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RESUMO 
 

 
A pesquisa teve por objetivo desenvolver um estudo sobre o modo como vem se 
desenvolvendo o estágio ofertado pela Secretaria de Educação, Esporte e Lazer da 
cidade do Recife para estudantes do curso de Pedagogia, no âmbito da Gerência de 
Educação Especial e dos projetos/programas: Alfaletramento, TRELARTE, Se Liga, e 
Movimento de Aprendizagens Interativas (MAIS). As formulações teórico-analíticas, 
em uma primeira instância, baseiam-se em estudos que problematizam o estágio 
como uma das dimensões de articulação da teoria e da prática na formação do 
pedagogo. Numa segunda instância, diretamente vinculada à primeira, os 
programas/projetos foram tomados como uma expressão da política municipal de 
educação da cidade do Recife, e, portanto, como programas de ação que expressam 
determinadas concepções de como deve se processar esta dimensão da formação 
deste profissional, com base no conceito de referenciais das políticas públicas. Com a 
intenção de contextualizar o objeto de pesquisa, além dos elementos teóricos, 
procurou-se fazer uma revisão histórica do modo como vem se situando a formação 
do Pedagogo no Brasil, bem como a evolução da política de estágio, como 
normatizações que têm emanado do governo federal em distintas conjunturas. Isto, 
tanto por meio de revisão bibliográfica como através de análise documental. A análise 
documental também foi utilizada no tratamento das informações obtidas nos 
documentos dos programas/projetos de interesse, conjugada com técnicas de análise 
de conteúdo. Procurou-se, igualmente, por meio da análise de conteúdo de dados 
obtidos com entrevistas realizadas junto a dez estagiários, examinar suas concepções 
a respeito das suas vivências no campo de atuação alvo da investigação, buscando 
também identificar possíveis indícios do modo de articulação teoria e prática nas 
ações desenvolvidas e nas suas próprias concepções. Dentre outros elementos, as 
análises indicaram que os documentos, em nível federal, registram evolução nos seus 
referenciais na medida em que se observa uma superação da visão tecnicista da 
formação do pedagogo e das normas que estão regulamentando o estágio. Em nível 
municipal são múltiplas as orientações encontradas, variando no âmbito de um mesmo 
programa, bem como entre o conjunto dos projetos/programas investigados. Isto 
significou a identificação de distintos tipos de formação teórico-prática na orientação 
dos estagiários, revelando também fragmentação da própria política municipal de 
educação, o que, certamente, se reflete na qualidade dos processos de escolarização 
que têm curso nas escolas da rede. De modo semelhante, notou-se o importante papel 
que os estagiários exercem como peça chave no desenvolvimento dos processos de 
escolarização a cargo do poder municipal, sobretudo no que se refere a ações 
compensatórias e de reforço da escolaridade de alunos considerados com problemas 
de aprendizagens. Neste contexto, a análise dos dados indicou que carências e 
necessidades de infraestrutura e de recursos didático-pedagógicos existentes na rede 
municipal afetam diretamente o modo como a atuação dos estagiários tem se 
processado, a exemplo de serem requisitados para o desenvolvimento de 
sobretrabalho e, portanto, a influência na sua formação advinda dos rumos da política 
educacional municipal. Ainda que se tenha observado aspectos positivos, como a 
oportunidade de conhecimento dos problemas da escola pública e o contato com a 
prática, condições adversas limitam a formação e a percepção no sentido de uma 
articulação teoria e prática tal como previsto pela legislação e regulação em  nível das 
decisões do poder central. 
 
Palavras-chave: Política de Formação do Educador e Atuação de Estagiários; Estágio 
e Articulação Teoria e Prática; Política Municipal de Educação do Recife. 

 
 



ABSTRACT 

 
The research had as objective develop a study on how is being developed the 
traineeship offered by the Secretary of Education, Sports and Recreation of Recife  for 
pedagogy students, in the ambit of the Special Education Management and the 
projects/programs: Alfaletramento, TRELARTE, Se Liga, e Movimento de 
Aprendizagens Interativas (MAIS). The theoretical-analytic formulations, in a first 
instance, are based on studies that problematize the traineeship as one of the 
dimensions of articulation of theory and practice on the pedagogue's education. In a 
second instance, directly linked to the first, the programs/projects were taken as an 
expression of the municipal policy of education of Recife , and, therefore, as programs 
of action that express determined conceptions on how must be processed this 
dimension of this professional's education, based on the concept of references in 
public policies. Intending to contextualize the research object, beyond theoretical 
elements, we tried to make a historical review of how is being placed the training of the 
pedagogue in Brazil, as well as the evolution of the traineeship policy, as 
normalizations emanated from federal government in distinct conjunctures. This, 
through both literature review and documentary analysis. The documentary analysis 
was also utilized in the processing of information obtained in the documents of the 
studied projects/programs, combined with techniques of content analysis. We tried, by 
content analysis of data obtained from interviews carried out with ten trainees, to 
examine their conceptions about their experiences in the investigated field of action, 
searching also to identify possible signs of the mode of articulation of theory and 
practice in carried actions and in their own conceptions. Among other elements, the 
analysis indicate that the documents, at federal level, register evolution in their own 
references when is observed a surpass of the technicistic view of the pedagogue's 
education and norms regulating the traineeship. At municipal level, multiple are the 
orientations found, varying within the same program, as well as among the group of 
investigated projects/programs. This meant the identification of distinct types of 
theoretical-practice training in the orientation of the trainee pedagogues, revealing also 
fragmentation in the municipal policy of education itself, fact that, obviously, reflects in 
the quality of the processes of schooling in course at the network schools.  In a similar 
way, we noted the important role that the trainees have in the development of the 
processes of schooling in charge of municipal power, especially in regard to 
compensatory actions and reinforcement of the education of students considered with 
learning problems. In this context, the analysis of data indicated that deficiencies and 
needs of infrastructure and didactic-pedagogic resources existent in the municipal 
network directly affects the way how the trainee activity is processed, they, for 
example, are being requested to work overtime and, therefore, there is influence in 
their training arising from the course of the municipal educational policy. Although it has 
been observed positive aspects such as the opportunity to meet the problems of public 
schools and contact with the practice, adverse conditions limit the formation and 
perception towards an articulation of theory and practice as provided by law and 
regulation at the level of central government decisions. 
  
Keywords: Educator's Training Policy and Trainees Action; Traineeship and Articulation 
of Theory and Practice; Recife's Municipal Policy of Education.     
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar a relevância da política de 

estágio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (SEEL) do Recife para 

estudantes do curso de Pedagogia e para a Rede Municipal de Ensino do 

Recife (RMER). Visamos, assim, investigar o estágio na interseção da política 

de formação de professores com a política do poder municipal voltada para a 

oferta da Educação Infantil e Fundamental.  

Por conhecimento de causa, sabíamos que a referida Secretaria de 

Educação recorreu e recorre a estudantes de Pedagogia para realizarem o 

estágio por ela ofertado com o intento de que estes possam apoiar e garantir 

ações educacionais complementares na oferta da Educação Infantil e do 

Ensino Fundamental nas escolas pertencentes à RMER. Ao mesmo tempo, ao 

propiciar aos futuros pedagogos a realização do estágio em foco, indiretamente 

pode estar contribuindo para a política de formação de educadores, 

predominantemente materializada nas instituições de ensino superior que se 

localizam na cidade de Recife ou em sua Região Metropolitana. 

Os campos de atuação dos estagiários na RMER concretizam-se em 

programas, projetos e ações de educação especial1, destinados a auxiliar o 

processo de escolarização. Dentre os principais programas e projetos, 

destacamos: a) o projeto Movimento de Aprendizagens Interativas (MAIS); b) o 

programa Se Liga; c) o apoio de educação especial a estudantes com 

necessidades especiais; d) o projeto Alfaletramento; e,  e)  o projeto 

TRELARTE.  

Esta pesquisa tem por objeto a política de estágio destinada aos 

estudantes do curso de Pedagogia (de diferentes instituições de ensino 

superior, públicas e privadas) na RMER, materializada nos projetos, programas 

e ações educacionais mencionados acima, no contexto da política municipal de 

ensino do Recife, objetivando identificar as contribuições da política de estágio 

para a RMER e para a formação profissional dos estudantes do curso já citado.  

                                                                                                                                                   
1 Ações de educação especial é um campo de atuação do estudante do curso de Pedagogia, 
sob a responsabilidade da Gerência de Educação Especial. 



A dissertação está organizada e estruturada em um texto introdutório, 

em quatro capítulos e nas considerações finais. Na introdução, apresentamos a 

RMER, os projetos, os programas e as ações de educação especial nos quais 

os graduandos atuam, e um panorama do estágio nesta rede. No capítulo I, 

nos debruçamos sobre os elementos teórico-metodológicos norteadores da 

pesquisa. No capítulo II, contextualizamos o objeto dessa pesquisa, realizando 

uma análise do estágio no contexto brasileiro. No capítulo III, discorremos 

sobre os campos de atuação dos estudantes do curso de Pedagogia a partir de 

documentos da SEEL. No último capítulo, nos debruçamos sobre os 

estudantes do curso de Pedagogia enquanto estagiários. Por fim, fazemos as 

nossas considerações finais. 

 



 

1 INTRODUÇÃO 
 

O nosso objeto de pesquisa está situado na RMER. Assim sendo, para 

situar o leitor em relação ao nosso problema de pesquisa, de início faremos 

uma descrição desta rede.  

Até o ano de 2010, a RMER possuía 214 (duzentas e catorze) escolas, 

58 (cinqüenta e oito) creches e 19 (dezenove) escolas profissionalizantes. 

Possuía também 119 (cento e dezenove) escolas e 25 (vinte e cinco) creches 

comunitárias conveniadas. A RMER cresceu consideravelmente nos últimos 

anos, sobretudo no Ensino Fundamental I, expandindo a oferta da Educação 

Básica, especificamente a Educação Infantil e Fundamental. 

Ainda no ano de 2010, segundo informações2 da SEEL do Recife, mais 

de 144 mil estudantes estavam matriculados nas suas escolas. Na atualidade, 

ano de 2011, a estrutura é a seguinte: Educação Infantil (creches, de 0 a 3 

anos e pré-escolas, de 4 a 5 anos); Ensino Fundamental (1º ciclo de 6 a 8 

anos, 2º ciclo de 9 a 10 anos, 3º ciclo de 11 a 12 anos e 4º ciclo de 13 a 14 

anos); Ensino Médio; e, Educação de Jovens e Adultos (a partir de 15 anos)3.  

A exemplo do que ocorre, geralmente, nas redes públicas de ensino do 

país, na RMER vemos também que os processos de escolarização se 

desenvolvem apoiados por programas e projetos, quase sempre financiados 

com recursos do governo federal e constituem, em sua maior parte, atividades 

que visam complementar os processos de ensino e aprendizagem, sobretudo 

dos conteúdos de linguagens e matemática. Entre os programas, projetos e 

ações de educação especial, destacamos: a) o Projeto Movimento de 

Aprendizagens Interativas (MAIS); b) o Programa Se Liga; c) o Projeto 

Alfaletramento;  d) o Projeto TRELARTE; e, e) ações de educação especial 

promovidas pela Gerência de Educação Especial (GEE). Em virtude de essas 

ações constituírem, também, campo de ação/formação de estudantes de nível 

superior, na condição de estagiários, é neles que situamos a nossa pesquisa, 

conforme iremos explicitar adiante. Antes, trataremos justamente de como a 

SEEL do Recife vem ofertando estágios. 
                                                                                                                                                   
2 http://www.recife.pe.gov.br.   
3http://www.recife.pe.gov.br. 



 

1.1 Panorama do Estágio na Rede Municipal de Ensino do Recife 
 
Com o objetivo de familiarizar o leitor com os programas, projetos e 

ações de educação especial que direta ou indiretamente são alvo de nossa 

pesquisa, de início, apresentamos uma descrição do modo como a SEEL do 

Recife vem realizando a oferta de estágios.  

De há muito o poder municipal da cidade do Recife vem ofertando 

estágio para estudantes de diversas áreas do conhecimento, dentre elas, para 

educadores em formação. Dentre outras situações, histórico e tradicionalmente 

constituía prática comum que os estudantes do curso de Pedagogia se 

encarregassem da regência de turmas, bem como se responsabilizassem pelo 

acompanhamento de educandos com necessidades especiais. Não fugindo à 

regra, tais práticas sempre representaram duas faces de uma mesma moeda. 

Ao mesmo tempo em que podem contribuir para a formação de profissionais da 

educação, não deixam de ser uma das manifestações da precarização do 

trabalho, pela utilização intensiva de estagiários no lugar de docentes já 

formados; de resto, situação que ocorre na maior parte dos campos 

profissionais, como demonstra a literatura pertinente (AJIKI, 2000; CARDOSO, 

2001; PAULA, 2004; SANTOS, 2006). 

Todavia, esta tradição começou a mudar a partir de meados da década 

de 2000. De fato, as sinalizações dessa mudança ocorrem a partir do ano de 

2005, quando novas iniciativas são implantadas na rede municipal, expandindo 

e diversificando o campo do estágio. 

 Neste caso se situou a absorção de estagiários apenas do curso de 

Pedagogia pelo projeto Movimento de Aprendizagens Interativas (MAIS). Estes 

passaram a atuar como estagiários em diferentes escolas da RMER e a 

desenvolver várias atividades no contexto escolar. Os estagiários trabalhavam 

em mais de uma escola (entre duas e quatro escolas), com educandos da rede 

considerados com “baixo rendimento escolar”. Em alguns momentos, no 

entanto, eles assumiam a sala de aula para que o professor efetivo da turma 

pudesse participar de formação continuada desenvolvida pela Prefeitura. 

Conforme informações levantadas em estudo preliminar, identificamos que até 



o presente (ano de 2010, quando coletamos nossos dados) os futuros 

pedagogos continuavam atuando no projeto MAIS4. 

No ano de 2006, o estágio ampliou-se por meio da criação do Programa 

Manuel Bandeira de Formação de Leitores5. Neste programa, atuaram 

estudantes dos cursos de Pedagogia, Letras, História, Geografia, Ciências 

Sociais, entre outros. No programa, desenvolviam atividades educacionais, 

junto aos estudantes da RMER, relacionadas à leitura e à produção de textos, 

como um meio de apoiar a escolarização, sobretudo em relação aos conteúdos 

da área de linguagens. 

Em Cadernos da Educação Municipal, volume 4, publicação da SEEL do 

Recife, do ano de 2009, afirma-se que “em complementação ao trabalho 

pedagógico das professoras de bibliotecas, a SEEL autorizou a constituição de 

um grupo de 50 mediadores [estagiários também de Pedagogia]” (RECIFE, 

2009, p. 40). 

Em continuação da leitura do texto, constatamos que o projeto optou por 

“estudantes universitários da área de Ciências Humanas, especialmente dos 

cursos de Letras, História, Artes, Música, Pedagogia6 por entender que eles 

apresentavam perfil mais compatível [...]” (RECIFE, 2009, p. 40-41). Quanto à 

formação dos estudantes que atuaram (e ainda estavam atuando no ano de 

2010) como estagiários, “a responsabilidade da formação e do 

acompanhamento é da própria equipe da GBFL7, contando também com a 

colaboração de formadores convidados [...]” (RECIFE, 2009, p. 41). 

