aulas do estágio com as problematizações que a professora fazia, durante o 
curso e o período de estágio na escola, deu-lhe saberes necessários para o enfrentamento de 
tais situações? Dê um exemplo? 

 

7) Como você avalia:  

(a) o estágio que realizou?  

(b) a forma como sua professora de estágio orientou este período? 

(c) as devolutivas que ela fazia em relação ao seu estágio? 

 

8) E como você vê a relação teoria-prática? Durante as aulas de estágio a professora chamava a 
atenção desta relação, para que você construísse saberes necessários à prática docente? 
 

9) Se você quiser escrever algo a mais que não foi abordado, sinta-se à vontade. 
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APÊNDICE 3 

MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
UMESP – UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 

O projeto de pesquisa para a tese de doutorado denominado "O estágio supervisionado 
obrigatório na formação docente: um estudo a partir de um curso de pedagogia na modalidade a 
distância", tem como objetivo evidenciar a contribuição do estágio obrigatório para a construção de 
saberes necessários à prática docente de egressos do curso, bem como, para sua identidade profissional. 

ESCLARECIMENTOS 

(1) O instrumento para a coleta de dados é a aplicação de um questionário, elaborado pela própria 
pesquisadora, sobre o seu perfil e considerações relevantes sobre as construções de saberes 
necessários à prática docente e identidade profissional realizadas sobre o estágio supervisionado 
obrigatório. Se necessário, serão contatados, posteriormente, para uma entrevista de 
aprofundamento, buscando identificar os desafios vividos e experimentados nessa construção. 

 

(2) A participação nesta pesquisa é voluntária, com a garantia de sigilo e preservação da identidade de 
todos os sujeitos envolvidos. 

 

(3) Poderão retirar seu consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma, com 
garantia de desistência na participação da pesquisa. 

 

(4) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo e nem prejuízo para os sujeitos participantes, todos 
os dados coletados serão utilizados única e exclusivamente para a pesquisa e/ou em artigos 
acadêmicos, a serem apresentados em congressos da área. 

 

(5) Esperamos que os resultados desta pesquisa possam auxiliar na construção de saberes sobre a 
modalidade de ensino a distância e a formação de professores para a Educação Básica.  

 
 

São Bernardo do Campo, __________________________ de 2015. 
 
 

_________________________________________ 
Cleonice de Almeida Cunha Lussich 

 
 

___________________________________________ 
Orientadora Norinês Panicacci Bahia 

 
 

Consentimento do(a) Aluno (a) 
 

______________________________________________ 
Nome completo 

 
_______________________________________________ 

Assinatura 
________________________________________________________________ 

Local, dia, mês e ano 
********** 
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APÊNDICE 4A 

TABULAÇÃO DAS ENTREVISTAS  

REALIZADAS COM OS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

[Material organizado a partir das transcrições das entrevistas originais gravadas] 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS FORNECIDAS PELOS EGRESSOS 

 
Hoje, já formado(a) e atuando como professor(a), como você avalia o curso que você 
fez em relação ao preparo para a sua atuação profissional? 

Eg-1 

O curso forneceu e construiu princípios profissional éticos, no qual está embasado a minha 
carreira docente. O curso de fato preparou-me para o que faço hoje. Muitas realizações 
pedagógicas tiveram seu ponto de partida lá na minha formação.  

Eg-2 

O estágio na sala ajudou muito, essa aprendizagem foi uma ótima experiência.  Nas aulas 
uns professores nos falavam toda a parte teórica e depois tinham outros professores que 
traziam a discussão da prática. Era muito interessante. Há momentos que fico meio 
pensativo, pois tem coisas que acontecem na escola e não consigo encontrar explicação com  
aquilo que aprendi. Mas, acho que é assim, não é mesmo? Acho que quando eu for mais 
experiente ,vou entender estas coisas, não é?  

Eg-3 

O curso proporcionou-me aprimorar meus conhecimentos e, principalmente, ajudou-me a 
entender melhor meu aluno, buscar soluções para diferentes conflitos que surgem no dia a 
dia. Sei que a minha experiência ainda é pequena, mas já deu para perceber que, sem 
estudar, não dá certo. A prática associada à teoria ajudou-me a questionar meus conflitos e 
solucionar diversas dificuldades que os alunos apresentam e que, muitas vezes, não 
compreendo. Acredito que, quanto mais buscamos estudar e nos aprimorar, estaremos 
colaborando para que o nosso trabalho seja realizado de maneira sólida, visando as 
necessidades do aluno, buscando compreendê- lo. 

 
Você teve dificuldades para a atuação no início da carreira – quais? Como enfrentou ou 
resolveu isso? Procurou apoio e/ou referências com professores/colegas de trabalho? 
Você se lembrou das aulas de estágio e das discussões feitas nelas? 

Eg-1 

Sim, principalmente, neste começo de atuação profissional. Hoje, eu vejo que não aproveitei 
tudo que deveria. Sabe, agora vendo você aqui, entendo quando você pegava no nosso pé nas 
aulas de estágio. Acho que o que mais fez falta foram as atividades de regência, por não ter 
conseguido vivenciar algumas situações práticas, fica mais difícil pensar no que fazer 
quando a dificuldade aparece. Como eu guardei os planejamentos semanais de alguns 
módulos, aqueles que eu mais gostei, sempre dou uma olhadinha em alguma dica, em algum 
texto. Isso tem me ajudado até a ficar mais experiente. 

Eg-2 

O estágio querendo ou não me proporcionou conhecer melhor o cotidiano do aluno e do 
professor. Eu achei, muitas vezes, o estágio meio burocrático, mas aos poucos, no decorrer 
das aulas, com as discussões que você fazia ficava mais interessante. Eu me lembro de que 
sempre tinha uma filmagem de uma prática, e isso era interessante, porque algumas 
situações, daqui da escola, eram parecidas com aquelas, aí fica mais fácil agir. Mesmo sem 
muita experiência, a gente consegue, se vira, porque na escola é assim: tem aqueles que 
ajudam e aqueles que não estão nem aí. 

Eg-3 

Sim, no início, sim. E acredito que até hoje, a cada mês, a cada dia, são muitos desafios que, 
muitas vezes, me assustam. Busco sempre orientação de colegas mais experientes, para 
ajudar-me na solução de problemas e nas inseguranças que surgem no decorrer do caminho. 
As aulas do curso e do estágio foram também muito importantes e, hoje, me ajudam muito, 
pois apresentavam diferentes sugestões de aulas. Lembro-me de uma onde nos foi 
apresentado o trabalho com material dourado, na qual foi possível observar a aprendizagem 
de maneira dinâmica e objetiva e, principalmente, levando o aluno a resolver seus conflitos 
com intervenções objetivas e nos momentos certos. Eu já uso este material. É lógico que 
ainda não o uso com tanta propriedade, mas estou tentando e por influência das aulas de 
estágio. 
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A realização do estágio não te deu esta habilidade? As experiências do estágio não lhe 
possibilitaram lidar com as situações cotidianas em sala de aula? 

Eg-1 

A realização do estágio forneceu dados e habilidades para eu assumir a sala com segurança e 
profissionalismo. Em minha opinião, as dificuldades que encontrei não estão relacionadas 
com a realização de estágio, estão ligadas às questões de relações humanas, essas relações 
são vivenciadas na prática.   

Eg-2 
O estágio proporcionou-me, de modo geral, uma visão diferente, melhorando o diálogo com 
os alunos. 

Eg-3 

Os estágios serviram, principalmente, para eu me avaliar hoje. Eu penso no que vivi no 
estágio e me avaliar enquanto profissional, se minhas práticas estão voltadas para o 
desenvolvimento do meu aluno e suas necessidades, ou estão completamente fora da 
realidade e de suas necessidades. Nem sempre faço isso, porque não dá tempo, mas as coisas 
ainda estão fresquinhas na minha memória. Quando vamos estagiar, achamos que iremos 
apenas observar e analisar o trabalho do colega, muitas vezes, criticamos suas práticas e não 
paramos para pensar: "Será que eu faria diferente?". Ás vezes, eu me percebo cometendo 
alguns equívocos. Pensar sobre a prática ajuda a filtrar o que é bom e a rever nossas ações. 
Aos poucos, vou fazendo de um jeito diferente, mas o início é difícil, ainda bem que algumas 
discussões nas aulas de estágios eram bem puxadas. 

 
Hoje em sua atuação você usa algum conhecimento/saber aprendido nas discussões 
realizadas nas aulas de estágio e durante o próprio estágio durante sua formação? Dê 
um exemplo. 

Eg-1 

Com certeza, uso vários recursos, conhecimentos e estratégias que aprendi no estágio. Um 
exemplo que uso muito é a roda de conversa, técnica que aprendi no estágio e utilizo para 
construir um vínculo e diagnosticar as necessidades, adaptações, ajustes e mudanças no 
processo de ensino-aprendizado. Mas não foi só isso, muita coisa eu aprendi. A professora 
sempre colocava umas perguntas durante a aula.  Ela nos cutucava para responder. As 
outras professoras também ensinaram muita coisa. Um professor que eu gostava muito era o 
Professor E., ele falava de história de um jeito tão interessante. Eu tento fazer o que ele 
ensinou. 

Eg-2 Não respondeu. 

Eg-3 

Uma das coisas que aprendi nas aulas de estágio foi como devemos nos esforçar para 
realizar nosso trabalho, e a me questionar sobre o mesmo, pois cada trabalho e atividade que 
realizávamos, nas nossas respostas e nas aulas, vinha um questionamento das nossas ações. 
Então, hoje, o que trago e guardo para minha prática é que tenho que me questionar se 
minhas ações e práticas são voltadas para as necessidades dos meus alunos. Uma das 
práticas que aprendi durante o estágio é entender como o aluno aprende brincando. Quando 
a brincadeira é direcionada e tem um objetivo, o educando se desenvolve. Tinha uma grande 
dificuldade de compreender isso, que durante as brincadeiras o aluno está aprendendo e se 
desenvolvendo. Com as aulas e observando os estágios, guardo isso e introduzo nas minhas 
práticas, independente da faixa etária dos alunos. 

 

No contexto escolar encontramos e atuamos com vários colegas. Os seus colegas de 
profissão na escola, formados na modalidade presencial, em sua opinião, sabem mais 
que você, que se formou na modalidade EAD? Explique com uma situação prática do 
dia-a-dia. 

Eg-1 

Estou no início da carreira docente, e todas as dificuldades que encontrei e encontro estão 
ligadas à falta de prática. Todos os meus colegas experientes relatam que, independente da 
modalidade de formação, todos nós, no início, passamos por momentos de dificuldades, 
portanto, considero que a minha formação foi tão boa, ou melhor que a formação de algum 
professor que a fez na modalidade presencial.  

Eg-2 

É lógico que os colegas enxergam com outros olhos, pois a maioria fez na modalidade 
presencial. Têm alguns que não acreditam na formação da EaD. Eles acham que a 
modalidade forma professores fracos. Na verdade, a modalidade não faz diferença. Em 
minha opinião, o que diferencia é o quanto o aluno se esforça, o quanto os professores 
fazem coisas para você pensar e como você vai usar tudo que aprendeu. 

Eg-3 
Acredito que não, pois tanto na EaD, como no presencial, se o aluno não se dedicar e tiver 
compromisso, não alcança bons resultados. Então, para que se tenha um ensino pleno e de 
qualidade depende muito da sua dedicação e compromisso com os seus estudos. 
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Frente a alguma situação em sala de aula, que exija um pouco mais de reflexão, você 
pode dizer que as aulas do estágio com as problematizações que a professora fazia, 
durante o curso e o período de estágio na escola, deu-lhe saberes necessários para o 
enfrentamento de tais situações? Dê um exemplo? 

Eg-1 Não respondeu. 

Eg-2 

O curso proporcionou-me a lidar com todas as situações de forma reflexiva, ponderada e 
utilizando o bom-senso através do diálogo, da conversa e combinados. Estas coisas são 
todas aquelas que acontecem na sala de aula. Nas aulas de estágio, virava e mexia, a 
professora sempre dava exemplos. Ela sempre falava da prática dela para ilustrar estes 
acontecimentos do dia a dia. Então, de certa forma você vai guardando estas informações e 
acaba usando quando está sozinho. 

Eg-3 

Sim, principalmente no meu caso, entender as dificuldades apresentadas pelo meu aluno, 
buscando soluções para resolver estes problemas. Eu estava com problemas com leitura e 
escrita em minha turma, e já não sabia o que fazer.  E em uma das aulas foram apresentadas 
dicas e exemplos de como trabalhar e estimular a leitura em sala de aula, nesta aula tivemos 
a participação de algumas professoras do curso, que foram apresentar diversas atividades 
que estimulavam a leitura dos alunos, e eu estava com este problema na minha turma e 
utilizei essas dicas com meus alunos. 

 

Como você avalia:  
(a) o estágio que realizou? 
(b) a forma como sua professora de estágio orientou este período?  
(c) as devolutivas que ela fazia em relação ao seu estágio? 

Eg-1 

Eu acho que o estágio é de grande importância para a minha formação.  As atividades que 
fizemos na escola, ou nas teleaulas, foram bem orientadas, de forma clara e satisfatória. Só 
não fazia, ou não realizava, o aluno que não tinha muito interesse. Mas, não podiam dizer 
que não tinha explicação, ajuda e tudo mais. 

Eg-2 

De modo geral, ele foi bom.  Confesso que, às vezes, eu ficava meio irritado com tanto papel 
para preencher, mas, depois, no final, valeu a pena. Uma coisa que sempre me dava medo era 
a devolutiva dos relatórios, nunca a nossa reflexão era suficiente. A professora sempre 
questionava alguma coisa que eu colocava no relatório. O pior é que ela tinha razão. Isso me 
fazia pensar sobre o que tinha feito e realizado no estágio. 

Eg-3 

Avalio meu estágio como proveitoso e uma aprendizagem necessária para mudar minhas 
práticas e aprimorar meus conhecimentos. Confesso que, em alguns momentos, ficava 
chateada com as idas e vindas do relatório de estágio. Era um trabalhão fazê-lo. Eu não 
entendia o que tanto a professora me questionava nos relatórios. Eu pensava: “Ela não gosta 
de nada!”. Mas, depois compreendi que isso era muito necessário, suas orientações nos 
enriqueciam. Ela buscava retirar o nosso melhor, com seus inúmeros questionamentos, 
fazendo-nos crescer profissionalmente.   

 
E como você vê a relação teoria-prática? Durante as aulas de estágio a professora 
chamava a atenção desta relação, para que você construísse saberes necessários à 
prática docente? 

Eg-1 

Vejo de maneira positiva onde uma embasa a outra, e a professora orientava e ressaltava a 
necessidade de ambas se complementarem. E desta forma, a gente faz as coisas na sala de 
aula, quando dá certo, você fica feliz, mas, quando dá errado, você pensa, repensa, tenta 
lembrar o que era feito no estágio. Eu faço assim. Além disso, eu olho as atividades, os 
trabalhos da época da faculdade. Isso me ajuda bastante. 

Eg-2 

Antes do estágio eu achava que eram coisas diferentes. Para dizer a verdade às vezes ainda 
acho. Mas, há momentos que vejo que as duas caminham juntas. Por exemplo, quando eu 
faço as sondagens de palavras com os alunos, é bem evidente a questão da teoria, as 
hipóteses de escrita. Numa das aulas de estágio você convidou outra professora que nos 
explicou, na prática, como fazer, relembrando a teoria que tínhamos aprendido com a 
professora temática. Aí, você percebe a teoria e a prática. Mas quando acontece alguma 
coisa relacionada à disciplina, a coisa não acontece bem como os professores na 
Universidade nos explicaram, por isso, às vezes, acho que isso não funciona bem. 

Eg-3 

A teoria com a prática nos ajuda a compreender melhor nossas ações pedagógicas, dando 
sentido para o nosso trabalho, objetivando nossas ações. Durante as aulas tivemos vários 
exemplos de como trabalhar, desenvolvendo saberes para melhorar nossas práticas 
docentes.  
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 Se você quiser escrever algo a mais que não foi abordado , sinta-se à vontade. 

Eg-1 

As dificuldades que relatei em nenhum momento estão relacionadas à falta de capacitação 
ou má formação, estão ligadas à questão da relação humana. Neste início de carreira, com 
todas as dificuldades que passei, fico perguntando-me: Por que não comecei nesta profissão 
antes? Amo que o faço e agradeço muito a todos que me ajudaram e ajudam nesta 
caminhada prazerosa, em especial a todos os professores da Metodista. 

Eg-2 

Que bom ter este espaço. Eu gostaria de deixar um recado.  Eu gostaria de dar uma sugestão 
sobre o estágio. Em minha opinião, o tempo para realizar é muito pouco. Na época do meu 
estágio, foi muito difícil, porque conciliar a atividade que eu exercia e fazer as hora do 
estágio era complicado.  E mais, quando o estágio ficava bom , estava acabando. 

Eg-3 Eu gostaria que os professores das escolas não fossem profissionais acomodados, e que 
buscassem novas atitudes e reflexões que ajudassem no desenvolvimento do aluno. Eu sei 
que isso é difícil, mas acho que é importante. Além disso, eu acho que não tenho mais nada a 
dizer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Autora – Entrevistas realizadas na Pesquisa de Campo.  
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APÊNDICE 4B 

TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ENTREVISTAS  

REALIZADAS COM OS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

[Material gravado e editado individualmente, por entrevistado] 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS FORNECIDAS PELO EGRESSO 1 

 
Hoje, já formado(a) e atuando como professor(a), como você avalia o curso que você 
fez em relação ao preparo para a sua atuação profissional? 

Eg-1 

O curso forneceu e construiu princípios profissional éticos, no qual está embasado a minha 
carreira docente. O curso de fato preparou-me para o que faço hoje. Muitas realizações 
pedagógicas tiveram seu ponto de partida lá na minha formação.  

 
Você teve dificuldades para a atuação no início da carreira – quais? Como enfrentou ou 
resolveu isso? Procurou apoio e/ou referências com professores/colegas de trabalho? 
Você se lembrou das aulas de estágio e das discussões feitas nelas? 

Eg-1 

Sim, principalmente, neste começo de atuação profissional. Hoje, eu vejo que não aproveitei 
tudo que deveria. Sabe, agora vendo você aqui, entendo quando você pegava no nosso pé nas 
aulas de estágio. Acho que o que mais fez falta foram as atividades de regência, por não ter 
conseguido vivenciar algumas situações práticas, fica mais difícil pensar no que fazer 
quando a dificuldade aparece. Como eu guardei os planejamentos semanais de alguns 
módulos, aqueles que eu mais gostei, sempre dou uma olhadinha em alguma dica, em algum 
texto. Isso tem me ajudado até a ficar mais experiente. 

 
A realização do estágio não te deu esta habilidade? As experiências do estágio não lhe 
possibilitaram lidar com as situações cotidianas em sala de aula? 

Eg-1 

A realização do estágio forneceu dados e habilidades para eu assumir a sala com segurança e 
profissionalismo. Em minha opinião, as dificuldades que encontrei não estão relacionadas 
com a realização de estágio, estão ligadas às questões de relações humanas, essas relações 
são vivenciadas na prática.   

 
Hoje em sua atuação você usa algum conhecimento/saber aprendido nas discussões 
realizadas nas aulas de estágio e durante o próprio estágio durante sua formação? Dê 
um exemplo. 

Eg-1 

Com certeza, uso vários recursos, conhecimentos e estratégias que aprendi no estágio. Um 
exemplo que uso muito é a roda de conversa, técnica que aprendi no estágio e utilizo para 
construir um vínculo e diagnosticar as necessidades, adaptações, ajustes e mudanças no 
processo de ensino-aprendizado. Mas não foi só isso, muita coisa eu aprendi. A professora 
sempre colocava umas perguntas durante a aula.  Ela nos cutucava para responder. As 
outras professoras também ensinaram muita coisa. Um professor que eu gostava muito era o 
Professor E., ele falava de história de um jeito tão interessante. Eu tento fazer o que ele 
ensinou. 

 

No contexto escolar encontramos e atuamos com vários colegas. Os seus colegas de 
profissão na escola, formados na modalidade presencial, em sua opinião, sabem mais 
que você, que se formou na modalidade EAD? Explique com uma situação prática do 
dia-a-dia. 