Para a GBFL a participação de estudantes desenvolvendo estágios 

trouxe benefícios ao programa e aos próprios. “O estágio propicia aos jovens 

estudantes a oportunidade de uma imersão na realidade das escolas públicas, 

com possibilidade concreta de intervenção transformadora” (RECIFE, 2009, p. 

41). A SEEL aponta alguns indicadores que demonstram o sucesso desta 

                                                                                                                                                   
4   Todas as informações aqui colocadas sobre o projeto MAIS foram retiradas do texto 
“Movimento de Aprendizagem Interativa”, documento interno da Gerência de 1º e 2º Ciclos da 
SEEL do Recife, do ano de 2005. 
5 “Em fevereiro de 2006, durante a abertura do ano letivo Abreu e Lima, foi lançado no Centro 
de Convenções da UFPE, sob a coordenação da Gerência de Biblioteca e Formação de 
Leitores (GBFL), o Programa Manuel Bandeira de Formação de Leitores, constando de um 
conjunto de ações voltadas para o fortalecimento do princípio de uma política de leitura para a 
Rede Municipal de Ensino do Recife [...]” (RECIFE, 2009, grifos do autor).  
6   Grifo nosso.   
7 GBFL é a sigla de Gerência de Biblioteca e Formação de Leitores.  



participação, entre os quais “destaca-se o aumento de estudantes de várias 

universidades que procuraram a GBFL para se integrarem ao grupo de 

mediadores de leitura, mobilizados pelo entusiasmo dos próprios colegas” 

(RECIFE, 2009, p. 41-42). 

Ainda no ano de 2006, houve a criação do projeto Alfaletramento8 que, a 

exemplo dos mencionados anteriormente, era desenvolvido em várias escolas. 

Nele, desde a data mencionada até o ano da coleta de dados, 2010, atuaram 

estagiários dos cursos de Pedagogia9 e Letras, desenvolvendo atividades de 

alfabetização e letramento junto aos alunos da rede. 

Em 2007, o projeto sofreu algumas alterações, como o aumento do 

número de estagiários, determinando-se que se deveria                          

“envolver um estagiário/a em cada turno de funcionamento da escola com 3º e 

4º ciclos de aprendizagem e a contar com o acompanhamento pedagógico de 

uma professora alfabetizadora itinerante para atender a três estagiários/as” 

(SANTOS; FREIRE; MENDES; s/d, p. 9).  A reestruturação do projeto, 

possibilitando um maior atendimento aos alunos da rede, fez com que “oitenta 

e sete estagiários/as” fossem contratados/as pela SEEL Recife, através do 

Centro de Integração Empresa Escola (CIEE)10 (SANTOS; FREIRE; MENDES; 

s/d, p. 9). 

Os estudantes, durante a realização do estágio, recebiam formação 

preparatória para a realização de suas atividades. Lemos que                          

“a formação dos estagiários/as esteve sob a responsabilidade da professora 

alfabetizadora, da coordenação pedagógica da escola e da equipe de 

Implementação da Proposta Pedagógica da Gerência de 3º e 4º ciclos [...]”, 

conforme os autores citados. Além disso, a formação abarcou o 

acompanhamento sistemático de práticas cotidianas de alfabetização, 

concretizado pela coordenação pedagógica das escolas; o acompanhamento 

itinerante e o encontro, uma vez por semana, de estudos com a professora 

alfabetizadora e também os encontros mensais de formação com o objetivo de 

                                                                                                                                                   
8 Sobre o ano de surgimento do Projeto Alfaletramento, podemos ler no site 
http://www.seel.org.br (da SEEL do Recife): “O Projeto Alfaletramento existe desde 2006 [...]”, 
matéria acessada em 07 de agosto de 2009.    
9 No projeto Alfaletramento a prioridade é para os estudantes do curso de Pedagogia, segundo 
informações que levantamos junto a Gerência de 3º e 4º Ciclos da Diretoria de Ensino e 
Formação Docente da SEEL do Recife. 
10 O CIEE é um agente de integração no processo de estágio conforme a legislação vigente.   



melhorar as práticas de alfabetização por meio da realização de estudos 

teóricos e da socialização das experiências docentes, conforme os autores 

anteriores.  

Os estudantes dos cursos de Pedagogia e Letras, conforme o que 

proclamou a Secretaria de Educação, desenvolviam várias funções no projeto 

Alfaletramento, tais como cumprir o horário da escola no seu turno de 

atividade, acordando com a professora efetiva e com a direção da escola as 

atividades diárias; acolher os pedidos da professora alfabetizadora e aos e às 

alunas que apresentassem dificuldade de leitura e escrita; determinar um 

tempo com a professora para atendimento às dificuldades enfrentadas; ordenar 

e apresentar a esta sugestões de textos e atividades para desempenhar com 

os/as estudantes; bem como avaliar as aprendizagens dos alunos da rede, 

garantir a sua participação no Movimento Juventude Cultura e Arte, oferecendo 

oficina, segundo os autores supracitados. 

Segundo a avaliação de professores efetivos da RMER os/as 

estagiários/as “‘realizam um excelente trabalho’”, “‘são maravilhosos’”, “‘são 

ótimos, integrados, esforçados, estão presentes diariamente” (SANTOS; 

FREIRE; MENDES; s/d, p. 16). Em certa medida esses depoimentos podem 

ser um indicativo de um grau alto de satisfação com a existência do projeto e 

com a atuação dos estudantes.  

Em 2007, o movimento de ampliação da oferta de estágio teve 

continuidade, desta feita pela criação do projeto TRELARTE11 (trela, ludicidade 

e arte). Neste projeto, desenvolvido apenas na Educação Infantil, começaram, 

no ano mencionado, a atuar estudantes dos cursos Normal Médio (antigo 

Magistério) e Pedagogia..  Através do projeto, eles desenvolviam atividades 

educacionais relacionadas a brincadeiras, jogos, atividades artísticas, enfim, 

atividades pedagógicas próprias da Educação Infantil. No ano de 2010 

(conforme constatamos), os estudantes dos cursos mencionados continuavam 

atuando no projeto.  

                                                                                                                                                   
11 No documento interno Projeto TRELARTE, da Gerência de Educação Infantil da SEEL do 
Recife, 2ª versão, página 1, lê-se “desde outubro de 2007, o projeto TRELARTE (trela, 
ludicidade e arte) vem garantindo de forma lúdica a continuidade da ação pedagógica junto às 
crianças durante a formação continuada dos/as professores/as e apoiando-os no cotidiano 
escolar”, isto é, o fragmento textual explica o ano de criação do projeto citado. 



Entre o final do ano de 2009 e o início de 2010, novas vagas de estágio 

foram criadas, por meio da implementação de mais dois programas: Se Liga e 

Acelera Brasil, ambos destinados à complementação da escolarização. Esses 

projetos se inserem nas polêmicas formas de atuação do Instituto Ayrton 

Senna que, com o concurso e aquiescência de vários governos, vêm trazendo 

para o âmbito das escolas públicas a ação de instituições privadas, o que vem 

merecendo análises específicas (PERONI, 2010; ADRIÂO; PERONI, 2009).  

Todavia, para os nossos interesses de pesquisa, é importante informar, 

no panorama aqui traçado, que após a criação desses dois programas ampliou-

se a absorção de novos estudantes de Pedagogia.  

Colocado este panorama geral da RMER e do estágio materializado 

nela, tal como vem ocorrendo nos seus programas, projetos e ações de 

educação especial, reapresentamos aqui o nosso objetivo com a pesquisa, a 

saber: investigar a relevância da política de estágio da SEEL do Recife para 

estudantes do curso de Pedagogia e para a RMER. Em seguida, apresentamos 

os procedimentos teórico-metodológicos por meio dos quais procuramos 

desenvolvê-la. 



2  ELEMENTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS NORTEADORES DA 

PESQUISA  

2.1 As concepções de teoria e da prática como elementos dos referenciais 
dos programas e projetos em análise 
 

Como antes referido, em nossa pesquisa procuramos investigar quais as 

contribuições do Projeto MAIS, Programa Se Liga, das ações de educação 

especial da GEE, do Projeto Alfaletramento e do Projeto TRELARTE da SEEL 

do Recife para a política municipal de educação da cidade e para a formação 

profissional dos estudantes do curso de Pedagogia que atuaram e atuam como 

professores estagiários nos programas/projetos/ações educacionais citados. 

Adotamos como abordagem analítica o estudo dos referenciais 

normativos contidos nestes programas e projetos, mormente no que concerne 

ao modo de articulação teoria e prática proposto para que os estudantes 

realizassem os seus estágios. Neste sentido, vale esclarecer que procuramos 

identificar essa dimensão dos referenciais com o que registram os documentos.   

Assim, privilegiamos a análise dos referenciais de programas e projetos 

como meio, ou caminho, para melhor conhecê-los. Neste sentido, estamos 

destacando a educação como uma política pública e, portanto, ressaltando a 

identificação da filosofia de ação subjacente aos programas e projetos que 

foram alvo da nossa investigação, conforme sugestões analíticas apresentadas 

por AZEVEDO (2004 e 2010). Esta autora, por sua vez, toma por base a 

corrente francesa análise cognitiva das políticas públicas no estudo das 

políticas educativas. Para esta corrente teórica: 

Elaborar uma política pública equivale a construir uma 
representação, uma imagem da realidade sobre a qual se vai 
intervir. É em relação a esta imagem cognitiva que os atores 
vão organizar sua percepção do sistema, confrontar suas 
soluções e definir suas propostas de ação: chamamos este 
conjunto de imagens de referencial de uma política (MULLER, 
2000, p. 42, apud AZEVEDO, 2010, p. 5).    

Ainda de acordo com Azevedo, a política pública materializa-se em um 

programa de ação, caso em que se enquadram os programas, projetos e ações 

de educação especial que analisamos. Desta perspectiva, ela destaca que tais 

programas sempre são construídos com base em uma dada concepção ou, 



melhor dizendo, a partir de uma síntese de concepções que resulta de acordos 

e negociações dos sujeitos que participam da construção dos referidos 

programas.  

 Assim, a elaboração dos mesmos tem por base uma determinada 

definição social da realidade. Esta definição é reveladora de uma maneira de 

se compreender as causas dos problemas que se quer solucionar através dos 

programas e projetos, a qual também se fará presente nas próprias propostas e 

meios pensados para solucioná-los. Esta definição, portanto, sempre tem por 

base uma maneira de interpretação e de compreensão do mundo: tal 

interpretação e compreensão constituem-se e, ao mesmo tempo, se fazem 

presentes nos referenciais orientadores da política pública em questão 

(AZEVEDO, 2010). 

Tendo em vista as formulações acima, estamos considerando que o 

estágio, de princípio, deve ser um dos principais espaços, mas não o único, de 

concretização da articulação entre teoria e prática na formação do educador. 

Como tal, necessariamente, são estas, a teoria e a prática, nossas principais 

categorias teóricas, visto que, de algum modo, compõem os referenciais que 

orientam as ações concernentes ao estágio. Por isto, a problematização das 

mesmas constituiu requisito para a construção do nosso caminho investigativo. 

Iniciando nossa reflexão, vale referirmo-nos às raízes etimológicas dos 

termos em destaque. A palavra prática, deriva da palavra praticar [Do b. – lat. 

Praticare, ‘agir, tratar com os gentis’.]. À palavra prática o Dicionário Aurélio 

atribui os seguintes significados: 1. Ato ou efeito de praticar. 2. Uso, 

experiência, exercício. 3. Rotina; hábito. 4. Saber provindo da experiência; 

técnica. 5. Aplicação da teoria. 6. Discurso rápido; conversão; conferência. 7. 

Licença concedida a navegantes para comunicarem com um porto ou uma 

cidade. Já em relação à palavra teoria [Do gr. Theoría ‘ação de contemplar, 

examinar’; ‘estudo’; deputação solene que as cidades gregas mandavam às 

festas dos deuses’; festa solene, pompa, procissão’, pelo lat. Theoria] o mesmo 

dicionário lhe atribui vários significados, entre os quais citamos os mais 

importantes, os quatro primeiros: 1. Conhecimento especulativo, meramente 

racional. 2. Conjunto de princípios fundamentais duma arte ou duma ciência. 3. 

Doutrina ou sistema fundado nesses princípios. 4. Opiniões sistematizadas. 



A relação entre teoria e prática constitui um fenômeno que há muito 

tempo tem causado inquietações ou tem se configurado como um problema em 

vários contextos, sobretudo nos que estão situados no campo da formação de 

professores ou educadores. Sobre essa questão, Fernandes (2006) nos 

assegurará: “a relação teoria e prática apresenta-se como um problema ainda 

não resolvido em nossa tradição filosófica, epistemológica e pedagógica” 

(2006, p. 488). Continuando a explicação sobre esse problema ainda não 

solucionado, a autora nos diz que “a teoria vista na ótica da marca cognitiva 

instrumental traz como representação a ideia de que a teoria se comprova na 

prática” (2006, p. 488), isto é, cria-se a ideia de que a teoria precede a prática e 

de que esta deverá ser a materialização da teoria. 

Também analisando a relação entre teoria e prática, Pimenta (2006) cita 

Candau e Lelis (1983). Essas duas autoras, depois de uma análise histórica 

sobre a relação teoria-prática, chegam à conclusão de que há duas visões 

sobre essa relação. Segundo elas, a primeira visão é “dicotômica, que enfatiza 

a autonomia da teoria em relação à prática e vice-versa”. A segunda visão 

consiste na ideia de que há uma unidade entre teoria e prática. Pimenta (2006) 

afirmará: “unidade que não é identidade, mas relação simultânea e recíproca 

de autonomia e dependência” (2006, p. 67). 

Desenvolvendo uma análise em maior nível de aprofundamento, dado 

que a relação entre teoria e prática constitui o seu objeto de investigação (a 

filosofia da práxis), Vázquez (2007) inicialmente nos falará desta relação sob a 

ótica da consciência simples ou do “senso comum”. O autor afirma que para a 

consciência comum “o prático – entendido, por sua vez, como já assinalamos 

anteriormente, em um sentido estreitamente utilitário – contrapõe-se 

absolutamente à teoria. Esta se torna desnecessária ou nociva para a própria 

prática” (2007, p. 240). Observamos, segundo o autor, que para a consciência 

comum a teoria é inaceitável no processo de materialização da prática. O autor 

complementa afirmando que                                  “em vez de formulações 

teóricas, temos, assim, o ponto de vista do ‘senso comum’ que docilmente se 

dobra aos ditames ou exigências de uma prática esvaziada de ingredientes 

teóricos” (2007, p. 240). O autor afirmará que “o ponto de vista do ‘senso 

comum’ é o praticismo; prática sem teoria, ou com o mínimo dela” (2007, 

p.240).  



Ainda segundo Vázquez (2007), não é só a consciência simples que 

estabelece uma oposição extremamente radical entre teoria e prática. Segundo 

o autor, o pragmatismo12 também estabelece uma oposição entre essas duas 

categorias. Ele nos afirmará: 

A história do pensamento filosófico mostra também um modo 
de conceber as relações entre teoria e prática sob uma forma 
que não passa do ponto de vista do senso comum, depurado 
de seu aspecto rudimentar, e elevado ao nível de doutrina 
filosófica; tal é o ponto de vista do pragmatismo (VAZQUÉZ, 
2007, p. 241). 