Eg-1 

Estou no início da carreira docente, e todas as dificuldades que encontrei e encontro estão 
ligadas à falta de prática. Todos os meus colegas experientes relatam que, independente da 
modalidade de formação, todos nós, no início, passamos por momentos de dificuldades, 
portanto, considero que a minha formação foi tão boa, ou melhor que a formação de algum 
professor que a fez na modalidade presencial.  

 

Frente a alguma situação em sala de aula, que exija um pouco mais de reflexão, você 
pode dizer que as aulas do estágio com as problematizações que a professora fazia, 
durante o curso e o período de estágio na escola, deu-lhe saberes necessários para o 
enfrentamento de tais situações? Dê um exemplo? 

Eg-1 Não respondeu. 
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Como você avalia:  
(a) o estágio que realizou? 
(b) a forma como sua professora de estágio orientou este período?  
(c) as devolutivas que ela fazia em relação ao seu estágio? 

Eg-1 

Eu acho que o estágio é de grande importância para a minha formação.  As atividades que 
fizemos na escola, ou nas teleaulas, foram bem orientadas, de forma clara e satisfatória. Só 
não fazia, ou não realizava, o aluno que não tinha muito interesse. Mas, não podiam dizer 
que não tinha explicação, ajuda e tudo mais. 

 
E como você vê a relação teoria-prática? Durante as aulas de estágio a professora 
chamava a atenção desta relação, para que você construísse saberes necessários à 
prática docente? 

Eg-1 

Vejo de maneira positiva onde uma embasa a outra, e a professora orientava e ressaltava a 
necessidade de ambas se complementarem. E desta forma, a gente faz as coisas na sala de 
aula, quando dá certo, você fica feliz, mas, quando dá errado, você pensa, repensa, tenta 
lembrar o que era feito no estágio. Eu faço assim. Além disso, eu olho as atividades, os 
trabalhos da época da faculdade. Isso me ajuda bastante. 

 Se você quiser escrever algo a mais que não foi abordado , sinta-se à vontade. 

Eg-1 As dificuldades que relatei em nenhum momento estão relacionadas à falta de capacitação 
ou má formação, estão ligadas à questão da relação humana. Neste início de carreira, com 
todas as dificuldades que passei, fico perguntando-me: Por que não comecei nesta profissão 
antes? Amo que o faço e agradeço muito a todos que me ajudaram e ajudam nesta 
caminhada prazerosa, em especial a todos os professores da Metodista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Autora – Entrevistas realizadas na Pesquisa de Campo.  
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APÊNDICE 4B 

TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ENTREVISTAS  

REALIZADAS COM OS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

[Material gravado e editado individualmente, por entrevistado] 

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS FORNECIDAS PELO EGRESSO 2 

 
Hoje, já formado(a) e atuando como professor(a), como você avalia o curso que você 
fez em relação ao preparo para a sua atuação profissional? 

Eg-2 

O estágio na sala ajudou muito, essa aprendizagem foi uma ótima experiência.  Nas aulas 
uns professores nos falavam toda a parte teórica e depois tinham outros professores que 
traziam a discussão da prática. Era muito interessante. Há momentos que fico meio 
pensativo, pois tem coisas que acontecem na escola e não consigo encontrar explicação com  
aquilo que aprendi. Mas, acho que é assim, não é mesmo? Acho que quando eu for mais 
experiente ,vou entender estas coisas, não é?  

 
Você teve dificuldades para a atuação no início da carreira – quais? Como enfrentou ou 
resolveu isso? Procurou apoio e/ou referências com professores/colegas de trabalho? 
Você se lembrou das aulas de estágio e das discussões feitas nelas? 

Eg-2 

O estágio querendo ou não me proporcionou conhecer melhor o cotidiano do aluno e do 
professor. Eu achei, muitas vezes, o estágio meio burocrático, mas aos poucos, no decorrer 
das aulas, com as discussões que você fazia ficava mais interessante. Eu me lembro de que 
sempre tinha uma filmagem de uma prática, e isso era interessante, porque algumas 
situações, daqui da escola, eram parecidas com aquelas, aí fica mais fácil agir. Mesmo sem 
muita experiência, a gente consegue, se vira, porque na escola é assim: tem aqueles que 
ajudam e aqueles que não estão nem aí. 

 
A realização do estágio não te deu esta habilidade? As experiências do estágio não lhe 
possibilitaram lidar com as situações cotidianas em sala de aula? 

Eg-2 
O estágio proporcionou-me,  de modo geral, uma visão diferente, melhorando o diálogo com 
os alunos. 

 
Hoje em sua atuação você usa algum conhecimento/saber aprendido nas discussões 
realizadas nas aulas de estágio e durante o próprio estágio durante sua formação? Dê 
um exemplo. 

Eg-2 Não respondeu. 

 

No contexto escolar encontramos e atuamos com vários colegas. Os seus colegas de 
profissão na escola, formados na modalidade presencial, em sua opinião, sabem mais 
que você, que se formou na modalidade EAD? Explique com uma situação prática do 
dia-a-dia. 

Eg-2 

É lógico que os colegas enxergam com outros olhos, pois a maioria fez na modalidade 
presencial. Têm alguns que não acreditam na formação da EaD. Eles acham que a 
modalidade forma professores fracos. Na verdade, a modalidade não faz diferença. Em 
minha opinião, o que diferencia é o quanto o aluno se esforça, o quanto os professores 
fazem coisas para você pensar e como você vai usar tudo que aprendeu. 

 

Frente a alguma situação em sala de aula, que exija um pouco mais de reflexão, você 
pode dizer que as aulas do estágio com as problematizações que a professora fazia, 
durante o curso e o período de estágio na escola, deu-lhe saberes necessários para o 
enfrentamento de tais situações? Dê um exemplo? 

Eg-2 

O curso proporcionou-me a lidar com todas as situações de forma reflexiva, ponderada e 
utilizando o bom-senso através do diálogo, da conversa e combinados. Estas coisas são 
todas aquelas que acontecem na sala de aula. Nas aulas de estágio, virava e mexia, a 
professora sempre dava exemplos. Ela sempre falava da prática dela para ilustrar estes 
acontecimentos do dia a dia. Então, de certa forma você vai guardando estas informações e 
acaba usando quando está sozinho. 
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Como você avalia:  
(a) o estágio que realizou? 
(b) a forma como sua professora de estágio orientou este período?  
(c) as devolutivas que ela fazia em relação ao seu estágio? 

Eg-2 

De modo geral, ele foi bom.  Confesso que, às vezes, eu ficava meio irritado com tanto papel 
para preencher, mas, depois, no final, valeu a pena. Uma coisa que sempre me dava medo era 
a devolutiva dos relatórios, nunca a nossa reflexão era suficiente. A professora sempre 
questionava alguma coisa que eu colocava no relatório. O pior é que ela tinha razão. Isso me 
fazia pensar sobre o que tinha feito e realizado no estágio. 

 
E como você vê a relação teoria-prática? Durante as aulas de estágio a professora 
chamava a atenção desta relação, para que você construísse saberes necessários à 
prática docente? 

Eg-2 

Antes do estágio eu achava que eram coisas diferentes. Para dizer a verdade às vezes ainda 
acho. Mas, há momentos que vejo que as duas caminham juntas. Por exemplo, quando eu 
faço as sondagens de palavras com os alunos, é bem evidente a questão da teoria, as 
hipóteses de escrita. Numa das aulas de estágio você convidou outra professora que nos 
explicou, na prática, como fazer, relembrando a teoria que tínhamos aprendido com a 
professora temática. Aí, você percebe a teoria e a prática. Mas quando acontece alguma 
coisa relacionada à disciplina, a coisa não acontece bem como os professores na 
Universidade nos explicaram, por isso, às vezes, acho que isso não funciona bem. 

 Se você quiser escrever algo a mais que não foi abordado , sinta-se à vontade. 

Eg-2 Que bom ter este espaço. Eu gostaria de deixar um recado.  Eu gostaria de dar uma sugestão 
sobre o estágio. Em minha opinião, o tempo para realizar é muito pouco. Na época do meu 
estágio, foi muito difícil, porque conciliar a atividade que eu exercia e fazer as horas do 
estágio era complicado.  E mais, quando o estágio ficava bom , estava acabando. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Autora – Entrevistas realizadas na Pesquisa de Campo.  
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APÊNDICE 4B 

TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ENTREVISTAS  

REALIZADAS COM OS EGRESSOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 

[Material gravado e editado individualmente, por entrevistado]  

 

PERGUNTAS E RESPOSTAS FORNECIDAS PELO EGRESSO 3 

 
Hoje, já formado(a) e atuando como professor(a), como você avalia o curso que você 
fez em relação ao preparo para a sua atuação profissional? 

Eg-3 

O curso proporcionou-me aprimorar meus conhecimentos e, principalmente, ajudou-me a 
entender melhor meu aluno, buscar soluções para diferentes conflitos que surgem no dia a 
dia. Sei que a minha experiência ainda é pequena, mas já deu para perceber que, sem 
estudar, não dá certo. A prática associada à teoria ajudou-me a questionar meus conflitos e 
solucionar diversas dificuldades que os alunos apresentam e que, muitas vezes, não 
compreendo. Acredito que, quanto mais buscamos estudar e nos aprimorar, estaremos 
colaborando para que o nosso trabalho seja realizado de maneira sólida, visando as 
necessidades do aluno, buscando compreendê- lo. 

 
Você teve dificuldades para a atuação no início da carreira – quais? Como enfrentou ou 
resolveu isso? Procurou apoio e/ou referências com professores/colegas de trabalho? 
Você se lembrou das aulas de estágio e das discussões feitas nelas? 

Eg-3 

Sim, no início, sim. E acredito que até hoje, a cada mês, a cada dia, são muitos desafios que, 
muitas vezes, me assustam. Busco sempre orientação de colegas mais experientes, para 
ajudar-me na solução de problemas e nas inseguranças que surgem no decorrer do caminho. 
As aulas do curso e do estágio foram também muito importantes e, hoje, me ajudam muito, 
pois apresentavam diferentes sugestões de aulas. Lembro-me de uma onde nos foi 
apresentado o trabalho com material dourado, na qual foi possível observar a aprendizagem 
de maneira dinâmica e objetiva e, principalmente, levando o aluno a resolver seus conflitos 
com intervenções objetivas e nos momentos certos. Eu já uso este material. É lógico que 
ainda não o uso com tanta propriedade, mas estou tentando e por influência das aulas de 
estágio. 

 
A realização do estágio não te deu esta habilidade? As experiências do estágio não lhe 
possibilitaram lidar com as situações cotidianas em sala de aula? 

Eg-3 

Os estágios serviram, principalmente, para eu me avaliar hoje. Eu penso no que vivi no 
estágio e me avaliar enquanto profissional, se minhas práticas estão voltadas para o 
desenvolvimento do meu aluno e suas necessidades, ou estão completamente fora da 
realidade e de suas necessidades. Nem sempre faço isso, porque não dá tempo, mas as coisas 
ainda estão fresquinhas na minha memória. Quando vamos estagiar, achamos que iremos 
apenas observar e analisar o trabalho do colega, muitas vezes, criticamos suas práticas e não 
paramos para pensar: "Será que eu faria diferente?". Ás vezes, eu me percebo cometendo 
alguns equívocos. Pensar sobre a prática ajuda a filtrar o que é bom e a rever nossas ações. 
Aos poucos, vou fazendo de um jeito diferente, mas o início é difícil, ainda bem que algumas 
discussões nas aulas de estágios eram bem puxadas. 

 
Hoje em sua atuação você usa algum conhecimento/saber aprendido nas discussões 
realizadas nas aulas de estágio e durante o próprio estágio durante sua formação? Dê 
um exemplo. 

Eg-3 

Uma das coisas que aprendi nas aulas de estágio foi como devemos nos esforçar para 
realizar nosso trabalho, e a me questionar sobre o mesmo, pois cada trabalho e atividade que 
realizávamos, nas nossas respostas e nas aulas, vinha um questionamento das nossas ações. 
Então, hoje, o que trago e guardo para minha prática é que tenho que me questionar se 
minhas ações e práticas são voltadas para as necessidades dos meus alunos. Uma das 
práticas que aprendi durante o estágio é entender como o aluno aprende brincando. Quando 
a brincadeira é direcionada e tem um objetivo, o educando se desenvolve. Tinha uma grande 
dificuldade de compreender isso, que durante as brincadeiras o aluno está aprendendo e se 
desenvolvendo. Com as aulas e observando os estágios, guardo isso e introduzo nas minhas 
práticas, independente da faixa etária dos alunos. 



200 
 

 

No contexto escolar encontramos e atuamos com vários colegas. Os seus colegas de 
profissão na escola, formados na modalidade presencial, em sua opinião, sabem mais 
que você, que se formou na modalidade EAD? Explique com uma situação prática do 
dia-a-dia. 

Eg-3 

Acredito que não, pois tanto na EaD, como no presencial, se o aluno não se dedicar e tiver 
compromisso, não alcança bons resultados. Então, para que se tenha um ensino pleno e de 
qualidade depende muito da sua dedicação e compromisso com os seus estudos. 

 

Frente a alguma situação em sala de aula, que exija um pouco mais de reflexão, você 
pode dizer que as aulas do estágio com as problematizações que a professora fazia, 
durante o curso e o período de estágio na escola, deu-lhe saberes necessários para o 
enfrentamento de tais situações? Dê um exemplo? 

Eg-3 

Sim, principalmente no meu caso, entender as dificuldades apresentadas pelo meu aluno, 
buscando soluções para resolver estes problemas. Eu estava com problemas com leitura e 
escrita em minha turma, e já não sabia o que fazer.  E em uma das aulas foram apresentadas 
dicas e exemplos de como trabalhar e estimular a leitura em sala de aula, nesta aula tivemos 
a participação de algumas professoras do curso, que foram apresentar diversas atividades 
que estimulavam a leitura dos alunos, e eu estava com este problema na minha turma e 
utilizei essas dicas com meus alunos. 

 

Como você avalia:  
(a) o estágio que realizou? 
(b) a forma como sua professora de estágio orientou este período?  
(c) as devolutivas que ela fazia em relação ao seu estágio? 

Eg-3 

Avalio meu estágio como proveitoso e uma aprendizagem necessária para mudar minhas 
práticas e aprimorar meus conhecimentos. Confesso que, em alguns momentos, ficava 
chateada com as idas e vindas do relatório de estágio. Era um trabalhão fazê-lo. Eu não 
entendia o que tanto a professora me questionava nos relatórios. Eu pensava: “Ela não gosta 
de nada!”. Mas, depois compreendi que isso era muito necessário, suas orientações nos 
enriqueciam. Ela buscava retirar o nosso melhor, com seus inúmeros questionamentos, 
fazendo-nos crescer profissionalmente.   

 
E como você vê a relação teoria-prática? Durante as aulas de estágio a professora 
chamava a atenção desta relação, para que você construísse saberes necessários à 
prática docente? 

Eg-3 

A teoria com a prática nos ajuda a compreender melhor nossas ações pedagógicas, dando 
sentido para o nosso trabalho, objetivando nossas ações. Durante as aulas tivemos vários 
exemplos de como trabalhar, desenvolvendo saberes para melhorar nossas práticas 
docentes.  

 Se você quiser escrever algo a mais que não foi abordado , sinta-se à vontade. 

Eg-3 Eu gostaria que os professores das escolas não fossem profissionais acomodados, e que 
buscassem novas atitudes e reflexões que ajudassem no desenvolvimento do aluno. Eu sei 
que isso é difícil, mas acho que é importante. Além disso, eu acho que não tenho mais nada a 
dizer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: A Autora – Entrevistas realizadas na Pesquisa de Campo.  
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APÊNDICE 5A  
DEPOIMENTO DA COORDENADORA DO CURSO DE PEDAGOGIA EaD 

[Relato sobre a experiência na Coordenação do Curso de Pedagogia a distância]  

(Período: maio/2006 a junho/2010) 
Por: NP. em março/2015 

 

Para apresentar a minha experiência na Coordenação do Curso de Pedagogia a 

distância, preciso recuar um pouco no tempo, com a intenção de situar o contexto em 

que vivíamos na época, em relação à EAD. 

O meu envolvimento com as questões do ensino a distância iniciou-se no ano 

de 2005, quando assumi o compromisso de trabalhar com uma disciplina no Curso 

de Pedagogia presencial, na modalidade semipresencial, a convite da coordenadora.  

Para mim, foi um desafio e tanto, porque não tinha, ainda, nenhuma 

experiência nesta área – aliás, nenhum professor do curso a tinha – mas, em 2005 

havia se iniciado o movimento de oferecimento de disciplinas semipresenciais (20% 

da carga horária do curso poderia ser oferecida semipresencialmente) e, então, eu, 

coordenadora e outra professora, ajustamos nossas disciplinas nesta modalidade, 

para iniciarmos esta experiência. 

Em meados deste mesmo ano (2005), o Diretor da Faculdade solicitou-me a 

implantação de um grupo de pesquisa, por considerar importante darmos início aos 

estudos e pesquisas na modalidade a distância, tanto pela implantação e experiência 

com as disciplinas semipresenciais, quanto pelo movimento que a Universidade já 

tinha iniciado, de preparação para a implantação dos cursos a distância. 

Outro desafio que me era oferecido e assim foi – em julho de 2005, implantei 

um grupo de pesquisa, devidamente certificado e cadastrado no Diretório de Grupos 

de Pesquisas do Brasil, do CNPq, e em funcionamento até hoje sob a minha 

coordenação (com 4 pesquisas finalizadas e uma em andamento sobre a formação 

inicial de professores a distância). 

Em maio de 2006, novamente contatada pelo Diretor, recebi o convite para 

assumir a Coordenação do Curso de Pedagogia a distância, que estava em fase de 

implantação em 2006 – eu tinha experiência na Coordenação de Curso de Pedagogia, 

mas não a distância. E aceitei.  

Estes dois anos (2005 e 2006) foram muito intensos para mim, não só pelos 

desafios postos (da implantação das disciplinas semipresenciais, do grupo de 

pesquisa e da coordenação da pedagogia a distância), mas, especialmente, porque 

tive que estudar e pesquisar muito sobre a modalidade – além, é claro, do 

envolvimento e participação em vários cursos do programa de capacitação e 

atualização em mídias e tecnologia da informação e comunicação, que a 



202 
 

Universidade organizou para os envolvidos na modalidade a distância – 

coordenadores de cursos, professores temáticos e professores-tutores. E, apenas para 

constar, neste período, eu estava também iniciando minhas atividades, como docente 

pesquisadora, no Programa de Pós-Graduação em Educação. 

Assim, a implantação do Curso de Pedagogia a distância, em 2006, demandou 

muito trabalho, muitos estudos e pesquisas, e muitas reuniões com os gestores e 

técnicos da EaD da Universidade, com os professores/tutores – as discussões eram 

intensas, complexas... Tínhamos muito mais dúvidas do que certezas. 

No primeiro semestre da implantação, contamos com aproximadamente 250 

alunos e, para o acompanhamento destes, tínhamos dois professores tutores – e não 

posso deixar de mencionar o envolvimento e o compromisso destes, além da parceria 

que desenvolvemos, permeada por muita confiança e respeito. Posso dizer, hoje, que 

a implantação só não foi mais complicada exatamente pelo empenho deles... 

Seguravam “todas as pontas”, atendiam prontamente todos os alunos, enfrentavam 

todas as dúvidas, buscavam caminhos.  

Em 2007, com aproximadamente 600 alunos, fomos aumentando a equipe de 

professores tutores, e assim sucessivamente por 2008, 2009... Esta foi a equipe que 

coordenei durante os quatro anos em que estive na coordenação – uma equipe 

diferenciada: pela união, respeito, seriedade e compromisso. Consegui desenvolver e 

manter uma relação entre todos, muito saudável e profícua e, também, uma rotina de 

trabalho permeada por alguns princípios: transparência, honestidade, respeito e 

compromisso. Não havia nada que não fosse discutido e, praticamente, não tínhamos 

feriados, finais de semana ou férias. Mantínhamos um “canal aberto” de 

comunicação intensa – toda e qualquer dúvida e todo e qualquer problema era 

compartilhado, discutido com a equipe em busca de soluções e acertos, uma rotina 

de muito trabalho e correria, mas também muito prazerosa e de aproximação entre as 

pessoas – deixou muita saudade. 