Ao avançarmos um pouco mais na discussão sobre a relação entre a 

teoria e a prática, somos levados a conceber que o que há de fato é uma 

unidade entre teoria e prática (VÁZQUEZ, 2007). O autor supracitado explica, 

sem desejar sobrepor a prática à teoria, que aquela é essencial para esta 

(2007, p. 243). Nesse sentido, cita Engels quando este afirma:  

Até agora, tanto as ciências naturais como a filosofia 
menosprezaram completamente a influência que a atividade do 
homem exerce sobre o seu pensamento e conhecem apenas, 
de um lado, a natureza e de outro, o pensamento. Mas o 
fundamento mais essencial e mais próximo do pensamento 
humano é, precisamente, a transformação da natureza pelo 
homem, e não a natureza por si só, a natureza enquanto tal, e 
a inteligência humana foram crescendo na mesma proporção 
em que o homem ia aprendendo a transformar a natureza. 

 Ao longo dos tempos, as experiências humanas, o conhecimento 

empírico resultante dessas experiências, constituíram a base para o 

surgimento do conhecimento teórico (VÁZQUEZ, 2007). A ciência (ou o 

conhecimento teórico) manteve uma estreita ligação com as práticas sociais. A 

Física, a Química e a Matemática, por exemplo, surgiram das diversas 

necessidades práticas do homem, especificamente a produção. Concluindo 

essa reflexão, Vázquez (2007) afirmará: 

Vemos, portanto, que ao chegar a sociedade a certo grau de 
desenvolvimento, a produção não só determina a ciência, como 
esta se integra na própria produção, como sua potência 
espiritual, ou como uma força produtiva direta. Desse modo, a 
teoria e a prática se unem e se fundem mutuamente 
(VÁZQUEZ, 2007, p. 249, grifos nossos). 

                                                                                                                                                   
12   Aranha e Martins (1993, p. 381) definem o Pragmatismo como “sistema filosófico de William 
James e John Dewey que subordina a verdade à utilidade e reconhece a primazia da ação 
sobre o pensamento. Para Sanders Peirce, a validade de uma ideia resulta de suas 
conseqüências práticas”.  



Continuando a reflexão sobre a relação teoria e prática, podemos 

recorrer também a Vieira Pinto (1969). Este autor nos afirma que “nenhum 

conhecimento procede do abstrato ou é inato ao espírito. Todos foram 

arrancados da realidade com as mãos e transportados para o pensamento” (p. 

226). Complementando, Pereira (1982) esclarece: “ao mesmo tempo em que a 

prática é pressuposto básico ou fundamento da teoria, ela não pode ser 

entendida separadamente da teoria” (p.74). 

A cisão entre a teoria e a prática, ou ao menos a tentativa de priorizar 

uma em detrimento da outra, nos leva a um regresso. Ainda sobre essa 

questão, Pereira (1982) afirma: “quando colocamos prioridade na teoria e a 

divorciamos da prática, caímos no vício idealista” (1982, p. 79). Esse vício 

idealista de fato pode ser constatado, por exemplo, em instituições produtoras 

do conhecimento científico (ou teórico). Quando partimos para o oposto, isto é, 

valorizamos a prática em detrimento da teoria, também cometemos outro 

grande equívoco. O autor citado nos esclarece que: “quando acentuamos ou 

separamos a prática em detrimento da teoria, caímos no praticismo, na visão 

pragmática ou utilitária da ação humana” (1982, p. 80). Ainda sobre a cisão 

entre teoria e prática, Fernandes (2006), nos assegura:  

O risco de uma teoria geral sem embate com a prática e, esta 
reduzida a uma ação repetida sem questionamentos, não só 
dicotomizam o ato de conhecer, como alienam os sujeitos de 
seus objetos de estudo para compreensões mais elaboradas e 
transformadoras em suas realidades (FERNANDES, 2006, p. 
488, grifos nossos). 

Lamentavelmente, o que a autora coloca é o que se pode constatar em 

muitas realidades educacionais. O ato de conhecer um determinado fenômeno 

social ou, mais especificamente, educacional, exige do sujeito cognoscente a 

imersão no mundo da teoria e, também, no mundo da prática. A prática não 

pode ser reduzida à realização de tarefas ou a ações desprovidas de reflexão, 

as quais para adquirir validade devem curvar-se à teoria (FERNANDES, 2006).  

Para Souza (2001), “teoria e prática constituem um todo único, 

produzido na dinâmica da evolução humana em um contexto e em um tempo” 

(p. 7). Em outro momento, conclui: “não há prevalência de uma sobre a outra, 

há interdependência. Não há determinação de uma em relação à outra, há 



reciprocidade. Não há reticência de uma para a outra, há dinamicidade” (p. 7). 

Já Goergen (1979) afirmará que 
Teoria e prática não se opõem como dois campos 
originalmente distintos, como duas concepções separadas que 
seriam relacionadas uma à outra num segundo momento; 
ambas são, ao contrário, dois aspectos de uma só realidade 
(GOERGEN, 1979, p. 29). 
 
 

Certamente, de uma perspectiva dialética, o ápice da relação entre 

teoria e prática constituiu a práxis. Segundo PEREIRA (1982), a práxis deveria 

ser o coroamento desta relação.  

A relação teoria e prática, por meio da qual se pode buscar a práxis 

(VÁZQUEZ, 2007), aponta, a nosso juízo, para uma das dimensões dos 

processos formativos muito conhecida, denominada estágio. O estágio, 

enquanto fenômeno que os estudantes vivenciam durante a realização do seu 

curso, representa um elemento importante na discussão sobre teoria e prática 

e, portanto, nas tentativas de integração destas duas dimensões que compõem 

os processos formativos de futuros educadores. É importante destacar que o 

estágio não é a práxis, mas um fenômeno por meio do qual o estudante 

estagiário pode articular a teoria e a prática.   

Com base analítica, pois, no modo como a articulação teoria e prática se 

faz presente nos referenciais dos programas e projetos que se constituem 

palco de estágio dos educandos em formação, é que procuramos identificar as 

repercussões do citado estágio nesta formação. Neste sentido, procuramos 

focalizar o modo de operação dos referenciais dos programas e projetos – no 

que se refere à dimensão relação teoria e prática - entre sujeitos com eles 

envolvidos, sobretudo os futuros pedagogos, os quais foram o alvo de nossa 

investigação, conforme detalharemos adiante. Antes disto, buscando melhor 

situar o nosso objeto, trazemos uma discussão sobre o conceito de estágio e 

do seu papel na formação do educador.  

 

 

 

 

 



2.2  O Estágio nos Processos Formativos 
 

Inicialmente, trataremos da definição do termo estágio, bem como 

apresentaremos significados a ele atribuídos como elementos indicativos do(s) 

modo(s) pelos quais essa dimensão educativa pode articular teoria e prática.  

No dicionário Aurélio, está definido da seguinte forma: Estágio. [Do fr. 

Stage.] S.m. 1. Aprendizado, exercício, prática, tirocínio (de advogado, 

médico, dentista, etc.). 2. Situação transitória, de preparação. 3. 

Aprendizado de especialização que alguém, especialmente um funcionário 

público, faz numa repartição ou em qualquer organização, pública ou 

particular. 4. Cada uma das sucessivas etapas nas quais se realiza 

determinado trabalho. 5. Astron. Unidade de propulsão de um foguete ou 

veículo espacial. 6. Eletrôn. Parte de um circuito eletrônico que efetua uma 

função determinada, como, p. ex., uma amplificação, uma retificação, uma 

filtragem, etc.; etapa [Cf estágio, do v. estagiar.] 

Importa-nos agora apresentar algumas concepções de estágio. Neste 

sentido, Reis nos mostra vários conceitos afirmando que  

De acordo com o que consta no Boletim IOB – Mapa Fiscal 
– Trabalho e Previdência 34 – (2001): consideram-se 
estágio curricular as atividades de aprendizagem social, 
profissional e cultural proporcionadas ao estudante pela 
participação em situações reais de vida e trabalho de seu 
meio, sendo realizadas na comunidade em geral ou com 
pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob 
responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. 
Os estágios devem propiciar a complementação do ensino e 
da aprendizagem e ser planejados, executados, 
acompanhados e avaliados em conformidade com os 
currículos, programas e calendários escolares (REIS, 2006. 
p. 200).  

Para Luz (1999), citado por Reis (2006) estágio “é a permanência do 

estudante na empresa, com o objetivo de tomar os primeiros contatos com o 

ambiente de trabalho, complementando a sua formação profissional” (LUZ, 

1999 apud REIS, 2005, p. 2001). Ainda segundo Luz, trata-se de uma atividade 

[...] de interesse curricular, com objetivos educacionais, que 
permite ao aluno aprendizagem nos campos social, profissional 
e cultural. É sem dúvida uma estratégia de profissionalização. 
Como uma forma de colocar em prática os conhecimentos 
teóricos recebidos na escola, estágio é um instrumento de 
integração do estudante ao mundo do trabalho, onde ele tem a 



oportunidade de aperfeiçoamento técnico, cultural, científico e 
social (LUZ, 1999, apud REIS, 2006, p. 201). 

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) em sua revista 

Agitação, de publicação bimestral, número 40, de 2001, afirma que estágio “é 

um conjunto de atividades que o estudante desenvolve na comunidade ou nas 

empresas, relacionado à sua futura área profissional. 

Segundo Reis (2006), o Centro de Orientação, Atualização e 

Desenvolvimento Profissional – COOAD (1999) conceitua o estagiário nos 

seguintes termos  
Caracterizam-se como estagiários os estudantes regularmente 
matriculados e com frequência comprovada nos cursos 
vinculados ao ensino público ou particular de educação 
superior, ensino médio, de educação profissional de nível 
médio ou superior ou escolas de educação especial, aceitos 
por empresa para complementação do ensino e da 
aprendizagem (COOAD, apud Reis 2006, p. 201-202). 
 
 

O Centro de Orientação e Encaminhamento Profissional (COEO (2001), 

segundo Reis (2006), define a atividade em destaque como 

O período de aprendizagem na Empresa sedimentando na 
prática os conhecimentos adquiridos na escola. É a 
oportunidade de familiarizar-se com o ambiente de trabalho, 
melhorando assim seu relacionamento humano e contribuindo 
com sua formação profissional. Dessa forma, propicia a 
complementação do ensino e da aprendizagem, tornando-se 
elemento de integração, em termos de treinamento prático de 
aperfeiçoamento técnico, cultural e científico (COEO, 2001, 
apud REIS 2006, p. 202). 

Em outro momento, Reis (2006) afirmará que para o autor Donato 

(1979), essa atividade formativa tem duplo objetivo: “o de complementar o 

ensino e a aprendizagem e o de servir de instrumento de integração em termos 

prático, de aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de relacionamento 

humano” (DONATO, 1979, apud REIS, 2006, p. 202). Para este último autor 

trata-se do período 

[...] durante o qual o estudante exerce uma atividade prática de 
aprendizagem dos conhecimentos adquiridos na instituição de 
ensino, em conformidade com os currículos, programas e 
calendários escolares, podendo ser realizado no 
estabelecimento de ensino, na comunidade em geral ou em 
empresas públicas e privadas, sob a responsabilidade e 



coordenação/supervisão da instituição de ensino (REIS, 2006, 
p. 203). 

Tal como podemos observar nas citações acima, o estágio é visto de 

uma forma dicotômica: é a própria prática sem se considerar que a prática, ela 

própria, possui a sua dimensão teórica. Além disto, as demais atividades de 

formação constituem a parte teórica, desconhecendo-se também que esta 

possui uma dimensão prática, como demonstram Vasquez e outros autores 

referidos anteriormente.  

Estas perspectivas não conduzem a um estranhamento, haja vista que 

os autores e instituições referidos não têm por objetivo o questionamento do 

modo como se estabelece a divisão social do trabalho nas sociedades 

capitalistas. Certa “naturalização” da separação existente entre a teoria e a 

prática reflete e, ao mesmo tempo, procura encobrir as diferentes posições que 

os indivíduos ocupam na divisão social do trabalho, a qual tende a separar os 

que pensam dos que executam, os que são destinados a agir e os que se 

destinam a pensar e a comandar.  

É neste sentido que Pimenta e Lima (2009) ao tratarem do estágio 

vinculado à formação de educadores, e refletindo sobre uma determinada 

concepção, afirmam que este “sempre foi identificado como a parte prática dos 

cursos de formação de profissionais, em contraposição à teoria” (PIMENTA; 

LIMA, 2009, 33). Esclarecem também que há uma concepção onde se 

considera que deve ser uma prática que imita modelos. Nesta última 

perspectiva, o estagiário 

 

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

 
As autoras ainda apresentam outra concepção, isto é, uma prática de 

instrumentalização técnica. Segundo elas, nessa perspectiva: 

A atividade de estágio fica reduzida à hora da prática, ao ‘como 
fazer’, às técnicas a ser empregadas em sala de aula, ao 
desenvolvimento de habilidades específicas do manejo de 



classe, ao preenchimento de fichas de observação, diagramas, 
fluxogramas (PIMENTA; LIMA, 2009, p. 37, grifos do autor). 

Para as autoras, o estágio “é teoria e prática (e não teoria ou prática)”. 

Desta perspectiva, elas propõem que se supere a separação entre teoria e 

prática. Nesse sentido, afirmam que: 

No movimento teórico recente sobre a concepção de estágio, é 
possível situar duas perspectivas que marcam a busca para 
superar a pretensa dicotomia entre atividade teórica e prática. 
A produção da década anterior é indicativa dessa possibilidade, 
quando o estágio foi definido como atividade teórica que 
permite conhecer e se aproximar da realidade. Mais 
recentemente, ao se colocarem no horizonte as contribuições 
da epistemologia da prática e se diferenciar o conceito de ação 
(que diz dos sujeitos) do conceito de prática (que diz das 
instituições), o estágio como pesquisa começa a ganhar solidez 
(PIMENTA; LIMA, 2009, p. 44). 

As autoras Pimenta e Lima (2009) nos trazem reflexões relevantes. 

Primeiramente colocam-nos que o estágio é um instrumento muito poderoso 

para a formação inicial de futuros educadores, como pedagogos. Para isso, é 

fundamental, entre outras questões, que haja um acompanhamento sistemático 

realizado pela instituição de ensino onde está matriculado o estudante que atua 

como estagiário. As autoras ainda ressaltam para nós a importância de 

relacioná-lo com a pesquisa. Afirmam que “a pesquisa no estágio é uma 

estratégia, um método, uma possibilidade de formação do estagiário como 

futuro professor” (PIMENTA; LIMA, 2009, p. 46).  