De um modo geral, o dia a dia era intenso – pelo menos durante os dois 

primeiros anos da implantação do curso. Muitas reuniões com os gestores, com os 

professores e com os professores/tutores, como já mencionado – com discussões de 

temas/assuntos de todo tipo, além da organização de procedimentos e ações 

diversas:  

 ajustes em relação ao pagamento das horas-aulas, do cumprimento do horário 
pelos professores tutores e pelos computadores para os mesmos (e lutei muito 
por isto!!!);  

 organização dos guias de estudos; 

 organização do cronograma das teleaulas;  

 planejamento modular;  

 atendimento a todas as dúvidas dos alunos;  

 organização de procedimentos para o AVA;  

 organização dos procedimentos para o estágio obrigatório; 

 organização do sistema de acompanhamento e avaliação dos alunos. 
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E tantas outras questões e tarefas que iam surgindo...  

Não me esqueço de uma situação que enfrentamos, em meados de 2007, 

quando surgiu a primeira aluna no curso que iria entrar em licença maternidade. 

Não havia nada sobre isso, ainda, nos cursos EaD implantados e eu tive que 

organizar os procedimentos – não só em relação às formalidades junto À Secretaria 

Acadêmica, mas também em relação ao retorno da licença e a forma de 

reposição/recuperação dos conteúdos. Muitos desafios a serem enfrentados!!! 

Não foi fácil a articulação e a integração de tudo e de todos frente aos desafios da 

proposição de um curso que primava pela qualidade e por uma intensa e 

permanente comunicação com os alunos.  

 Por um lado, muito esforço ocorreu em busca da integração dos diferentes 

Temas, organizados em diferentes Módulos, numa proposta que pretendia o 

exercício de um diálogo interdisciplinar de distinção e respeito às especificidades dos 

conteúdos temáticos, mas também de busca e articulação com aquilo que unia e 

aproximava modularmente. Por outro lado, tínhamos que considerar as resistências, 

as dificuldades e as dúvidas (da coordenação, dos professores, dos 

professores/tutores e dos próprios alunos) acerca da eficácia de um curso a distância 

de formação de professores, que detinha uma dose de novidade e muitas incertezas. 

A novidade assustava, perturbava e desafiava, especialmente, porque não tínhamos, 

na época, resultados precisos sobre a eficiência, ou mesmo a qualidade, na formação 

dos egressos da modalidade a distância.  

O que se observava em relação às experiências e práticas é que estas eram 

muito marcadas por referenciais das práticas presenciais – e não poderia ser ao 

contrário – porque impregnadas há muito nos processos de formação e atuação de 

professores e no cotidiano escolar. Seria possível imaginarmos experiências 

desenvolvidas completamente inovadoras e diferentes de tudo o que vivíamos e 

conhecíamos no presencial? 

Logo, as tentativas, as idas-e-vindas, as coerências-incoerências das práticas 

em EaD que estavam sendo organizadas, precisavam ser entendidas como parte de 

um processo de profundas mudanças na relação pedagógica, num processo que 

pretendia firmar-se e consolidar-se no meio educacional.  

 Lidávamos com a não familiaridade dos recursos midiáticos e das tecnologias 

da informação e da comunicação em rede, além dos diferentes e diversificados 

ambientes virtuais. A apropriação, o domínio e a familiaridade com todos estes 

recursos e as possibilidades que apresentavam, configuravam-se como um grande 

desafio para todos. 

 Essas questões nos levaram a outras – porque imbricadas e fazendo parte das 

discussões em torno da educação presencial e a distância – que se referiam ao 

conceito de ensino-aprendizagem que, consequentemente, ligava-se à avaliação. As 

práticas avaliativas passaram por muita reflexão e revisão, a partir do que 

conhecíamos mais tradicionalmente (na educação presencial) e dos resultados e 
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respostas observados com o curso a distância, ou seja, repensamos as mesmas, tendo 

como referência a interação e o envolvimento dos alunos diante dos instrumentos 

que lhes eram apresentados – e isso também não foi muito tranquilo, porque 

sentíamos que os alunos possuíam posturas impregnadas de ideias retrógradas e 

equivocadas, muito provavelmente porque se submeteram a instrumentos 

fortemente marcados por uma concepção excludente, na formação anterior ao Ensino 

Superior – isto porque a avaliação na modalidade a distância possuía possibilidades 

diferenciadas, com o pressuposto de uma abordagem que primava pela autonomia 

do aluno, pela relação dialógica entre professores e alunos, pela construção 

colaborativa dos conhecimentos e saberes. 

 Atuar na modalidade a distância nos obrigava a lidar com tempos e espaços 

diferenciados do que estávamos habituados na modalidade presencial. Isso 

significava que todos os envolvidos precisavam, também, de um tempo para a 

compreensão, familiarização e assimilação das inovações e novos procedimentos. 

 Tivemos muitas idas-e-vindas, muitas discussões e embates, mas também 

presenciamos a consolidação do curso e, principalmente, do fortalecimento, pelo 

amadurecimento e autonomia adquiridos, pela equipe dos professores-tutores e, 

também, pelos outros professores. Uma das maiores alegrias que sentimos (e que nos 

causou o sentimento de um bom trabalho realizado), foram as notícias sobre nossos 

egressos que estavam sendo aprovados em concursos públicos para professores – e 

com boas classificações.  

No início do ano de 2010, muito esgotada e assoberbada com as tarefas e 

compromissos da Coordenação do curso a distância e do Programa de Pós-

Graduação em Educação (PPGE), precisei fazer uma opção – o que significou no 

pedido do meu desligamento da Coordenação, para dedicar-me mais às demandas 

do PPGE. Não foi uma decisão tranquila, tendo em vista o meu grande envolvimento 

com a implantação e consolidação do Curso de Pedagogia a Distância, que contava 

com mais de 2.800 alunos, quando me desliguei do mesmo em julho/2010. 

 Como legado desses  quatro anos, sinto que contribuí, e muito, com parte da 

história do curso de Pedagogia a distância da Universidade, porque tenho a certeza 

de ter realizado o meu melhor enquanto Coordenadora, especialmente pelas relações 

muito tranquilas, transparentes, solidárias, respeitosas e muito profissionais que 

estabeleci com todos os envolvidos – gestores e equipe técnica da EaD, professores 

tutores, professores, alunos e outros coordenadores dos cursos a distância da época.     

********************* 
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APÊNDICE 5B  
DEPOIMENTOS DAS PROFESSORAS/TUTORAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EaD  

[Relato sobre a experiência no Curso de Pedagogia a distância] 
Por: Professora AD 

 

Em agosto de 2006, fui convidada pela Profa. N, Coordenadora do Curso de 

Pedagogia a distância da Faculdade de Educação e Letras na Universidade, na época, 

para atuar como Tutora no curso, juntamente com um outro professor, sendo um dos 

momentos mais significativos e desafiantes da minha carreira, afinal não imaginava o 

que era o trabalho na educação a distância. Foi um despertar para a profissão docente 

e constituição da minha identidade profissional numa parceria maravilhosa que me 

possibilitou amadurecer, vivenciar, aprender e realizar a atividade docente com todo 

o entusiasmo de uma professora iniciante.  

Oportunidade de “virar a mesa” e estudar muito, muito mesmo para 

constituir os saberes dos diversos módulos e as concepções dos vários professores 

temáticos do curso, na realização do trabalho de mediação pedagógica diariamente e 

nas noites de aula ao vivo, acompanhando os docentes. Precisei realizar as 

capacitações na Universidade, cursos como “Tutoria EaD”, “Introdução a EaD”, 

“Planejamento de Aulas a distancia”, entre outros, também realizávamos muitas 

reuniões da equipe para sanar os desafios de implantação e andamento do curso, 

despertando o sentimento de descoberta como “professora universitária”, na 

confiança e cumplicidade da Prof. N.  

Bons tempos de aprendizado que ainda me recordo com satisfação e alegria... 

Quando iniciei esta atividade na EaD, estava dividida entre as tarefas da Secretaria 

do Mestrado, porque eu tinha cargo administrativo na instituição e o novo trabalho 

de tutoria, que me impulsionou a prestar o Mestrado em Educação e  aprofundar 

meus conhecimentos e reflexões para o exercício da docência, no qual sentia 

fragilidades.  

Em fevereiro de 2008, fui convidada a trabalhar na Pró-Reitoria da Educação a 

Distância na instituição, como Assistente de Produção de Materiais Didático-

pedagógicos, acompanhando os cursos de Licenciatura em Teologia, Filosofia, Letras, 

Pedagogia e Ciências Sociais, bem como na capacitação dos futuros professores-

tutores e no projeto de inclusão pedagógica da EaD. 

Diante da licença gestante da professora que supervisiona o estágio, acabei 

substituindo suas atividades, com algumas aulas e acompanhamento/orientação  do  

estágio supervisionado no curso de Pedagogia até seu retorno. Docente muito 

especial com quem aprendi muito, que me recebeu de braços abertos e partilhou seus 

saberes na área e na função. 

Voltando ao curso propriamente dito, na época era muito procurado, porque o 

modelo de teleaula ao vivo, com interação síncrona e acompanhamento de tutoria 
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online para dúvidas acadêmico-administrativas-pedagógicas  tinha o seu diferencial 

na região e no “boom” que foi a divulgação de cursos a distância neste ano em nossa 

localidade.  

Especificamente sobre o estágio supervisionado obrigatório, estávamos 

iniciando o processo de supervisão com diversos desafios, inicialmente com a 

elaboração do Manual do Estágio, organização dos processos de acordo com as 

legislações, possibilidades acadêmicas e as aulas ao vivo com orientações via fórum, 

chat e mensagem.  

Creio que a situação era complexa demais, pois as alunas estavam distantes, 

muitas não procuram fazer contato conosco e nem sempre o tempo para diálogo 

pontual acontecia. Tentávamos aproximação por telefone, recados nos diversos polos 

e avisos durante as teleaulas dos demais docentes temáticos do curso; as orientações 

ocorriam via campo de mensagem do Moodle, não tínhamos certeza se realmente os 

estágios eram cumpridos in loco, a maioria dos formulários e documentos 

necessitavam de revisão e algumas cláusulas nos enlouqueciam, além da grande 

quantidade de alunas e dúvidas que surgiam.  

A priori, para resolver a situação, com o retorno da Professora/tutora 

supervisora, nossa Coordenadora colocou-me em parceria na Supervisão dos 

Estágios Obrigatórios do curso, para atender a demanda. Criamos modelos de 

relatórios de cada segmento – Educação Infantil, Ensino Fundamental, Gestão 

Escolar e Atividades Extracurriculares. Eram manuais de orientação para 

preenchimento de fichas de presença e relatórios, desenvolvemos algumas planilhas 

para acompanhamento de acordo com o fluxo de ingresso, permanência e tempo 

para realização dos estágios obrigatórios, havia uma dificuldade de orientar as 

alunas por conta do fluxo contínuo das turmas organizadas entre 1º  e 2º períodos, 3º 

e 4º períodos e 5º e 6º períodos, ou seja, currículos diferentes dependendo do ingresso 

do alunado. 

Nessa época, o número de retificações era imenso, pois o lançamento do 

“cumpriu” no histórico escolar do aluno acontecia durante a realização dos módulos 

e não ao final, último semestre que era o momento potencial onde os alunos 

cumpriam esta atividade além dos TCCs. Naquele momento, apenas duas 

Professoras atendiam a demanda da supervisão de estágio, ou seja, eu e a antiga 

Professora Supervisora. Tivemos momentos em que cada uma era responsável por 

vários polos (entre 8 a 12 regiões) e aproximadamente 1.000 a 1.200 alunos cada uma, 

para orientação e correção de estágios. 

Nossa carga-horária de trabalho foi aumentada e passamos a receber horas 

específicas para esta supervisão na EaD, além das demais atividades na 

Universidade, que desenvolvíamos como aulas presenciais e teleaulas. O espaço 

físico não ajudava na organização do material que chegava, eram caixas e caixas de 

prontuário para agrupar os documentos dos segmentos de estágios das alunas que 

recebíamos, além da falta de logística inicialmente para devolução de materiais aos 
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polos. 

Na época, nossas preocupações eram constantes, um medo de extraviar algum 

documento e/ou receber algo e aceitar sem realmente estar correto, porque 

institucionalmente também começou a funcionar uma Central de Estágios da 

Universidade para atender demandas de estágios não obrigatórios e encaminhá-los 

via CIEE, a professora supervisora participava de diversas reuniões na tentativa de 

aprimorar o processo, estávamos sempre dispostas a encarar todas as mudanças e 

necessidades pensando em delinear caminhos para dentro da legislação e auxiliar 

nossas aulas em momento potencial de estágio. 

Em 2011, comecei a organizar-me para viver fora do país, por um tempo curto, 

por motivo de transferência de trabalho do meu marido, onde eu estaria afastada de 

todas as minhas atividades sem remuneração por dois anos, diante deste fato, 

antecipamos um processo de orientação de algumas Professoras/tutoras que 

poderiam vir a ser as futuras parceiras neste trabalho com a Professora/tutora 

Supervisora e, durante três meses, contamos com o acompanhamento da Profa. L., 

Profa. R. e as Professoras-tutoras que coordenavam os períodos em que o estágio era 

obrigatório no andamento desta atividade.  

No tempo que estive fora, sonhava ou tinha pesadelos (rsrsrs) com os estágios, 

apesar do estresse, da dinâmica e excesso de trabalho que demandava o estágio na 

época, eu senti muita falta, porque era prazeroso e desafiante este exercício de 

supervisão/orientação na EaD, além do companheirismo de minha parceira no 

trabalho.  

No meu retorno, ao ser novamente convidada pela Coordenadora S. a assumir 

parcialmente as poucas horas de estágio que me restaram no mesmo curso, 

surpreendi-me com as novidades, ficando muito grata pela acolhida e feliz por saber 

que a instituição/curso tinha avançado com as propostas neste campo de atividade. 

O que, possivelmente ou impossivelmente, a Professora Supervisora e eu fazíamos 

em 2011, foi totalmente reorganizado. No segundo semestre de 2013, percebi que 

havia sido criado uma equipe de atendimento de estágio obrigatório do Curso de 

Pedagogia, composta por cinco Professoras com horas atribuídas para as atividades e 

acompanhamento dos alunos. Organizava-se a carga-horária da seguinte forma:  a 

cada 4 horas semanais o professor/orientador de estágio acompanhava um grupo de 

50 alunas, onde a estratégia para atendimento foi reformulada, com possibilidade de 

utilização do Moodle num espaço específico para a “Sala de Estágio”, com diversas 

orientações via videoaulas gravadas e à disposição dos alunos, manuais de 

orientação para preenchimento de fichas de presença, relatórios, dicas de filmes entre 

outros diversos documentos, atualizados e de acordo com os pedidos que foram 

exigidos durante a visita do INEP/MEC, para reconhecimento e credenciamento do 

curso no ano que estive fora do país. 

Não sei se é apenas um olhar positivo que coloco diante da atividade do 

estágio supervisionado, porque gosto e me sinto à vontade com a equipe, mas 
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percebo muitos avanços no trabalho que vem sendo desenvolvido no estágio 

obrigatório do Curso de Pedagogia, ao longo de todos esses anos, por exemplo: 

 atribuição de carga-horária ao docente e/ou professor/tutor que supervisiona o 
estágio no curso; 

 proporção horas x quantidade, professor/tutor supervisor e alunos para 
acompanhamento dessa atividade, tornando possível um diálogo mais pontual e o 
tempo de conferência, análise e supervisão mais pontual; 

 Espaço virtual no ambiente Moodle, dedicado e organizado especialmente para 
supervisão de estágio; 

 espaço físico, pois existe uma sala (apesar de pequena) com acesso a computador 
conectado a impressora e rede WI-FI para as docentes, e permanência dos 
arquivos de prontuários dos alunos em momento de estágio obrigatório para 
consulta de documentos; 

 trabalho em equipe desenvolvido com horário de plantão fixo no atendimento, 
tendo apoio da Secretaria do curso; 

 logística de recebimento, controle de entrada e saída de documentos, bem como 
prazos e processos no LOGOS pela Secretaria do curso, para apoio docente e 
discente, inclusive, quanto ao envio de retificações e agilidade para os casos de 
concluintes/formandos; 

 participação da Monitora EaD e Auxiliar de Secretaria do curso nas reuniões com 
a Equipe de Orientação de Estágio/Coordenação para troca de ideias e 
aprimoramento dos processos e execução das atividades que culminam na 
supervisão de estágio; 

 orientação e avisos, num diálogo constante, com a Coordenadora de Estágio, 
Profa. C. e os Coordenadores de Polo, via sessões de Iluminate, durante todo o 
semestre; 

 as mudanças nos modelos de relatórios, no sentido de provocar a reflexão pelo 
aluno por eixo no estágio de experiência profissional, e a pensar a prática no 
estágio do segmento obrigatório, parecem estar mais próximos da realidade das 
escolas para investigação dos alunos; 

 ampliação da Equipe de Estágio da Central Universitária, onde toda a 
documentação é recebida, conferida e encaminhada para as Professoras/tutoras, 
dando suporte ao docente para este trabalho; 

 Criação no GEDOC de espaço para arquivamento de documentação de alunos 
formados, onde o envio e registro passou a ser responsabilidade da Monitora EaD 
no apoio ao docente/discente. 

Atualmente, percebo, além de todos os avanços mencionados anteriormente, 

um amadurecimento dos processos e das Professoras Supervisoras de Estágio do 

curso, possibilitando um trabalho sério e comprometido com a formação das alunas.  

As tentativas de criação dos fóruns de supervisão para reflexão da prática, 

apesar da pouca adesão das alunas, demonstrou um grupo que prima pela pesquisa, 

diálogo e entende o estágio como momento um formativo significativo. Todavia, o 

acompanhamento dos relatórios das atividades do estagiário na escola tem sido uma 

preocupação para mim. Ainda percebo, ao analisar os documentos e dialogar com as 

alunas no estágio supervisionado, que as reflexões necessitam por parte dos 
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discentes maior envolvimento da relação teoria-prática (ação-reflexão-ação), para não 

tornar-se apenas um exercício de preenchimento de formulário sem sentido, apenas 

para cumprir tarefa, pois é mais que documentar-se e atender legalmente uma 

exigência de estágio num curso de graduação. Entendo que este espaço de vivência e 

participação na escola é necessário para o nosso aluno, para a formação docente, para 

a constituição de fundamentos desta nossa ação, com a finalidade de experimentar a 

escola, conhecendo suas contradições e possibilidades diante de realidades diversas 

que é a sociedade/as escolas brasileiras, fundante para a profissão professor! 

********************* 
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APÊNDICE 5B  
DEPOIMENTOS DAS PROFESSORAS/TUTORAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EaD  

[Relato sobre a experiência no Curso de Pedagogia a distância] 
Por: Professora LH. 

 

Eu sou LH., formada em Pedagogia pela Universidade e mestre em Educação, 

por esta mesma instituição de ensino. 

Em 2007, fui convidada pela Profa. N., Coordenadora do Curso de Pedagogia 

na modalidade a distância, para atuar como Professora/tutora no curso que tinha 

iniciado nesta modalidade de ensino no semestre anterior (2º semestre de 2006). 

Éramos, neste período, quatro Professores/tutores. 

Em 2011, a convite da Profa. S., que em 2010 se tornou a Coordenadora do 

Curso de Pedagogia/EaD,  passei a atuar também como Professora nas abordagens 

de Alfabetização e Ensino da Língua Portuguesa, tanto na modalidade presencial, 

como na modalidade a distância, juntamente com a mediação pedagógica como 

Professora/tutora. 

A partir de 2012, deixei a mediação pedagógica, iniciando minha atuação 

como Orientadora do Estágio Supervisionado Obrigatório e na responsabilidade 

como Coordenadora de Períodos do Curso de Pedagogia/EaD. 

Minha experiência com o Estágio Supervisionado Obrigatório do Curso de 

Pedagogia EaD, veio antes mesmo da efetivação desta atribuição, pois reconheço 

minha paixão em atuar nesta modalidade de ensino, que tem sido um aprendizado 

constante e contribuído significativamente para a minha caminhada de formação e 

atuação profissional.  

Desde o ano de 2009, vendo as dificuldades iniciais das Professoras/tutoras 

responsáveis neste período com o estágio supervisionado obrigatório do curso, 

sempre me prontifiquei em ajudar, pois sabemos que o curso, mesmo que em partes, 

torna-se um todo e que fazemos parte deste todo, por isso, o inteirar-se, a disposição 

em conhecer e aprender todas as facetas que envolvem “este todo” traduz 

exatamente, este repensar sobre as questões da nossa atuação e formação. 