Já segundo Luz (1999), citado por Reis (2007, p. 229), os estudantes 

podem usufruir de várias vantagens enquanto estagiários, como 

“complementação de sua formação escolar, oportunidade de conhecer o 

funcionamento de grandes e/ou bem organizadas entidades concedentes”, 

entre outras. Piconez (2005) compreende que o estágio, bem como a prática 

de reflexão sobre a realidade onde este se efetiva, contribui decisivamente 

para o conhecimento da realidade escolar. Nessa mesma direção Buriolla 

(1995) afirma que se trata de:  

Um espaço de aprendizagem [...] onde um leque de situações, 
de atividades de aprendizagem profissional se manifestam para 
o estagiário, tendo em vista a sua formação [...] o estágio é o 
locus onde a identidade profissional do aluno é gerada, 
construída e referida (BURIOLLA, 1995, p. 13).                                                       



 Martins (2004), ao se debruçar sobre o papel da prática na formação 

inicial e continuada do professor, destaca a sua importância para a formação 

inicial, e nos traz mais uma reflexão sobre o estágio. A autora o apreende como                          

“o ambiente através do qual se tem a oportunidade de conhecer o tirocínio da 

profissão, o seu perfil, isto é, os componentes que determinarão aquilo que se 

transformará na ação docente mesma” (p. 62).  

 O estágio, portanto, é um fenômeno que se articula com a formação 

profissional (ou profissionalização) do futuro pedagogo. É neste que os 

estudantes poderão aprender saberes necessários para o desenvolvimento da 

função docente. Assim, configura-se como campo de profissionalização 

docente. No contexto escolar, além de possibilitar a aprendizagem de 

habilidades específicas, possibilita aos estudantes um maior conhecimento da 

instituição escolar, enquanto objeto de problematização da sua formação.  

 Apresentada a relevância do estágio e a sua contribuição para a 

formação inicial dos estudantes do curso de Pedagogia é fundamental, 

também, apresentarmos algumas críticas feitas à forma como ele vem se 

materializando em determinadas circunstâncias.  

 Há autores que, apesar de reconhecer o seu aspecto formativo, 

defendem a ideia de que em muitas circunstâncias não se configura apenas 

como instrumento de formação e profissionalização do estagiário, mas também 

como instrumento de exploração e proletarização estudantil.  Entre os autores, 

destacamos Santos (2006) quando afirma:  

Vivendo em mercado altamente competitivo, globalizado, de 
revolução tecnológica, economia do conhecimento, 
desemprego estrutural, salta aos olhos a esperta exploração de 
sua força de trabalho pelas unidades concedentes de estágio, 
por tratar-se de mão-de-obra de baixo custo (SANTOS, 2006, 
p. 11). 

Já Silva (1987), citado por Santos (2006, p. 79), assinala que é possível 

considerar a existência de uma gama de problemas em relação à atividade em 

destaque:   

Dentre os mais freqüentes, é possível destacar os seguintes: a 
questão da teoria-prática; a precariedade da supervisão; 
tendência de que os estagiários se configurem como um 
atrativo setor de fornecimento de mão-de-obra de baixo custo 
ao mercado de trabalho; a questão dos convênios e termos de 
compromisso entre as unidades que concedem vagas; e as 



dificuldades das unidades de ensino em acompanhar de modo 
sistemático as ações que se desenvolvem nos estágios 
(SILVA, 1987, p.125, apud SANTOS, 2006, p. 79, grifos do 
autor).   

Há estudos como o de Silva que demonstram a “tendência de que os 

estagiários se configurem como um atrativo setor de fornecimento de mão-de-

obra de baixo custo ao mercado de trabalho” (SILVA, 1987).  Neste sentido 

mostra que muitos estágios não têm garantido aos estudantes o essencial, isto 

é, uma aprendizagem, uma contribuição para formação profissional. Ao 

contrário disso, lamentavelmente, em muitas instituições vem ocorrendo a 

exploração do estudante como mão-de-obra barata, desconfigurando-se, 

assim, a função primordial da atividade.  

Ainda segundo o autor, podem ser problemáticas “as dificuldades das 

unidades de ensino em acompanhar de modo sistemático as ações que se 

desenvolvem nos estágios” (SILVA, 1987). Não basta às instituições de ensino 

assinar o Termo de Compromisso, autorizando o desenvolvimento do estágio 

pelo estudante, mas é necessário que haja um acompanhamento do mesmo 

para que não seja alvo de explorações de sua força de trabalho, tal como 

costumeiramente vem ocorrendo, como mostram estudos que se ocupam do 

tema.  

Problematizadas as principais categorias utilizadas na pesquisa, no item 

que se segue trataremos dos procedimentos metodológicos adotados no nosso 

estudo.  

 
2.3 Procedimentos metodológicos 

 

Como foi dito na introdução, nossa pesquisa procurou investigar quais 

as contribuições do Projeto MAIS, Programa Se Liga, do Projeto 

Alfaletramento, do Projeto TRELARTE, e das ações de educação especial da 

GEE da SEEL do Recife para a política municipal de educação do Recife e 

para a formação profissional dos estudantes do curso de Pedagogia que 

atuavam nos programas/projetos/ações citadas. 

Adotamos como abordagem analítica o estudo dos referenciais 

normativos contidos nestes programas, projetos e ações, mormente no que 

concerne ao modo de articulação teoria e prática proposto para que os 



estudantes realizem os seus estágios, bem como as próprias concepções de 

estágio presentes na legislação, nos documentos analisados e no discurso dos 

sujeitos que foram alvo de entrevistas. Neste sentido, vale esclarecer que 

procuramos identificar essa dimensão dos referenciais a partir do que registram 

os documentos. 

 Sendo assim, o nosso objeto empírico exigiu-nos investigar na literatura, 

dentro dos marcos de limites próprios de uma dissertação de mestrado, o modo 

como o estágio foi sendo regulamentado no Brasil, até focalizar a legislação em 

vigor que trata do tema. No mesmo sentido, buscamos também identificar na 

literatura como a questão “teoria e prática” vem sendo tratada pela política 

educacional voltada para a formação do educador e do pedagogo. Neste nível 

de levantamento dos dados, nos utilizamos da técnica de análise documental, o 

que também foi empregado em relação ao levantamento de informações nos 

documentos existentes sobre os programas, projetos e ações de educação 

especial da SEEL do Recife. Vale destacar que os documentos que foram 

alvos de nossa pesquisa são os escritos. As fontes dos dados escritos 

coletados foram categorizadas em um tipo, ou seja, documentos internos da 

SEEL do Recife. 

Assim, a obtenção de dados exigiu-nos que utilizássemos mais de um 

instrumento de pesquisa para que realizássemos os trabalhos de campo. 

Seguindo aquilo que sugerem Moroz e Gianfaldoni (2006, p. 83), consideramos 

a coleta de dados como “o momento em que se obtêm as informações 

necessárias e que serão alvo de análise, posteriormente,” etapa da 

investigação que requer especial cuidado, pois dela depende a maior parte do 

seu êxito. 

Além da análise documental e da utilização da bibliografia pertinente, 

outro instrumento de pesquisa utilizado foi a entrevista. Realizamos dez 

entrevistas semi-estruturadas com dez estagiários do curso de Pedagogia que 

atuam e/ou atuaram nos projetos, programas e ações de educação especial 

acima elencados. Junto a eles procuramos, além de informações que 

permitissem construir uma caracterização do estagiário, colher dados sobre as 

tarefas que desenvolviam no estágio, tipos de apoio que recebiam, possíveis 

articulações com conteúdos de disciplinas que compõem a matriz curricular do 

seu curso de Pedagogia, sua percepção sobre as atividades que desenvolvem, 



entre outras. Anexo a este relatório apresentamos o roteiro da entrevista 

utilizada. Ainda realizamos um estudo exploratório. Este consistiu em visitas à 

Gerência de Educação Infantil (responsável pela criação e implementação do 

projeto TRELARTE), à Gerência de 1º e 2º Ciclos (responsável pela 

implementação do projeto MAIS e do programa Se Liga), à Gerência de 3º e 4º 

Ciclos (responsável pelo projeto Alfaletramento), e à Gerência de Educação 

Especial (responsável pela criação do acompanhamento especial, realizado por 

estudantes do curso de Pedagogia, na condição de estagiários). Junto a cada 

uma das gerências citadas, obtivemos informações sobre os campos de 

estágios dos estudantes, bem como documentos escritos sobre os 

projetos/programas e ações educacionais nos quais  atuavam os estudantes do 

curso mencionado.  
Ao optarmos pela entrevista, tivemos em mente que esta constitui para 

nós um instrumento adequado para a obtenção de dados. Segundo Best 

(1972:120), citado por Marconi e Lakatos (2007), a entrevista “é muitas vezes 

superior a outros sistemas de obtenção de dados”. Segundo esses autores, a 

entrevista                     “é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma 

delas obtenha informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 

conversação de natureza profissional.” 

Através das entrevistas, objetivamos conhecer o que as pessoas 

entrevistadas pensavam ou acreditavam sobre o fenômeno que 

investigávamos.  

Em nosso trabalho de investigação, optamos pela entrevista semi-

estruturada. Concebemos este tipo de entrevista como aquela em que as 

perguntas que são feitas aos entrevistados são predeterminadas, mas que 

durante a entrevista, com base nas respostas do entrevistado, pode-se fazer 

outras perguntas. Assim, a entrevista representou o nosso principal instrumento 

de coleta de dados, em virtude das características que lhe são intrínsecas13. 

                                                                                                                                                   
13 Marconi e Lakatos (2007) nos apresentam várias vantagens da entrevista enquanto 
instrumento de coleta de dados. Os autores nos afirmam que na entrevista: “há maior 
flexibilidade, podendo o entrevistado repetir ou esclarecer perguntas, formular de maneira 
diferente; especificar algum significado, como garantia de estar sendo compreendido. Oferece 
maior oportunidade para avaliar atitudes, condutas, podendo o entrevistado ser observado 
naquilo que diz e como diz: registro de reações, gestos etc. Dá oportunidade para a obtenção 
de dados que não se encontram em fontes documentais e que sejam relevantes e 
significativos. Há possibilidade de conseguir informações mais precisas, podendo ser 



Antes de realizarmos as entrevistas, entregamos aos entrevistados um 

documento escrito e assinado, solicitando autorização para a realização da 

entrevista, informando, inclusive, o objetivo da mesma e deixando claro para os 

entrevistados que as suas identidades seriam mantidas em absoluto sigilo. 

De posse de todos os dados coletados através das entrevistas, do 

estudo exploratório e da pesquisa documental, procedemos ao tratamento dos 

dados e a sua respectiva análise com base nos elementos teóricos que 

anunciamos nos itens anteriores deste capítulo, procurando, assim, 

sistematizar o conhecimento que tentamos produzir.  

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
comprovadas, de imediato, as discordâncias. Permite que os dados sejam quantificados e 
submetidos a tratamento estatístico”.  



3  CONTEXTUALIZANDO O OBJETO DE PESQUISA 
 
3.1 Considerações sobre o Estágio no Brasil 
 

 O estágio, como atividade prática de diferentes cursos, passou a ser 

regulamentado no Brasil a partir das primeiras décadas do século XX, quando 

a sociedade brasileira vai se tornando complexa, em virtude do processo de 

afirmação do capitalismo entre nós.  

Por essa época, de um modo ainda bastante incipiente, a ideia de 

estágio, segundo Nóbrega (2008), foi registrada na Lei Orgânica do Ensino 

Industrial promulgada para regulamentar os cursos profissionalizantes que se 

distinguiam largamente dos cursos acadêmicos. Os cursos profissionalizantes 

eram voltados para a formação intelectual e humanística das futuras elites 

dirigentes. No ano de 1942, entretanto, é quando se tem uma maior definição 

do estágio, por meio do que prescreveu o artigo 48 do Decreto Lei 4.073, então 

promulgado, ao determinar que “consistirá o estágio em um período de 

trabalho, realizado por aluno, sob o controle da autoridade docente, em 

estabelecimento industrial” e ainda, em seu parágrafo único: “articular-se-á a 

direção dos estabelecimentos de ensino com os estabelecimentos industriais 

cujo trabalho se relacione com os seus cursos para o fim de assegurar aos 

alunos a possibilidade de realização de estágios, sejam estes ou não 

obrigatórios” (NÓBREGA, 2008, p. 01). 
A partir de então, tivemos a regulamentação de profissões e, em 

conseqüência, a normatização de processos de formação profissional que 

envolviam o estágio, dentre outros motivos, em virtude dos requerimentos de 

um novo perfil da força de trabalho exigido pelos  processos produtivos 

vinculados à industrialização. Em um movimento semelhante, quando, através 

do golpe militar de 1964, é implantado novo modelo de desenvolvimento 

visando garantir o movimento da acumulação do capital, novamente, os 

processos de formação profissional vão requerer ajustes como tentativas de 

readequá-los aos imperativos da ordem econômica e de outras demandas 

sociais (FREITAG, 1979; ROMANELLI, 1978).  

Neste segundo contexto, serão inúmeras as iniciativas governamentais 

voltadas para a regulamentação do estágio. Em tal direção, por meio da 



Portaria 1.002 datada de setembro de 1967, houve o estabelecimento de 

direitos e de obrigações entre empresas e estagiários, momento em que a 

questão da proteção aos estudantes passa a ser considerada. De acordo com 

Nóbrega, nesta Portaria se determinou o estabelecimento de “um contrato-

padrão contendo obrigatoriamente a duração do estágio, a bolsa de ensino 

com o valor ofertado pela empresa, o seguro contra acidentes pessoais 

oferecido pela entidade concedente e a carga horária deste estágio” (2008, p. 

01). 

No contexto em que os governos militares buscaram implantar um 

projeto de sociedade baseado no binômio “segurança e desenvolvimento,” 

procurou-se adequar o sistema educacional às necessidades da economia, 

dentro das orientações estabelecidas pela Teoria do Capital Humano 

(GERMANO, 2005). Assim é que, por meio do decreto nº 66.546/70, se 

procurou implantar estágios para os estudantes do ensino superior que 

frequentassem os cursos considerados prioritários e estratégicos para o 

planejamento governamental: engenharia, tecnologia, economia e 

administração. Em sequência, quando a educação básica foi reformulada por 

meio da Lei n° 5.692/71, e foi criada a profissionalização compulsória no então 

chamado ensino de 2º grau, no próprio texto da lei previu-se o estágio como 

meio de cooperação entre empresas e escolas (WARDE, 1980).    

Todavia,   é a lei de n°            6494, de 7 dezembro de 1977 que vai registrar a 

inserção do estagiário no ordenamento jurídico por meio do estabelecimento de 

regras que visaram a orientar o estágio. De fato, em relação ao estágio no 

contexto dos governos militares, um dos marcos foi a promulgação da citada lei 

no governo Ernesto Geisel. Esta lei normatizou vários aspectos, tais como: a) 

quem poderia contratar o estagiário; b) quem poderia ser estagiário; c) as 

condições para estagiar; d) o local de sua realização e) os seus objetivos; f) 

documentos necessários para realizá-lo; g) o seu caráter não empregatício; h) 

o seguro contra acidentes; e i) o horário de sua realização. 

Quanto às pessoas e instituições que poderiam contratar estagiários, a 

lei, em seu Art. 1º, afirmava que apenas “pessoas jurídicas de Direito Privado, 

os órgãos da Administração Pública e as Instituições de Ensino”. O mesmo 

artigo afirmava que estes deveriam ser alunos regularmente matriculados em 

cursos vinculados ao ensino público e particular. Desse modo  



Os alunos a que se refere o caput deste artigo devem, 
comprovadamente, estar freqüentando cursos de educação 
superior, de ensino médio, de educação profissionalizante de 
nível médio ou superior ou escolas de educação especial (Art. 
1º, Lei 6494/1977).  