E foi justamente por ter sempre demonstrado esse interesse em conhecer e 

aprender sobre as questões dessa função como Orientadora do Estágio 

Supervisionado Obrigatório que, em 2012, surgiu a oportunidade de atuar nesta área, 

sendo convidada pelas Professora S. (Coordenadora do curso). 

Esse período (a partir de 2012), com certeza, foi um “marco” nesta área para o 

curso, pois estávamos iniciando um novo modelo e uma nova gestão para a 

realização desta tarefa tão desafiadora, que é a supervisão dos alunos em período do 

estágio obrigatório em um curso na modalidade a distância. 

O Estágio Supervisionado Obrigatório do curso até final de 2011 era um 

trabalho divido entre duas Professoras/tutoras do curso. Elas faziam a supervisão e 
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orientação dos alunos, dividindo a quantidade de alunos por polo para esta tarefa, 

que sempre nos pareceu uma “missão impossível”, contudo, as duas 

Professoras/tutoras articulavam-se e desdobravam-se em cumprir esta tarefa com 

dedicação e muita eficiência diante dos desafios da especificidade que traz a 

supervisão e orientação do estágio obrigatório na modalidade do ensino a distância. 

Foi exatamente em 2012, fase que chamo como “marco divisor” do trabalho de 

supervisão e orientação do Estágio Supervisionado Obrigatório do curso que tive a 

oportunidade de atuar como Professora/tutora Orientadora, com mais quatro 

colegas Professoras/tutoras do curso, juntamente com a Professora/tutora 

Supervisora. 

Chamo essa fase de “marco divisor”, pelo fato de que a partir desse período, o 

estágio supervisionado obrigatório do curso passou a ser uma tarefa dividida entre 

seis Professoras/tutoras e não mais somente entre duas Professoras/tutoras do 

curso. 

A essa mudança pode-se chamar de um grande e fundamental ganho para o 

trabalho de supervisão e orientação do estágio obrigatório, pois é a partir desse 

período que a Professora/tutora Supervisora pôde se dedicar com maior mobilidade 

e tempo na gestão de todos os processos que envolvem a supervisão do estágio, 

trazendo muitos benefícios para esta gestão como a criação de melhorias na 

elaboração de documentos, videoaulas, espaços de trocas e uma “Sala de Estágio”, 

especialmente criada no AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) para os alunos, 

no período do estágio supervisionado obrigatório do curso. 

Essa equipe formada por Professoras/tutoras do curso que atua na mediação 

pedagógica, e passou a ter uma atribuição pela Coordenação do curso, para atuar 

também no estágio supervisionado obrigatório do curso, trouxe um envolvimento 

maior de todas as Professoras/tutoras dentro da especificidade do estágio, ou seja, o 

curso como um todo, passou a ter um olhar mais focado quanto às especificidades 

que estão envolvidas nesta tarefa de supervisão e orientação dos alunos em momento 

do cumprimento do estágio obrigatório, e isso foi um ganho muito rico para as 

questões do estágio obrigatório do curso, que passou a ser um trabalho reflexivo, não 

só do próprio percurso de desenvolvimento do estágio obrigatório, mas também 

como um trabalho reflexivo do percurso e desenvolvimento do curso como um todo. 

A visita do INEP/MEC foi um momento de tensão, pois toda avaliação gera 

certo desconforto por mais que temos consciência do trabalho sério, cuidadoso e 

comprometido realizado até então. No entanto, visualizar os pontos frágeis do 

trabalho de supervisão e orientação do estágio obrigatório do curso, no momento de 

avaliação, trouxe, em princípio, certa frustração, frente ao desgaste e desejo em 

acertar, contudo, também provocou desafios na realização de mudanças quanto aos 

documentos e supervisão, focando nas diretrizes trazidas pela avaliação do 

INEP/MEC, e é neste sentido que temos focado nosso trabalho, nossas ações para 

termos uma atuação assertiva quanto às solicitações pontuadas pelo INEP/MEC, 
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como momentos frágeis de supervisão e orientação do estágio supervisionado 

obrigatório. 

Ações foram realizadas frente à tomada de consciência das fragilidades 

pontuadas no processo avaliativo. O que resultou em mudanças de caminhos, por 

meio da reformulação dos documentos de orientações que são publicados para os 

alunos, realização de várias videoaulas e uma maior concentração quanto às 

atividades de estágio in loco, quando o aluno deve, além da observação realizada 

durante o período do estágio obrigatório, também realizar atividades de participação 

e regência nos segmentos da Educação Infantil e no Ensino Fundamental I. Houve 

também um foco maior na elaboração dos relatórios de estágios, onde o aluno possa 

trazer suas experiências, fazendo uma troca entre a teoria abordada durante o curso e 

a prática vivenciada no período do estágio dentro da realidade e contexto da escola 

onde realizou o estágio obrigatório. 

Minha experiência nesses três anos de atuação no Estágio Supervisionado 

Obrigatório do curso tem revelado, a cada semestre, avanços que ao olhar para os 

anos anteriores pode-se visualizar muita transformação, seja no processo 

administrativo, seja no processo pedagógico, o que tem me revigorado e encorajado a 

caminhar sempre em frente nesta busca incansável pelo ideal, pela qualidade de 

ensino, por uma educação que busca a transformação do ser humano em um cidadão 

que respeita e valoriza o outro, no desejo de um mundo cada vez melhor. 

Hoje, é repensar, refazer e reconstruir com tudo o que possuímos neste 

momento, com as experiências do passado, no reconhecimento das falhas e limites, 

mas jamais se acomodando no que já realizamos e já avançamos, contudo, sabendo 

que precisamos diante das reações e ações, mudar, transformar frente aos desafios de 

uma trajetória formativa, que sempre está em formação.  

********************* 
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APÊNDICE 5B  
DEPOIMENTOS DAS PROFESSORAS/TUTORAS DO CURSO DE PEDAGOGIA EaD 

[Relato sobre a experiência no Curso de Pedagogia a distância] 
Por: Professora CL. 

 

Eu sou a C.L., professora! Sou professora da rede pública e também sou 

docente nesta universidade desde 2005. 

A minha experiência com o estágio na modalidade presencial se deu antes da 

Lei de Estágio que vigora hoje. Nesta universidade, eu apenas cuidava da 

problematização e tematização das práticas docentes da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e relacionada à Gestão. Então, eu desenvolvia atividades mais 

reflexivas com os meus alunos do Curso de Pedagogia presencial, considerando a 

minha prática como professora das séries iniciais no Ensino Fundamental.  

A documentação para ser organizada era de poucos alunos e quem cuidava do 

lançamento das notas e da assinatura dos contratos de estágio era a Coordenadora do 

Estágio. Eu só cuidava das discussões pedagógicas. Era uma situação bem 

confortável e bastante proveitosa, por duas razões: o contato com os alunos era 

semanal e as discussões ocorriam sistematicamente nestes encontros. 

Quando me convidaram para substituir a Professora que cuidava do estágio 

do Curso de Pedagogia a distância, aceitei, achando que seria da mesma forma. Levei 

um susto enorme!!! Quando me deparei com um arquivo de aço cheio de pastas com 

uma série de documentos acumulados (os TCEs, plano de atividade do estagiários, os 

relatórios, as fichas de presença, as avaliações dos Supervisores locais do semestre 

anterior para verificar) para serem assinados, conferidos, deferidos ou indeferidos, 

realmente fiquei em estado de choque. Uma das turmas de alunos daquele ano 

estava na eminência de finalizar o curso, e não havia um controle de entregas, listas, 

ou algo para saber o que tinha sido realizado. 

As dúvidas dos alunos eram muitas, o que me fez, por duas ou três vezes, 

visitar polos próximos à Universidade para tentar minimizá-las, além de estabelecer 

um contato direto com os alunos. Uma experiência bastante significativa, pois me 

possibilitou perceber as limitações dos alunos, sua cultura, suas necessidades e, a 

partir disso, reorganizar minha concepção de Formadora de Professores pela via 

EaD, ainda que esta nova concepção só viesse a ser percebida algum tempo depois. 

Ao mesmo tempo em que aprendi muito com essas visitas, tive que dar início 

a um processo de desenvolvimento de ações para a organização do trabalho, ainda 

muito rudimentar, apenas para dar conta desta urgência, que era verificar, deferir ou 

indeferir a documentação, para que os alunos pudessem colar grau. Para Isso, a 

Coordenadora do Curso, designou uma Professora/Tutora para me ajudar nesta 

tarefa e tentar encontrar soluções para esta realidade caótica. Neste momento, não 

conseguia nem pensar no aspecto formativo daquele estágio realizado. O aspecto 
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burocrático falou mais alto. Era necessário verificar se houve ou não o cumprimento 

do estágio dentro das especificidades do curso e da legislação vigente. Então, ao 

mesmo tempo em que havia a conferência dos documentos, eu me apropriava do 

projeto pedagógico do curso, das especificidades de um curso na modalidade a 

distância, entre outras aquisições para o exercício da docência, da supervisão, 

orientação e avaliação dos processos de execução do estágio obrigatório.  

A partir dessa parceria, começamos a criar modelos de relatórios para cada 

segmento Educação Infantil, Ensino Fundamental, Gestão Escolar e Atividades 

Extracurriculares. Isso foi necessário, porque, sendo um curso a distância, era preciso 

que os alunos pudessem se pautar em algum material concreto para compreender a 

finalidade de cada documento integrante da realização do estágio obrigatório, e 

principalmente a relevância deles para seu processo formativo.  

Elaboramos tutoriais e manuais de orientação para preenchimento de fichas de 

presença e relatórios e demais documentos exigidos pela legislação vigente. 

Percebemos que existia também a necessidade de se criar protocolos de controle, daí, 

surgiu à ideia de elaborar algumas planilhas para acompanhamento, de acordo com 

o fluxo de ingresso, permanência e tempo para realização dos estágios obrigatórios. 

A elaboração delas passou por várias etapas e aperfeiçoamentos, até que 

conseguimos criar um padrão de identificação de alunos/turma/período, para dar 

conta dos currículos diferentes, dependendo do ingresso do alunado, ou seja, por 

conta do fluxo contínuo das turmas, elas eram organizadas entre 1º e 2º períodos, 3º e 

4º períodos e 5º e 6º períodos. E, hoje, temos também o 7º e o 8º períodos. 