Em relação às unidades onde se poderia desenvolvê-lo, a lei colocava 

no                 § 2º, do mesmo artigo que “o estágio somente poderá verificar-se 

em unidades que tenham condições de propiciar experiência prática na linha de 

formação do estagiário, devendo o aluno estar em condições de realizar o 

estágio [...]”. No § 3º a lei fazia referência ao que para nós constituía os seus 

objetivos:                              “propiciar a complementação do ensino e da 

aprendizagem e ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em 

conformidade com os currículos, programas e calendários escolares”. Para a 

sua efetivação, em seu Art. 3º, afirmava-se que seria preciso “termo de 

compromisso celebrado entre o estudante e a parte concedente”, com 

interveniência obrigatória da instituição de ensino na qual estava matriculado o 

estudante. 

Por fim, quanto ao caráter não empregatício, a lei, no Art. 4º, era clara 

ao afirmar que “o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza 

[...]”. E no que concernia ao horário, estabelecia no Art. 5º que “a jornada de 

atividade em estágio a ser cumprida pelo estudante, deverá compatibilizar-se 

com o seu horário escolar e com o horário da parte em que venha a ocorrer o 

estágio”. 

Em agosto de 1982, foi editado o Decreto Federal 87.497, o qual 

também buscava regulamentar a atividade de estágio. Quanto a esta lei, 

queremos fazer referência apenas a alguns elementos principais, como: a) o 

surgimento de uma nova instituição no desenvolvimento do estágio; e b) o 

chamado estágio curricular. 

Enquanto a lei de 1977 fazia menção apenas a duas instituições que 

poderiam participar ou se envolver com o estágio, sendo elas a instituição de 

ensino na qual estava matriculado o estudante e a unidade concedente de 

estágio, o Decreto Federal 87.497/82, além dessas duas instituições, menciona 

os chamados “[...] agentes de integração públicos e privados [...].”, que a partir 

desse momento começaram a desempenhar um papel no desenvolvimento da 



atividade em análise. Ao mesmo tempo, o Decreto Federal usa o termo estágio 

curricular e o define: 

Considera-se estágio curricular, para os efeitos deste Decreto, 
as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, 
proporcionadas ao estudante pela participação em situações 
reais de vida e trabalho de seu meio, sendo realizada na 
comunidade em geral ou junto a pessoas jurídicas de direito 
público e privado, sob a responsabilidade e coordenação da 
instituição de ensino (Art. 2º, Decreto 87.497/82).  

A finalidade, portanto, era possibilitar ao estudante vivenciar no local de 

estágio aspectos referentes ao curso no qual estava matriculado. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96, 

também trata da matéria, porém de maneira mais limitada. Após sofrer 

alteração, decorrente da criação da Lei 11.788/08 (sobre a qual iremos nos 

debruçar logo a seguir), a LDB em seu Art. 82º, afirma que “os sistemas de 

ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição, 

observada a lei federal sobre a matéria.” Nesse artigo da LDB, é importante 

observar que não se estabelecem normas, apenas afirma-se qual é a 

responsabilidade dos sistemas de ensino, isto é, estabelecer normas de 

estágio e observar a lei federal sobre a matéria. Além disso, o mesmo artigo 

deixa claro que é uma atividade que poderá ser desenvolvida por estudantes 

dos diferentes sistemas de ensino (municipal, estadual e federal), mas não 

avança em uma normatização mais específica. 

 

3.2 A lei 11.788/2008: antecedentes e promulgação   
 

Ainda que não tenha havido possibilidades da nossa pesquisa investigar 

as origens e o movimento que levou à promulgação da atual lei que vem 

regendo a política de estágio no Brasil, podemos inferir que se tratou de uma 

iniciativa que se somou a outras medidas de política educacional próprias do 

governo Lula. A mesma passou a integrar o Plano de Desenvolvimento da 

Educação (PDE) considerado o principal documento de planejamento das 

questões educacionais desse governo.  

De fato, é no ano de 2003 que foi apresentado ao Senado Federal o 

Projeto de Lei nº 473, o qual dispunha sobre os estágios de estudantes de 

instituições de educação superior, da educação profissional e do ensino médio, 



inclusive nas modalidades de Educação de Jovens e Adultos e de Educação 

Especial e dava outras providências. Durante o processo de tramitação no 

Senado Federal, o projeto passou por várias de suas instâncias, sendo a 

Comissão de Educação e a Comissão de Assuntos Sociais, duas delas. 

Durante a tramitação do Projeto de Lei 473/2003 até tornar-se o Projeto 

de Lei 2.419/2007, houve apenas uma Audiência Pública, em atendimento ao 

Requerimento nº 42 – Comissão de Educação (CE) de 2005 de autoria do 

Senador Cristovam Buarque e do então Senador Juvêncio da Fonseca. Para 

esta audiência, foram convidados: a diretora do Projeto Escola de Fábrica do 

Ministério da Educação, Ivone Maria Elias Moreyra, o consultor da 

Confederação Nacional da Indústria (CNI), José Pastore, o diretor de 

Qualificação da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego (SSPE), do 

Ministério do Trabalho e Emprego, Antônio Almerico Biondi Lima, o diretor-

presidente da Associação Brasileira de Estágios (ABRES), Carlos Henrique 

Mencaci, e o presidente do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), 

Nathanael Pereira de Souza. 

Posteriormente, o Projeto de Lei nº 473/2003 é transformado no Projeto 

de Lei nº 2.419/200714 e, por fim, em 25 de setembro de 2008, o Presidente da 

República, Luiz Inácio Lula da Silva, sanciona a Lei 11.788.  

A citada lei está estruturada em seis capítulos. O capítulo I trata da 

definição, classificação e das relações de estágio; o capítulo II aborda a 

instituição de ensino onde está matriculado o estudante que atua como 

estagiário; o capítulo III versa sobre a parte ou das instituições concedentes, as 

quais podem ser públicas ou privadas; o capítulo IV trata do estagiário; o V 

discorre sobre a fiscalização; e o capítulo VI traz as disposições gerais sobre o 

estágio. 

 No Art. 1º, do capítulo I, constatamos a concepção que passou a 

prevalecer:  

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido 
no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 
produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino 
regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos 

                                                                                                                                                   
14   As informações sobre os projetos de lei 473/2003 e nº 2.419/2007 foram retiradas do site do 
Senado Federal www.senadofederal.org.br.   



anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional 
da educação de jovens e adultos. 

 A legislação, ao afirmar que se trata de um “ato educativo”, possibilita-nos 

entender que o estágio pode constituir um meio ou um instrumento capaz de 

possibilitar o desenvolvimento do educando. Pode assumir um caráter 

educativo, de formação profissional, porque através dele o estudante poderá 

ter a possibilidade de desenvolver habilidades indispensáveis a sua formação 

profissional.  

 O estágio, ainda segundo o Art. 1º, desenvolve-se “no ambiente de 

trabalho”. No processo de formação profissional dos estudantes, é fundamental 

possibilitar-lhes experiência no ambiente de trabalho no qual poderá atuar 

quando estiver formado. 

 Vale destacar o seu objetivo, isto é, preparar “[...] para o trabalho produtivo 

de educandos [...]”. Nesse objetivo, é interessante observamos as categorias 

trabalho e produção. De fato, o estágio deve possibilitar ao estudante em 

formação a preparação para o desenvolvimento de um trabalho produtivo. 

Nessa preparação, faz-se necessário problematizar a ideia de trabalho 

produtivo. Este que poderá ser desenvolvido pelo estudante deve possibilitar-

lhe, sobretudo, formação profissional. 

 No § 1º, do Art. 1º, lemos “o estágio faz parte do projeto pedagógico do 

curso, além de integrar o itinerário formativo do educando”. Nesse parágrafo, a 

legislação afirma que é inerente ao projeto pedagógico do curso do estudante e 

constitui um itinerário ou um momento que possibilitará uma formação 

profissional ao estagiário.  

 Em outro momento, no § 2º, ainda do mesmo artigo, pode-se ler que                       

“o estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

educando para a vida cidadã e para o trabalho”. Parece não haver discordância 

com a ideia de que constitui um instrumento por meio do qual se poderá 

possibilitar ao estudante o aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional. Aos estudantes em formação, a aprendizagem de competências 

inerentes ao curso no qual ele está se formando impõe-se como um imperativo, 

segundo a legislação. Além disso, o estágio pode garantir a contextualização 

curricular, isto é, pode configurar o momento em que o estudante poderá 



encontrar um espaço para refletir sobre os conteúdos curriculares tratados na 

instituição de ensino na qual ele está matriculado. Compreendemos também 

que representa um instrumento através do qual se poderá garantir o 

desenvolvimento do educando para o trabalho. O desenvolvimento do 

educando ou do estudante para o trabalho profissional é, a nosso ver, uma 

questão indispensável.  

 No Art. 2º, afirma-se que “o estágio poderá ser obrigatório ou não-

obrigatório, conforme determinação das diretrizes curriculares da etapa, 

modalidade e área de ensino e do projeto pedagógico do curso”. Continuando, 

a legislação esclarece que o estágio obrigatório “é aquele definido como tal no 

projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção de 

diploma”. Enquanto que o não-obrigatório “é aquele desenvolvido como 

atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória”. Ao definir 

um estágio como sendo obrigatório e o outro como não-obrigatório a legislação 

não está valorizando um em detrimento do outro, mas apenas determina os 

dois tipos que podem ser desenvolvidos por estudantes. O importante é 

perceber que nas duas modalidades está presente um elemento fundamental, 

isto é, a possibilidade de aprendizagem e formação profissional. 

 No § 1º do Art. 3º, a Lei afirma que 

O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá 
ter acompanhamento efetivo pelo professor orientador da 
instituição de ensino e por supervisor da parte concedente, 
comprovado por vistos nos relatórios referidos no inciso IV do 
caput do art. 7º desta Lei e por menção de aprovação final. 

Observamos que a legislação afirma que o estágio (seja ele obrigatório ou 

não-obrigatório), desenvolvido pelo estudante, deve ser acompanhado por dois 

profissionais, ou seja, pelo professor orientador da instituição de ensino em que 

está matriculado o estudante, e por um supervisor da instituição concedente. 

Assim, compreende-se que o estudante necessita de acompanhamento para 

que possa desenvolvê-lo de forma satisfatória e este possa lhe ser útil em sua 

formação profissional. 

Até aqui, como se pôde perceber, procuramos destacar aspectos 

presentes na regulamentação do estágio pela política educacional do período 

da pesquisa, aspectos estes normatizados na forma da lei. Ainda nesta mesma 

direção, procuramos destacar como são tratados na legislação quatro sujeitos 



fundamentais para que se efetive a prática do estágio, sendo eles o agente de 

integração, a instituição de ensino onde está matriculado o estudante, a 

instituição concedente e o próprio estagiário.  

A legislação permite a ação de “agentes de integração públicos e 

privados” em questões de estágio, atuando como instituições intermediárias 

entre as instituições de ensino e as instituições concedentes. No Art. 5º lemos: 

 

As instituições de ensino e as partes cedentes de estágio 
podem, a seu critério, recorrer a serviços de agentes de 
integração públicos e privados, mediante condições acordadas 
em instrumento jurídico apropriado, devendo ser observada, no 
caso de contratação com recursos públicos, a legislação que 
estabelece as normas gerais de licitação (grifos nossos).  

 

 Na atualidade os maiores agentes de integração são o Centro de 

Integração Empresa Escola (CIEE) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Estes 

agentes de integração têm várias atribuições de acordo com a legislação 

vigente. Em relação ao estágio, eles têm o dever de “identificar oportunidade 

de estágio”, “ajustar suas condições de realização”, “fazer o acompanhamento 

administrativo”, “encaminhar negociação de seguros contra acidentes” e 

“cadastrar os estudantes”.  

 Quanto às instituições de ensino, são várias as atribuições que para elas 

a legislação prescreve. No Art. 7º lemos: 

São obrigações das instituições de ensino, em relação aos 
estágios de seus educandos: I – celebrar termo de 
compromisso com o educando ou com seu representante ou 
assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente 
incapaz, e com a parte concedente, indicando as condições de 
adequação do estágio à proposta pedagógica do curso, à etapa 
e modalidade da formação escolar do estudante e ao horário e 
calendário escolar (grifos nosso). 

 É muito interessante constatar que a legislação registra uma dimensão 

pedagógica que busca garantir estreita articulação entre os propósitos 

formativos da instituição de ensino, o que inclui sua forma de organização das 

atividades de ensino e aprendizagem, e a instituição em que o estágio deverá 

se desenvolver.  Isso significa afirmar que as condições e, mais amplamente, o 

campo de estágio, não devem ser determinados apenas pela instituição 



concedente, mas devem ser determinados também pela instituição de ensino 

onde está matriculado o estudante.  

 Neste mesmo sentido, o inciso II, do mesmo artigo acima referido, 

determina que as instituições de ensino devem “avaliar as instalações da parte 

concedente de estágio e sua adequação à formação cultural e profissional do 

educando”. Já no inciso III, afirma que compete a essas instituições “indicar 

professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como responsável 

pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário”. Em relação a 

este último inciso, observamos que a legislação registra a não admissão de um 

estágio que se realize sem que o estudante seja acompanhado e avaliado por 

um profissional da área do conhecimento na qual está sendo formado. Tal 

registro indica a disponibilização de mecanismos para que os propósitos 

formativos sejam garantidos, na medida em que o acompanhamento e a 

avaliação podem evitar que o estudante fique entregue à sua própria sorte 

durante o desenvolvimento da atividade em análise.  

 É nesta mesma direção que a lei determina também a tarefa a ser 

assumida pela instituição concedente. De fato, do mesmo modo como as 

instituições de ensino têm o dever de designar profissionais para 

acompanharem seus estudantes, a tarefa de acompanhamento também é 

estendida à instituição concedente. Em relação a esta, a legislação determina 

que deve “indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou 

experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do 

estagiário, para orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários 

simultaneamente”. Como parte, ainda, deste mesmo círculo, a análise da 

legislação nos mostra que dentre os dispositivos que visam garantir o 

acompanhamento do aluno, situa-se a responsabilidade da instituição de 

ensino de exigir dele “a apresentação periódica, em prazo não superior a 6 

(seis) meses, de relatório das atividades” desenvolvidas.  

 Ainda em relação às instituições de ensino, a lei determinou o dever delas 

“zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário 

para outro local em caso descumprimento de suas normas”. O termo de 

compromisso é um documento jurídico, normalmente elaborado por agentes de 

integração (como os já mencionados, CIEE e o IEL), onde constam, entre 

outras questões, as atribuições dos estudantes. A elaboração de “normas 



complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos” 

constitui outra determinação às instituições de ensino. Podemos considerar que 

esta determinação revela a presença de uma dimensão flexível registrada na 

legislação. De fato, as dimensões continentais do país, e a pluralidade de 

instituições nele presentes, tendem a configurar realidades distintas que não 

podem ser homogeneamente reguladas, a partir de normas estabelecidas 

uniformemente para todo o território nacional. 

 O Art. 9º da lei em destaque trata da parte ou da instituição concedente, 

destacando, sobretudo, os seus deveres. Inicialmente, neste artigo, se explicita 

quem pode oferecer a atividade:  

As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da 
administração pública direta, autárquica e fundacional de 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de 
nível superior devidamente registrados em seus respectivos 
conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio 
[...]. 

A primeira atribuição da instituição concedente é “celebrar termo de 

compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando por seu 

cumprimento”. Na celebração desse documento devem constar as atribuições 

dos estagiários. Cabe também à citada instituição criar um espaço ou um 

campo que possa contribuir para a formação do estagiário. Nesse sentido, a lei 

afirma que a mesma deve “ofertar instalações que tenham condições de 

proporcionar ao educando atividades de aprendizagem social, profissional e 

cultural”. Essa prescrição pode ser entendida como um meio de garantir 

processos de formação que não se atenham apenas à aquisição de saberes 

específicos e sim que estes sejam contextualizados nas dimensões 

socioculturais nas quais se inserem.  

 Além da instituição de ensino e da instituição concedente, a legislação em 

análise trata também das atribuições do estagiário, como não poderia deixar de 

ser. No Art. 10º é determinado que a jornada de atividade deverá ser definida 

por três sujeitos, isto é, a instituição de ensino, a instituição ou parte 

concedente e o estudante ou o seu representante legal. A jornada de 

atividades poderá variar de acordo com o curso realizado pelo estudante. No 

inciso I, do artigo em questão, afirma-se que a atividade terá duração de até “4 

(quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes de 



Educação Especial e dos anos finais do Ensino Fundamental, na modalidade 

profissional de Educação de Jovens e Adultos”. Já em relação às outras etapas 

da educação, a legislação admite que a duração diária possa desenvolver-se 

até 6 (seis) horas. Lemos no inciso II que a jornada deve ser de “6 (seis) horas 

diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do ensino superior, 

da educação profissional de nível médio e do ensino médio regular”. Em certa 

medida, este aumento da carga horária, não existente em legislações 

anteriores, que sempre prescreveram uma carga horária de quatro horas, pode 

ser considerado um retrocesso. Isto por abrir flancos em termos do estágio 

assumir uma dimensão maior do que os demais processos formativos que se 

realizam nas instituições de ensino, podendo ocasionar a deturpação de suas 

finalidades.   

A legislação determina no Art. 11º que “a duração do estágio, na mesma 

parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar 

de estagiário portador de deficiência”. Note-se que esta determinação não 

existia nas legislações anteriores. Ela pode ser tomada como uma salvaguarda 

para que as instituições concedentes não se apropriem da força de trabalho do 

estagiário (devidamente treinada), para explorá-la por um amplo espaço de 

tempo. Tal salvaguarda é reforçada no capítulo V, que trata da fiscalização. De 

fato, no seu artigo 15 e no 1º§ e 2º§, a legislação faz advertências às 

instituições concedentes, no sentido de que elas cumpram a determinação 

legal para que a atividade não se configure um vínculo de emprego, ao 

determinar que “a manutenção de estagiários em desconformidade com esta 

Lei caracteriza vínculo de emprego do educando com a parte concedente do 

estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária”, ao que se 

soma o estabelecimento de punições. Neste sentido, caso seja constatado que 

as normas estão sendo violadas pela instituição aonde o estudante atua, esta 

sofrerá punições à luz da legislação. No 1º§ do artigo em questão, lemos “a 

instituição privada ou pública que reincidir na irregularidade de que trata este 

artigo ficará impedida de receber estagiários por 2 (dois) anos, contados da 

data da decisão definitiva do processo administrativo correspondente”. Esta 

decisão da legislação visa extinguir o que por muito tempo era praticado por 

algumas instituições concedentes, ou seja, mantinham uma relação que exigia 



do aprendiz o cumprimento de tarefas próprias dos trabalhadores com vínculo 

empregatício.  

 Ainda em relação ao estagiário, ficou regulamentado que este poderá 

receber remuneração financeira em uma situação específica. O Art. 12 afirma: 

ele                “poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que 

venha a ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do 

auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório”.  

 A bolsa e o auxílio transporte garantidos ao estudante, quase sempre, são 

garantidos pela instituição ou parte concedente. Além disso, é importante 

ressaltar que a legislação não determinou o valor da bolsa e do auxílio vale-

transporte, ficando essas questões sob o poder da parte concedente. Essas 

duas concessões não criam, em momento algum, a situação de vínculo 

empregatício, conforme podemos ler no § 1º do Art. 12: “a eventual concessão 

de benefícios relacionados a transporte, alimentação e saúde, entre outros, não 

caracteriza vínculo empregatício”.  

 Diferentemente das leis anteriores, a legislação vigente estabeleceu um 

período de férias. No Art. 13 lê-se que é assegurado “sempre que o estágio 

tenha duração igual ou superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) 

dias, a ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares”. Este 

recesso a que se refere o artigo mencionado poderá ser remunerado se o 

estagiário estiver recebendo bolsa ou outra forma de contraprestação. Em 

estágios que tenham duração inferior a um ano, a legislação determina que os 

dias de recesso devem ser concedidos de forma proporcional ao período de 

sua duração.  

O capítulo VI apresenta as “disposições gerais”.  O capítulo é constituído 

por 7 artigos (que vão do 16º ao 22º). No artigo 16º lemos que: 

O termo de compromisso deverá ser firmado pelo estagiário ou 
com seu representante ou assistente legal e pelos 
representantes legais da parte concedente e da instituição de 
ensino, vedada a atuação dos agentes de integração a que se 
refere o art. 5º desta Lei como representante de qualquer das 
partes. 

O termo de compromisso, como se pode constatar, é um documento 

onde o estagiário (ou seu representante legal, quando for menor de idade), o 

representante legal da parte concedente e o representante legal da instituição 



de ensino acordam entre si um compromisso, constituindo mecanismo que 

regulamenta as relações entre as partes.  

No artigo 17º a legislação define o número de estagiários que deve 

existir na instituição concedente. Para isso, toma como referência o número de 

funcionários existentes na instituição. O número de estagiários que deve existir 

face ao número de funcionários da parte concedente não se aplica aos 

estágios desenvolvidos por estudantes de curso superior e de nível médio 

profissional. 

O artigo 18º tratou da prorrogação e do modo de adequação dos 

estágios contratados antes da vigência da promulgação da lei em destaque. O 

artigo 19º altera o artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, 

dando-lhe nova redação15. 

Já o artigo 20º altera o artigo 82 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) 9.3.94/96, que passou a ter a seguinte redação: 

“os sistemas de ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em 

sua jurisdição, observada a lei federal sobre a matéria.”  

Finalmente, e como é de praxe, o último artigo revogou a legislação 

anterior que vinha regulando a atividade em análise, antes da promulgação da 

Lei 11.788/08. 

As análises até aqui apresentadas indicam que as políticas públicas, 

vista por meio de uma das suas dimensões ─ a legislação ─ mostraram 

avanços na regulação do estágio enquanto prática formativa dos estudantes 

brasileiros.  

 Elementos presentes no texto da lei, particularmente da lei em vigor, 

sugerem a adoção de referenciais normativos que tendem a não fragmentar as 

                                                                                                                                                   
15   Sobre essa questão, nos reportamos aos parágrafos 1º, 3º e 7º, onde se pode ler: “A 
validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira de Trabalho e 
Previdência Social, matrícula e freqüência do aprendiz na escola, caso não haja concluído o 
ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de 
entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica” (parágrafo 1º do Art. 428 da 
CLT). “O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, 
exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência” (parágrafo 3º do Art. 428 da CLT). 
“Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o cumprimento do disposto no § 
1º deste artigo, a contratação do aprendiz poderá ocorrer sem a freqüência à escola, desde 
que ele já tenha concluído o ensino fundamental” (parágrafo 7º do Art. 428 da CLT). 

 

   



dimensões teoria e prática que, de algum modo, devem se fazer presentes na 

concepção de estágio. Ainda que os indícios sejam pequenos, pode ser 

destacada, por exemplo, a consideração de que devem ser ofertadas aos 

estagiários condições de aprendizagem não apenas de ordem profissional, 

como também social e cultural. Outro elemento importante é a possibilidade 

dos sistemas educacionais localmente definirem suas regras específicas, 

respeitando-se as diversidades presentes em um país continental, como 

também salvaguardas para que o estudante não seja explorado como força de 

trabalho barata pelas instituições. Todavia, há elementos contraditórios em 

relação a esses avanços como, por exemplo, o aumento da jornada do 

estagiário de quatro para seis horas. 

Feitas as análises e considerações acima, que se mostram importantes 

por constituírem o espaço maior da regulação em que se insere o nosso objeto 

de pesquisa, ainda no quadro de sua contextualização, passamos a tratar mais 

diretamente do estágio nas políticas de educação em vigência referentes à 

formação do educador. 

   

3.3  O Estágio e as Propostas de Políticas para a Formação do 
Educador 

 

Discussões sobre a formação do educador são encontradas desde a 

implantação das escolas normais no Brasil. Todavia, mesmo estando presentes 

na primeira metade do século XX, quando a educação se constituiu como um 

setor, tornando-se alvo de políticas públicas (AZEVEDO, 2008), é no período 

da ditadura militar que normatizações mais precisas serão estabelecidas, 

particularmente para a formação do pedagogo. 

 Estas guardarão as características do enfoque tecnicista da educação, 

baseado na Teoria do Capital Humano, que caracterizou a política educacional 

durante o regime autoritário. A teoria do capital humano começou a se difundir 

no Brasil a partir da década de 60, influenciado, consideravelmente o campo 

educacional. Por meia dela, discutiu-se e discuti-se ainda a relação entre 

educação e desenvolvimento econômico no sistema capitalista. Analisando o 

conceito de capital humano ou de recursos humanos, Frigotto (1984) afirma 

que: 



 
Do ponto de vista macroeconômico, o investimento no ‘fator 
humano’ passa a significar um dos determinantes básicos 
para o aumento da produtividade e elemento de superação do 
atraso econômico. Do ponto de vista microeconômico, 
constitui-se no fator explicativo das diferenças individuais de 
produtividade e de renda e, conseqüentemente, de 
mobilidade social (FRIGOTTO, 1984, p. 41). 

 

Como visto, a teoria do capital humano coloca a educação a serviço do 

desenvolvimento econômico, seguindo os ditames do sistema capitalista. 

O regime autoritário foi o momento em que houve uma 

hiperfragmentação do curso de Pedagogia por meio da criação das 

habilitações, que aprofundaram a dicotomia entre teoria e prática na 

profissionalização docente (WEBER, 2002).  

De fato, a política educacional dos governos militares, que teve por 

principais parâmetros as leis que reformaram o ensino superior e o então 

denominado ensino de 1º e 2º graus, tentou colocar os processos de 

escolarização em todos os níveis a serviço dos interesses econômicos 

prevalecentes e do mercado. Isto, de acordo com o projeto de sociedade que 

os grupos no poder procuraram implementar.  

Neste contexto, conforme Aguiar e outros (2006), a formação de 

professores passou a ser feita em dois diferentes espaços, compartimentando-

a. Um deles foi o reservado para o curso de Pedagogia e a formação 

pedagógica dos licenciados, representado pelas faculdades de educação ou 

por outro tipo de unidade acadêmica semelhante. O outro foi o dos institutos de 

conteúdos específicos nos quais se formavam bacharéis e licenciados das 

licenciaturas diversas. Nesta situação, coube às faculdades treinarem os 

futuros pedagogos para o desempenho de tarefas não docentes no âmbito da 

escola. Segundo Brzezinski, tratou-se de uma  

[...] prática autoritária, inculcadora de uma ideologia alienante 
que buscava transportar para a organização escolar, cuja 
natureza exige um trabalho coletivo, as relações 
fragmentadoras, particularizadas inerentes às organizações do 
trabalho produtivo, dominou o sistema educacional brasileiro, 
por duas décadas. De maneira mais precisa, dominou a 
"capacitação de recursos humanos para a educação", a qual 
inclui formação de professores e especialistas, sob a égide da 
Teoria do Capital Humano (BRZEZINSKI, 1994, p. 91).  



Nas lutas que conduziram à redemocratização do país, o movimento dos 

educadores criou propostas alternativas às propostas que foram implantadas 

durante a ditadura militar, movimento esse que, dentre outros frutos, veio a se 

transformar na Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE). Trata-se de entidade que sempre esteve presente com 

suas propostas em momentos cruciais das decisões sobre a formação, a 

exemplo da Assembléia Nacional Constituinte, dos embates pela formulação da 

LDBEN, na formulação do Plano Nacional de Educação (PNE) e, mais 

recentemente, nos processos que têm resultado em novas propostas para a 

formação do educador.  

Nas lutas políticas das duas últimas décadas, particularmente no que se 

refere às propostas de currículo para os cursos de Pedagogia, os debates 

tiveram como principal campo de conflitos posições que defendem o curso 

como licenciatura, como bacharelado, ou com ambas as naturezas, como uma 

estrutura única de curso. Essas posições conflituosas foram paulatinamente 

sendo explicitadas nas propostas de diretrizes curriculares construídas por 

comissões de especialistas do curso de Pedagogia e por meio de uma ampla 

produção científica divulgada em eventos e publicações da área de educação. 

De acordo com Aguiar et al (2006) 

Os diferentes sentidos dados historicamente à Pedagogia e ao 
curso de Pedagogia materializados no currículo expressam [...] 
abordagens sobre teoria-prática, conteúdo-forma e objeto-
sujeito e reportam-se às questões epistemológicas e 
socioculturais que permeiam o debate sobre a modernidade. 
Hodiernamente, ainda se manifesta no campo teórico a visão 
tecnicista, sob a forma do neotecnicismo (Freitas, 1992; 1985), 
em confronto com outros enfoques tradicionais e críticos 
(p.821).  

Como mostram vários estudos, entre as propostas construídas nos anos 

1980 pelo movimento dos educadores e o que se tornou prática de política de 

formação nos anos 1990 houve um hiato, predominando orientações 

conservadoras, ainda que na luta política tenha havido ganhos. Nesta 

perspectiva, vale lembrar o movimento deflagrado pela Comissão de 

Especialistas de Pedagogia em torno da discussão e elaboração das diretrizes 

para o referido curso que envolveu amplos e representativos segmentos do 

campo educacional por todo o país. É deste processo, deflagrado no ano de 



1998, que vai resultar a elaboração do Documento das Diretrizes Curriculares 

do Curso de Pedagogia e seu encaminhamento ao CNE (Conselho Nacional de 

Educação), em maio de 1999 (AGUIAR; MELO 2005).  