A criação dessas planilhas foi fundamental para resolver um grande temor 

que tínhamos: o medo de extraviar algum documento e/ou receber algo e aceitar 

sem realmente estar correto. 

Em paralelo a essas construções de logística e controle institucional, também 

começou a funcionar uma Central de Estágios para atender demandas de estágios 

não obrigatórios. Neste período, houve a realização de uma série de reuniões na 

tentativa de aprimorar o processo de orientação, supervisão e coordenação do estágio 

obrigatório. Este período foi fundamental para mim e minha parceira, no sentido de 

desenvolver um olhar mais amplo, rigoroso e cuidadoso, construindo a concepção de 

estágio neste Curso de Pedagogia EaD. Isso ainda não existia.  

A partir da organização e aperfeiçoamento constante dos processos, 

começamos nos debruçar numa efetiva prática de orientação, supervisão e avaliação 

do estágio obrigatório, numa perspectiva mais pedagógica e qualitativa. O objetivo 

principal, neste instante, passou a ser a criação de situações pedagógicas, buscando o 

rompimento do caráter e visão burocrática que o estágio apresentava até este 

momento da existência do curso. 

Estávamos sempre dispostas a encarar todas as mudanças necessárias, 

pensávamos incansavelmente no delineamento de novos caminhos, considerando a 

legislação, para desenvolver nossas práticas em momento potencial de estágio. 
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Existia a necessidade de rever as teleaulas, elas estavam pautadas apenas nas 

orientações pontuais e burocráticas. Em nossas discussões, ideias surgiam para 

mudar esta realidade e, para isso, este novo delineamento precisava ser amadurecido 

logo. 

Nesse clima de busca de uma identidade para o estágio no Curso de 

Pedagogia a distância, a primeira ação desenvolvida foi, mediante intensas 

negociações com a alta esfera da instituição, conseguir efetivar a atribuição de carga 

horária específica para a atuação de algumas Professoras/Tutoras, que faziam a 

mediação pedagógica nos diferentes períodos, ao longo do curso, como 

Professora/Tutoras Supervisoras do Estágio Obrigatório.  

Tais negociações se fizeram necessárias e adquiriram força em virtude da 

visita das avaliadoras do INEP/MEC. Elas apontaram que um dos pontos frágeis do 

curso era justamente o modo como o estágio era gerido e desenvolvimento pelas 

Professoras Formadoras e, consequentemente, pelos alunos. Um dos apontamentos 

foi o número de alunos atendido pelas duas Professoras/Tutoras, que, até então, 

cuidavam do estágio, além de outras questões de cunho pedagógico, que precisavam 

ser reorganizadas. 

Munida do relatório avaliativo do INEP/MEC, a Coordenadora do Curso 

construiu argumentos fundamentados e conseguiu a consolidação desta atribuição, e 

desta forma, criou-se a Equipe de Professoras/Tutoras, profissionais que também 

seriam Professoras/Tutoras Supervisoras do processo de estágio. 

A atribuição de horas/aula para a supervisão e orientação do estágio acabou 

dando para estas Professoras/Tutoras visibilidade dentro do próprio curso. Esta 

conquista foi de suma importância, porque reconhece que o trabalho com o estágio 

supervisionado consolida a docência destas Professoras/Tutoras na modalidade a 

distância. Isso porque a impressão que eu tinha, antes da constituição desta equipe, 

era que o trabalho com o estágio era algo que não evidenciava um trabalho 

pedagógico, ou seja, não caracterizava docência, porque era apenas percebido como 

conferência e arquivamento de documentos. Dava-me a impressão que as demais 

Professoras/Tutoras achavam que esta atribuição que eu tinha era de menor valor. 

Não tínhamos reconhecimento de nossa docência. Os demais Professores/Tutores do 

curso encaravam a atividade do estágio apenas como uma realização burocrática, 

trabalhosa e sem valor, e que Professor/Tutor no curso era aquele que ministrava a 

teleaula e aquele que realizava a mediação pedagógica. 

 É como eu costumo dizer, a visualização do trabalho de orientação de estágio 

com carga horária atribuída e distinta para este trabalho, tira o estágio do quintal 

para a sala de estar do curso. 

Uma conquista também significativa, em termos de arquivamento de 

documentos, que no início do trabalho com o estágio preocupava a mim e a 

Professora A.D., foi a criação pela instituição de um setor chamado Gestão de 

Documentos e Arquivos (GEDOC). Este é responsável pelo arquivamento de 
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diversos documentos acadêmicos, entre eles, os referentes ao estágio supervisionado 

não obrigatório e obrigatório do Curso de Pedagogia a distância e demais cursos da 

Universidade. 

Também não posso deixar de mencionar a participação das Secretárias do 

curso, que também participam das reuniões da Equipe de Professoras de Estágio, 

pois na concepção da Coordenadora do curso, a Prof.ª S., e na minha, elas precisavam 

saber todas as decisões que tomamos, além de opinar nas questões relacionadas aos 

processos de logísticas e procedimentos de orientações documentais, pois estas 

profissionais estão na linha de frente do curso, no sentido de atender o tempo todo 

aos alunos, esclarecendo dúvidas relacionadas ao ambiente, para saber se 

efetivamente estão em período de estágio obrigatório, aos lançamentos de notas, 

entre outras questões. 

A participação delas é fundamental e com um diferencial, elas possuem 

formação em Pedagogia e também são Pós-graduadas na área da Educação, portanto, 

as rotinas do curso não são estranhas, ao contrário, elas vivenciaram estes processos, 

o que dá um caráter qualitativo ao atendimento e orientação aos alunos sobre as 

questões mencionadas acima. 

A partir daí, muitas outras conquistas se sucederam. A Equipe de 

Professoras/Tutoras que atuavam com estágio, que inicialmente começou com duas, 

passou a ter seis. Com um pequeno declínio de matrículas no curso, o número de 

docentes da equipe, em 2016, passou a ser composta por cinco, as quais participam 

ativamente da elaboração e desenvolvimento de materiais de apoio ao aluno. Houve 

a criação de aulas explicativas sobre os diferentes elementos necessários para a 

execução do estágio. Elaboramos e desenvolvemos a gravação de aulas com 

professores experientes em alfabetização, alfabetização de jovens e adultos, gestão, 

conversas com especialistas em áreas específicas do conhecimento, para que os 

alunos soubessem criar pauta de observáveis para a realização do estágio.  

Além desses, a equipe também criou os fóruns de supervisão e o blog, com os 

quais compartilhamos e discutimos nossos saberes e refletimos sobre diversos 

aspectos da rotina escolar e do professor. 

Nossa, foram várias conquistas. Sou muito feliz! Quando olho para trás e vejo 

de onde partimos e aonde chegamos, é algo indescritível. Agora caminhamos para 

outros desafios... e que venham outros!!! 
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APÊNDICE 6 

GRÁFICOS ELABORADOS A PARTIR DA COLETA DE DADOS DO  

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS ALUNOS 

[GRÁFICOS ORIUNDOS DA ANÁLISE DOS DADOS DO QUESTIONÁRIO] 

 
 

GRÁFICO 3 – SOBRE GÊNERO DO CURSO EaD 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 

 

 

GRÁFICO 4 – DADOS DOS POLOS DE ATENDIMENTO PRESENCIAL DA INSTITUIÇÃO 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 
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GRÁFICO 5 – FAIXA ETÁRIA DO CURSO EaD 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 6 – FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO CURSO EaD 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 
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GRÁFICO 7 – ATUAÇÃO PROFISSIONAL DO CURSO EaD 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 

 

 
GRÁFICO 8 – FORMAÇÃO EM ENSINO MÉDIO DO CURSO EaD 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 
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1º Eixo Temático – Orientação aos alunos para o estágio obrigatório – Qualidade dos 

materiais, das teleaulas e das tematizações de práticas docentes, referentes à Educação 

Infantil e ao Ensino Fundamental.  

 
 

GRÁFICO 9 – AULAS EXPLICATIVAS EaD 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 

 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 10 – TELEAULAS PROBLEMATIZADORAS DE EF 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 
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GRÁFICO 11 – TELEAULAS PROBLEMATIZADORAS DE EI 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 12 – TELEAULAS E POSTURA DO ESTAGIÁRIO EaD 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 
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GRÁFICO 13 – RELAÇÃO ENTRE O PLANO DE ATIVIDADE DO ESTAGIÁRIO E OS TRABALHOS 
AO LONGO DO CURSO EaD 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRÁFICO 14 – A QUALIDADE DO GUIA DE ESTUDOS EM RELAÇÃO À LINGUAGEM EXPRESSA 

NOS TEXTOS DOS PROFESSORES TEMÁTICOS 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 
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GRÁFICO 15 – A LEITURA SEMANAL/COMPREENDER PRÁTICA DOCENTE 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 

 
 
 
 
 

2º Eixo Temático – Supervisão – Relacionamento/interação com a Professora 
Supervisora de Estágio. 
 
 
 

GRÁFICO 16 – AS DISCUSSÕES DE PRÁTICAS DOCENTES DURANTE A TELEAULA 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 
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GRÁFICO 17 – FÓRUNS PROBLEMATIZADORES 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     GRÁFICO 18 – A LINGUAGEM UTILIZADA PELA PROFESSORA E OS MATERIAIS 

IMPRESSOS 

 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 



225 
 

GRÁFICO 19 – TELEAULAS CONTEXTUALIZADORAS COM OS MÓDULOS 
 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 

 
 
 
 

3º Eixo Temático – Avaliação e aquisições durante as aulas – Instrumentos de 
Supervisão de Estágio 
 
 
 
 

GRÁFICO 20 – AQUISIÇÕES DE CONHECIMENTOS PARA INICIAR O  
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 

 



226 
 

GRÁFICO 21 – CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS PARA INICIAR A PRÁTICA DOCENTE 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GRÁFICO 22 – MATERIAIS GERAIS DISPONIBILIZADOS 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 
 
 



227 
 

GRÁFICO 23 – A INTERAÇÃO ENTRE PROFESSOR-ORIENTADOR E ALUNO DURANTE O 
ESTÁGIO OBRIGATÓRIO 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015) 
 
 
 

GRÁFICO 24 – TELEAULA DE REFLEXÃO SOBRE A DOCÊNCIA 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015). 
 

 
GRÁFICO 25 – AS AULAS DE ESTÁGIO 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base no questionário aplicado (2015).  
 