Deve-se registrar, entretanto, que esse encaminhamento não resultou de 

um processo linear. Ao contrário, ele se deu em virtude da ampla mobilização 

de segmentos interessados do campo educacional que tiveram força e poder 

de pressão junto aos órgãos governamentais, particularmente junto à 

Secretaria de Ensino Superior e da então Secretaria de Ensino Fundamental, 

do Ministério da Educação, que resistiam em enviá-las ao CNE, tendo em vista 

que o governo de Fernando Henrique Cardoso, à frente dos destinos do país 

no período, tentava implementar uma perspectiva própria de formação. Como 

mostra Weber (2002), nesta perspectiva praticamente deveria ser extinto o 

curso de Pedagogia, dando lugar ao curso Normal Superior que foi 

originalmente registrado na LDBEN e que necessitava de diretrizes e de 

regulamentação. Descrevendo o processo, Aguiar et al afirmam que: 

Seguido de um conjunto de assinaturas representativas dos 
diferentes segmentos, o documento foi encaminhado ao CNE e 
permaneceu, ao longo de oito anos, aguardando a definição e 
regulamentação de outros pontos ainda polêmicos com relação 
à formação, como o próprio curso normal superior, que até o 
momento não possui suas próprias diretrizes. Para a criação 
dos inúmeros cursos hoje existentes, foram elaborados pela 
Comissão de Ensino de Pedagogia e de Formação de 
Professores, em 2001, os indicadores para autorização e 
reconhecimento. Neste intervalo entre maio de 1999 e junho de 
2004, as várias iniciativas do MEC com relação à formação de 
professores e ao próprio curso de Pedagogia (Parecer da 
Câmara do Ensino Superior – CES n. 133/01, Resoluções n. 01 
e 02/2002, que instituem Diretrizes para Formação de 
Professores) causaram mais transtornos do que 
encaminhamentos positivos para tais cursos, a tal ponto que 
hoje a diversidade de estruturas exigirá provavelmente do 
Poder Público um acompanhamento rigoroso, bem como 
processos de avaliação da formação oferecida, de modo que 
se preservem as iniciativas positivas e se estabeleçam metas 
para o aprimoramento da qualidade de outras (AGUIAR et al, 
2006, p. 825). 

Em tal contexto, ainda que o CNE tenha recebido o documento, as 

Diretrizes ficaram adormecidas, tendo o MEC elaborado as Diretrizes para os 

Cursos de Formação Inicial de Professores para a Escola Básica e feito 

aprová-las pelo CNE, no ano de 2002. Posicionou-se, assim, de encontro ao 



que propugnavam as forças da sociedade civil organizada, que vinham 

defendendo a necessidade de tratar de modo simultâneo e integrado a 

formação de todos os profissionais da educação.  

O distanciamento entre o que estavam propugnando os movimentos dos 

educadores organizados na sociedade civil e as orientações predominantes no 

Ministério ficam evidentes em documento que serviu de embasamento para as 

Diretrizes em foco. As críticas ao curso de Pedagogia se destacam neste 

contexto: 

Os cursos de formação de professores para atuação 
multidisciplinar, geralmente, caracterizam-se por tratar 
superficialmente (ou mesmo não tratar) os conhecimentos 
sobre os objetos de ensino com os quais o futuro professor virá 
a trabalhar [...] Mesmo quando a formação desses professores 
multidisciplinares é feita em nível superior, nos cursos de 
Pedagogia, em geral, não há o necessário tratamento 
aprofundado nem a ampliação dos conhecimentos previstos 
para serem ensinados no início do ensino fundamental 
(BRASIL, 2000, p. 26). 

Subjacente aos princípios e diagnóstico que o governo FHC constrói e 

utiliza para justificar as diretrizes, estavam elementos da política educacional 

que lhe foi própria. Nela, a questão da formação dos professores em menor 

tempo, privilegiando conteúdos específicos, e o seu funcionamento 

predominante nos institutos normais superiores, constituíam um meio de 

garantir em tempo recorde docentes para a educação básica que havia se 

expandido e portanto, de modo aligeirado   (WEBER, 2002). 

Todavia, nas suas justificativas e na própria Resolução aprovada pelo 

CNE no ano de 2002, é possível encontrar avanços, o que demonstra que 

nenhuma política reflete exclusivamente uma determina tendência, na medida 

em que são muitos os atores que procuram influenciá-la. Na proposta, por 

exemplo, há avanços em relação ao diagnóstico a respeito do distanciamento 

entre teoria e prática nos processos formativos:  

[...] há uma visão ativista da prática. Assim, são ministrados 
cursos de teorias 

prescritivas e analíticas, deixando para os estágios o momento 
de colocar esses conhecimentos em prática. Uma concepção 
mais ampla de prática implica em vê-la como uma dimensão do 
conhecimento que tanto está presente na escola de formação, 
nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a 
atividade profissional – e que, portanto, o foco da reflexão deve 



estar no conteúdo das práticas, quanto está presente nas 
escolas campo de estágio, nos momentos em que se trabalha 
na atividade profissional – e, que, portanto, o foco da reflexão 
deve estar na significação e ressignificação do conteúdo das 
práticas. O planejamento e a execução das práticas no estágio 
devem estar apoiados nas reflexões desenvolvidas na escola 
de formação e a avaliação dessa experiência, na escola campo 
de estágio, deve se constituir em conteúdos para o trabalho de 
toda a equipe de formadores e não, apenas, do “supervisor de 
estágio” (BRASIL, 2000, p. 29).  

.  
O documento intitulado Referenciais para a Formação de Professores, 

aprovado no ano de 2002, e o documento Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para o Curso de Pedagogia, aprovado pela Resolução CNE/CP nº. 01, 

de 15 de maio de 2006, configuram, portanto, ações de políticas públicas 

destinadas à formação inicial dos docentes em nível superior para atuarem na 

educação básica.  

Nos Referenciais para a Formação de Professores (BRASIL, 2002), são 

apontadas algumas questões fundamentais à formação inicial do professor. O 

documento afirma que:  

Colocar o futuro professor em contato com a realidade em que 
irá atuar e com as questões concretas da profissão desde o 
início do curso, discutir as questões relativas à função social da 
escola e à importância de seu trabalho, considerar a 
diversidade e a heterogeneidade dos alunos e a complexidade 
da prática pedagógica são dimensões essenciais a serem 
garantidas na formação inicial dos que ingressam na profissão 
(BRASIL, 2002, p.68, grifos nossos). 

 O documento afirma que se deve colocar os estudantes dos cursos de 

formação de professores em contato com a realidade na qual irão atuar. Esta 

realidade inclui fortemente a escola pública, ainda que não estejamos 

desconhecendo a existência de espaços não escolares onde atuam os 

pedagogos.  

 Interessa destacar também que ao se referir à necessidade que a 

formação contemple reflexões a respeito da função social da escola, o 

documento reconhece que os processos de escolarização não se atem apenas 

aos muros da escola,                o que significa que os preceitos contidos na 

LDBEN foram considerados.  É neste mesmo sentido de atendimento da 

LDBEN que o documento alerta para a diversidade e heterogeneidade que se 



faz presente na instituição escolar, o que não pode deixar de se constituir em 

conteúdo da formação do educador, o que inclui desde as questões 

étnicorraciais até as tradicionais diferenças que têm origem no meio 

socioeconômico de onde provem os alunos da escola pública. 

 Ainda nos Referenciais para a Formação de Professores, em certa 

medida, se registrou o reconhecimento da dicotomia entre a teoria e prática 

que vem caracterizando os nossos processos formativos, o que pode ser 

tomado como um indicativo de que as orientações da política de formação 

estariam mudando. Exemplo disto pode ser visto quando se afirma que “de um 

modo geral, as escolas de formação trabalham separadamente as disciplinas 

especializadas e propõem um espaço à parte para a experiência prática, 

configurando o estágio com algo com finalidade em si mesmo” (MEC, 2002, p. 

69).  

 Vale destacar que mesmo trazendo alguns avanços, tal como aparecem 

nos contextos discursos que apresentamos acima, suas orientações se 

inseriam no contexto de uma política educacional maior que muito favoreceu a 

expansão de licenciaturas no âmbito das instituições privadas de ensino. A 

expansão das instituições de ensino superior de natureza privada, como 

registram vários estudos, acabou por contribuir para aligeirar ainda mais os 

processos formativos que se desenvolvem nas licenciaturas aí ofertadas, sem 

que os vários problemas detectados em termos da preparação dos professores 

tenham se solucionado. Em termos do curso de Pedagogia, as tentativas foram 

de reduzir o pedagogo unicamente à docência nas séries iniciais do Ensino 

Fundamental, o que se distanciava das propostas pelas quais vinha lutando o 

movimento progressista dos educadores desde os anos de 1980. 

 Tais problemas, como sabemos, permaneceram durante o governo Lula. 

Todavia, o movimento dos educadores conseguiu garantir a continuidade dos 

cursos de Pedagogia como lócus de formação do educador, o fortalecimento 

dos centros e faculdades de educação das universidades públicas como 

espaços privilegiados desta formação, entre outras conquistas. Dentre estas 

outras, a aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para o Curso 

de Pedagogia pelo CNE, mas apenas no segundo governo, como já nos 

referimos. 



Com mais nitidez, e esboçando outra concepção formativa, distanciada da 

que predominou no governo de FHC, as DCN expressaram perspectivas de 

atuação do pedagogo e modos de entendimento da articulação teoria e prática 

bastante inovadores, numa perspectiva crítica da ordem educacional 

estabelecida 

Dentre outros aspectos, situou-se a concepção abrangente sobre a 

formação do pedagogo, o que correspondeu a uma compreensão mais vasta 

da atuação deste profissional. Essa abertura aparece nitidamente na 

Resolução CNE/CP n° 01/2006 que normatizou as DCN do curso. Nos artigos 

4º e 5º da citada Resolução são apresentadas a finalidade do curso de 

Pedagogia e as aptidões necessárias para que o pedagogo exerça a sua 

profissão. No documento se pode ler:  

Art. 4º - 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 da 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. 

O documento deixa entrever que as DCN se apoiaram em referenciais 

que consideram a importância da preparação e do trabalho do pedagogo em 

íntima ligação não somente com as práticas pedagógicas e os espaços 

educativos nas quais estas se inserem, como também com o meio social mais 

amplo em que elas se situam.  Ou seja, consideram que as referidas práticas 

sofrem influência e/ou influenciam das/as dimensões socioculturais, política e 



econômica em que têm processo. Aguiar e Melo (2005) sintetizam esta 

concepção ao considerarem que se trata de enfoque que: 

[...] escapando aos reducionismos da visão teoricista (aplicação 
instrumental da teoria na prática), e do praticismo (prioridade 
ao saber tácito, construído na prática imediata cotidiana) na 
sala de aula, tem-se o entendimento de que a docência é o 
fulcro de articulação dos diversos conhecimentos – aportes 
teóricos da Pedagogia e das Ciências da Educação e de outros 
conhecimentos especializados e daqueles produtos das 
práticas escolares e não-escolares refletidas. Lugares onde ela 
se (re) produz internamente nas suas especificidades, 
construindo novas alternativas de práticas pedagógicas diante 
de problemáticas existentes. Neste sentido, a docência 
constitui uma das mediações para a construção do discurso de 
síntese da Pedagogia, articulada intrinsecamente com a 
pesquisa. Assim, a relação docência-pesquisa é um princípio 
epistemológico da prática (p. 22).  

Mais especificamente, observamos também que os referenciais 

contemplam um tipo de formação que busca integrar teoria e prática e o 

equilíbrio entre o trato com os saberes gerais e específicos. Isto, dentre outras 

formas, quando as DCN tornaram obrigatório o estágio curricular desde o início 

e ao longo de todo o curso.  Além disto, observamos ainda que o seu Art. 3º 

registra que: 

 
O estudante de Pedagogia trabalhará com um repertório de 
informações e habilidades composto por pluralidade de 
conhecimentos teóricos e práticos, cuja consolidação será 
proporcionada no exercício da profissão, fundamentando-se 
em princípios de interdisciplinaridade, contextualização, 
democratização, pertinência e relevância social, ética e 
sensibilidade afetiva e estética (DCN de Pedagogia, Art. 3, 
grifos nossos). 
 
 

No parágrafo único do artigo mencionado, inciso I, lemos: “para a 

formação do licenciado em Pedagogia é central o conhecimento da escola 

como organização complexa que tem a função de promover a educação para a 

cidadania (grifos nosso)”. Em outro momento, no Art. 7º, inciso II, as DCN 

afirmam que no curso de Pedagogia deverá haver “300 horas dedicadas ao 

Estágio Supervisionado, prioritariamente em Educação Infantil e nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental [...]”.  

Face às análises até aqui apresentadas, é possível afirmar que as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de Pedagogia, que se encontram 



em vigor desde maio de 2006, avançaram no sentido de incorporarem 

concepções de processos educativos, de formação do educador e de docência 

que, desde os anos de 1980, vinham sendo demandas pelas forças 

progressistas do campo da educação. No entanto, a Resolução em destaque, 

ainda que tenha por objetivo a regulação dos processos de formação, ela 

somente é insuficiente para garantir a mudança da ordem, sem se 

desconsiderar que nela pode provocar alterações, o que, em certa medida, 

procuramos verificar com a nossa pesquisa. 

 



4 OS CAMPOS DE ESTÁGIO DOS ESTUDANTES DE PEDAGOGIA: OS 
REGISTROS DOS DOCUMENTOS DA SEEL  
 

Neste capítulo, pretendemos descrever e analisar os campos de estágio 

dos estudantes do curso de Pedagogia, isto é, o projeto Movimento de 

Aprendizagens Interativas, o projeto Alfaletramento, o programa Se Liga, o 

projeto TRELARTE e as ações de educação especial (da GEE), por meio da 

análise de documentos da SEEL.  

Para tanto, apresentamos um quadro (para cada um dos projetos, 

programas e ações de educação especial). Cada um deles, contendo os 

documentos da SEEL, é composto por 3 (três) colunas. Na primeira coluna, 

citamos o nome ou título do documento; na segunda, mencionamos a autoria 

de cada um deles; por fim, na terceira coluna, informamos as suas datas de 

publicação/elaboração. 

Os textos, como se verá, apresentam informações sobre os 

projetos/programas/ações de educação especial, fazendo referência, em 

muitos momentos, aos sujeitos que desenvolviam ou desenvolvem atividades 

de estágio. 

Iniciando a atividade a que nos propomos, abaixo começamos a 

descrição e análise de 14 (quatorze) documentos do Projeto MAIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 1 – Documentos do Projeto MAIS 

Documento Autor  Data de 
Publicação/Elaboração

Movimento de Aprendizagem Interativa 

– 1ª Versão 

Gerência de 1º e 2º Ciclos 

Equipe do MAIS 
2005 

Movimento de Aprendizagens 

Interativas – MAIS 

2ª Versão 

Gerência de 1º e 2º Ciclos-

Equipe do MAIS 
s/d 

Movimento de Aprendizagens 

Interativas – MAIS 

3ª Versão 

Gerência de 1º e 2º Ciclos-

Equipe do MAIS 
s/d 

Movimento de Aprendizagens 

Interativas – MAIS 

Orientações Gerais aos (às) 

Estagiários (as) – 1ª Versão 

Gerência de 1º e 2º Ciclos-

Equipe do MAIS 

s/d 

Movimento de Aprendizagens 

Interativas – MAIS 

Orientações Gerais aos (às) 

Estagiários (as) – 2ª Versão 

Gerência de 1º e 2º Ciclos-

Equipe do MAIS 

s/d 

Declaração Gerência de 1º e 2º Ciclo s/d 

MAIS-Movimento de Aprendizagens 

Interativas 

Encaminhamento do Estagiário ao 

Dirigente da Escola 

Gerência de 1º e 2º Ciclos-

Equipe do MAIS 

s/d 

 

Reflexões sobre a Língua Portuguesa 

Leitura e Produção Escrita - 

Orientações a MAIS 

Gerência de 1º e 2º Ciclos-

Equipe do MAIS 

2008 

Ações do Movimento de 

Aprendizagens Interativas (PROJETO 

MAIS) 

Gerência de 1º e 2º Ciclos-

Equipe do MAIS 

s/d 

 

PROJETO MAIS  Gerência de 1º e 2º Ciclos-

Equipe do MAIS 

s/d 

Ficha de Acompanhamento de 

Estagiário 2010 – Projeto MAIS 

Gerência de 1º e 2º Ciclos-

Equipe do MAIS 

2010 

Acompanhamento de Frequência do 

Estagiário – 1ª Versão 

Gerência de 1º e 2º Ciclos-

Equipe do MAIS 

2010 

 Acompanhamento de Frequência do 

Estagiário  – 2ª Versão 

Gerência de 1º e 2º Ciclos-

Equipe do MAIS 

s/d 

Acompanhamento de Frequência 

Estagiário  – 3ª Versão 

Gerência de 1º e 2º Ciclos-

Equipe do MAIS 

2010 



 

No primeiro texto “Movimento de Aprendizagem Interativa” (1ª 

versão), encontramos informações sobre o projeto MAIS. O documento está 

organizado em 3 (três) tópicos/itens: a) Movimento de Aprendizagem Interativa; 

b) Ordem do tempo, atividade em rede; e c) Programação de atividades dos 

estagiários do Mais. 

No primeiro item, “Movimento de Aprendizagem Interativa”, a Gerência 

de 1º e 2º Ciclos explica o que é o projeto MAIS. No segundo, “ordem do 

tempo, atividade em rede”, a Gerência citada menciona as atividades que os 

estagiários devem desenvolver no projeto. É importante citar alguns dos 

fragmentos desse item. Num primeiro fragmento lemos que “os (as) 

professores-estagiários (as) serão lotados na Gerência de 1º e 2º Ciclos de 

Aprendizagem” (RECIFE, 2005, p.4). Cabe a essa Gerência a tarefa de 

“organizar a forma de apoio às escolas, controlar a frequência e promover 

momentos de orientação, troca de experiências e planejamento dos (as) 

estagiários (as).” (RECIFE, 2005, p.4). Em outro fragmento do mesmo item, do 

mesmo texto, lemos que “os (as) professores (as) estagiários (as) formarão 

equipes, atendendo a um bloco de escolas, de terça a sexta-feira, no período 

de fevereiro a dezembro, em regime de itinerância” (RECIFE, 2005, p. 4), bem 

como “no período de recesso e férias dos professores regentes, participarão de 

atividades pedagógicas voltadas aos estudantes” (RECIFE, 2005, p. 4). 

Em relação às atividades que os estagiários deveriam realizar, lemos: 

 
Na escola, três atividades serão realizadas por esses (as) 
estagiários (as): a) assumirão duas horas nas turmas em que o 
professor regente estiver em formação continuada; b) apoiarão 
os (as) professores (as) alfabetizadoras ou os estudantes com 
dificuldade de aprendizagem, conforme projeto da escola, 
devidamente analisado pela equipe de acompanhamento 
dessa gerência; c) realizarão atividades pedagógicas voltadas 
para os estudantes com dificuldade de aprendizagem no 
período de recesso e férias dos professores regentes nas 
escolas que apresentam projeto para esse fim (RECIFE, 2005, 
p. 4-5). 

Nos fragmentos textuais citados vimos quais são as atividades dos 

estagiários, situação em que notamos certa ênfase na assunção por parte 

deles de tarefas importantes que, de princípio, caberiam ao professor efetivo. 



Ainda que isto esteja previsto na regulamentação e objetivos do programa, tais 

atividades parecem estar aquém do que se espera de um estagiário em 

processo de formação. 

No terceiro tópico do texto, “programação de atividades dos estagiários 

do MAIS”, como o próprio nome sugere, são apresentadas atividades que os 

estagiários deveriam desenvolver dentro de um determinado espaço de tempo. 

No segundo documento apresentado no quadro acima, “Movimento de 
Aprendizagens Interativas – MAIS” (2ª Versão), tem-se as mesmas ideias 

centrais apresentadas no primeiro documento do Quadro 1. O documento está 

organizado da seguinte maneira: inicialmente há um texto explicando o que é o 

projeto MAIS (nas páginas de 1 a 4); nas páginas 5 e 6, há um anexo, onde 

constam as “atividades que foram desenvolvidas com os estagiários”; ainda na 

página 6, há o item “composição do projeto MAIS”; na página 7 constam as 

“atividades dos/as professores(as) alfabetizadoras”; por fim, na página 8, há o 

item “atividades dos estagiários (as)”. 

No documento, queremos destacar os fragmentos textuais onde são 

feitas referências aos estagiários, indicando preocupação no sentido de 

orientar suas atividades. Nessa direção, pode-se ler na página 1: 

Assim, O MOVIMENTO DE APRENDIZAGENS INTERATIVAS 
é uma ação de rede que se origina de alguns movimentos 
expressos no ‘jogo dos atores educativos internos e externos à 
escola, revelando-se através de aspectos que ligam uma 
escola às demais, [contendo...] orientação aos estagiários 
participantes dos projetos que os insere no trabalho de sala de 
aula (RECIFE, s/d, p. 1, grifos nosso). 

Em outro fragmento textual, situado na página 2 e 3, lê-se proclamação 

de princípios que reconhecem a importância do curso de Pedagogia e dos seus 

estudantes. Isto, tanto para as atividades da SEEL, como para a formação dos 

mesmos, ainda que, não possamos deixar de levar em conta que tais registros 

são intenções de um discurso: 

Com a ideia de que esse espaço-tempo seja de 
responsabilidade compartilhada por esta Secretaria e as 
escolas, criou-se um apoio, via estagiários/as do curso de 
Pedagogia, considerando que é o curso superior destinado à 
formação de professores para o Ensino Fundamental I. Do 
ponto de vista institucional, estabelece-se uma relação 
necessária entre a formação inicial (Instituições formadoras) 
desses/as estagiários/as e o contexto escolar onde atua os 



profissionais.  Oportuniza-se assim, um estágio qualificado, rico 
em experiências, pautado na valorização dos saberes que 
circulam na escola, estreitando a relação teoria-prática, ação-
reflexão dos atores envolvidos e instituições formadoras e o 
sistema de ensino (RECIFE, s/d, p. 2-3, grifos do autor). 

Em outro fragmento do documento em análise, ainda na página 3, os 

mesmos princípios são reafirmados ao se compreender a “condição de 

aprendiz desses estagiários/as, uma vez que a habilidade no trato com os 

estudantes se estabelece numa perspectiva de ensaio constante” (RECIFE, 

s/d, p. 3). Em continuação se afirma:  

Mas é justamente nessa perspectiva de ‘ensaio’ que se 
constroem as práticas significativas e, é nelas que depositamos 
as possibilidades de efetivar um programa que integre o 
professor regente, o professor estagiário e os estudantes, 
numa rede de aprendizagem compartilhada (RECIFE, s/d, p.3).   

Para tanto, compreende-se que: 

O professor estagiário deverá ser sistematicamente orientado 
nos aspectos pedagógicos pela equipe de acompanhamento e 
professores/as que se permita fazer a ponte das necessidades 
da escola e dos estudantes, com o momento de processo de 
construção dos saberes profissionais desses professores-
estagiários (RECIFE, s/d, p. 3, grifo nosso). 

 
Nas páginas 5 e 6, são apresentadas as “atividades desenvolvidas com 

os estagiários do MAIS” nos anos de 2005 a 2008.  Além dessas informações, 

constatamos igualmente a presença de informações a respeito da quantidade 

de estudantes envolvidos no projeto nos últimos quatro anos, ou seja: “em 

2005 a Rede dispunha de 69 estagiários; em 2006 com 149; em 2007 a rede 

trabalhou com 359 estagiários; em 2008 até abril, a Rede dispõe de 352 

estagiários ativos” (RECIFE, s/d, p. 6).  

Ainda na mesma página registram-se no item “Composição do Projeto 

Mais”, os sujeitos que nele atuam: professores alfabetizadores16 e estudantes 

do curso de Pedagogia. (RECIFE, s/d, p. 6).  

Por fim, nas páginas 7 e 8, são apresentadas as atividades dos 

professores alfabetizadores e dos estagiários. Em relação a estes afirma-se 

que: 

                                                                                                                                                   
16 São   professoras da rede municipal de educação que acumulam na função, 
itinerantes em duas ou três escolas.   



Assumem a sala de aula dos/dos professores/as do 1º e 2º 
ciclos de aprendizagem durante a participação na formação 
continuada realizada no cotidiano da escola ou em formação 
coletiva de rede, conforme programação da escola. Quando 
não houver demandas do item acima, os estagiários/as 
poderão assumir agrupamentos de estudantes como apoio 
direto aos mesmos ou a professores que se dispõem realizar 
projetos de apoio àqueles estudantes que precisam de maior 
atenção, conforme projeto da escola (RECIFE, s/d, p. 8). 

Quanto à orientação pedagógica, o documento registra a preocupação 

com processos formativos que levem em conta a sua condição de aprendizes. 

Neste sentido, informa que esta orientação se realiza uma vez por mês sob a 

responsabilidade da Gerência, objetivando a socialização das rotinas, bem 

como o desenvolvimento de temáticas básicas vinculadas aos conteúdos 

específicos que eles devem tratar junto aos alunos da rede municipal. Isto, 

considerando que  

[...] essas temáticas não dão conta das especificidades das 
quatro escolas que cada um atende; considerando que o/ 
estagiário/a é aprendiz da profissão e, portanto, foge à 
perspectiva de ‘prontidão’ dos profissionais; considerando 
ainda, que substituem professores/as de diversos anos/ciclos, 
uma vez por semana, de duas ou quatro horas de aula, 
sugerimos que o/a professor/a o/a oriente quanto à adequação 
das atividades realizadas ou que considere importante dar 
continuidade em sua ausência. Cabe também ao/a 
coordenador/a pedagógico/a ou o/a Dirigente instrua os 
estagiários, ao perceberem determinadas dificuldades no trato 
com os/as estudantes (RECIFE, s/d, p. 8). 

No terceiro documento do Quadro 1,  “Movimentos de Aprendizagens 
Interativas – MAIS”, 3ª versão, constam basicamente as mesmas informações 

dos documentos anteriores, não havendo necessidade de destacar fragmentos, 

com exceção  do que consta na página 7 (sete), onde lê-se: “Carga Horária e 

Temática das Formações para os Estagiários/as do Projeto Mais”, conteúdo 

que indica, novamente, preocupações com a formação destes atores, bem 

como com o planejamento das atividades que lhes cabem.  

No quarto documento do Quadro 1, “MOVIMENTO DE 
APRENDIZAGENS INTERATIVAS – MAIS – Orientações Gerais aos (às) 
Estagiários (as), 1ª versão, tem-se mais informações relevantes sobre nosso 

objeto de pesquisa. Nele ressalta-se que o MAIS é “uma oportunidade fundada 

no cotidiano escolar e concretizada como apoio às escolas, tanto na 



substituição de professores durante a formação continuada e/ou em 

orientações pedagógicas” (RECIFE, s/d, p. 1). 

 Neste sentido, percebe-se que o MAIS é apresentado como “uma 

oportunidade” para os estagiários, estudantes de Pedagogia. Constatamos 

ainda que para a SEEL “a oportunidade” concretiza-se na substituição de 

professores efetivos da rede de ensino durante a formação continuada e/ou 

reuniões pedagógicas de que estejam participando. 

É informado também que por meio do MAIS objetiva-se “apoiar as 

escolas na oferta de espaço-tempo para os professores [efetivos] refletirem sua 

prática dentro do horário da regência” (RECIFE, s/d, p. 1). Todavia, a questão 

da formação dos estagiários não se encontra referida neste espaço em que se 

explicitam os seus objetivos, o que difere dos documentos anteriores. Esta 

ausência pode indicar visões diferenciadas sobre o MAIS em diferentes 

momentos da sua implementação e realização. No entanto, essa questão, 

ainda que de modo bastante sucinto, é tratado no item Metodologia.  

No que se refere à Metodologia propriamente dita, como não poderia 

deixar de ser, a ênfase é dada à ação desenvolvida pelos estagiários e, 

portanto, através da  

Contratação de professores-estagiários de Pedagogia a partir 
do 1º período que atendem em regime de itinerância durante a 
semana. O quinto dia da semana é destinado à orientação 
pedagógica na gerência mensalmente na 4ª Feira. Os 
estagiários (as) são lotados na gerência de1º e 2º ciclos, 
conforme quadro de vagas em que são escolhidas as duas 
escolas atendidas (RECIFE, s/d, p. 1, grifos nosso). 

 

No item em análise vê-se que foi permitido aos estudantes estagiarem 

no projeto MAIS a partir do 1º período. Essa permissividade pôde significar 

preocupação, entre outros motivos, pelo fato deles estarem no início da 

formação acadêmica, ou seja, no 1º período do curso.  

No quarto item “Acompanhamento”, pode-se ler informações que 

consistem na ideia de acompanhar o aprendiz no desenvolvimento de suas 

atividades nas escolas, bem como a ideia de formá-lo enquanto docente: 

O acompanhamento dos (as) estagiários (as) é realizado pela 
equipe da Gerência de 1º e 2º Ciclos que controla as questões 
funcionais como a determinação das escolas, frequência e 



orientação. Na escola, o acompanhamento [...] é efetuado 
pela coordenação pedagógica, direção e professores (as) 
das turmas atendidas (RECIFE, s/d, p. 1, grifos nosso). 

O documento nos possibilita ter a ideia de que os estagiários deveriam 

ser acompanhados durante o desenvolvimento do estágio. Vimos que, 

inicialmente, este acompanhamento deveria ter sido realizado pela Gerência de 

1º e 2º Ciclos da SEEL do Recife. Secundariamente, o acompanhamento é 

tarefa reservada à coordenação pedagógica, à direção da escola e aos 

professores efetivos. Essa ideia, a princípio, pode parecer muito relevante para 

o processo de formação, na medida em que se proclama que esses sujeitos, 

durante o desenvolvimento do estágio, são acompanhados por diferentes 

atores da escola, como o (a) coordenador (a), o (a) diretor (a) e professores 

(as). Assim, o estágio poderia trazer contribuições significativas ao processo de 

formação em que se encontravam face ao envolvimento de atores que 

participavam das múltiplas atividades próprias do contexto escolar.  

No tópico que trata das “Atividades na Escola”, são enumeradas duas 

ações para os estagiários. A primeira consiste em: 

Assumir sala de aula dos (as) professores (as) de 1º e 2º Ciclos 
quando estes participarem de formação continuada na escola, 
ou fora dela, nos momentos de formação coletiva de rede, 
conforme organização da unidade escolar (RECIFE, s/d, p. 1). 

Novamente, as normas do MAIS trazem subjacente o risco de utilização 

pela rede de estagiários no lugar de professores efetivos, para além do que se 

espera do papel de estagiários. Já em relação à segunda atividade, afirma-se 

que “na ausência das atividades acima o (a) estagiário (as) permanecerá em 

uma sala de aula acompanhando o trabalho do (a) professor (a) regente, como 

momento de aprendizagem” (RECIFE, s/d, p. 1). Diferentemente do registro 

anterior, a determinação contida neste regulamento apresenta a probabilidade 

de aprendizagens de habilidades docentes que podem ser adquiridas. Isto na 

medida em que tem a possibilidade de se apropriar de habilidades ou 

competências necessárias ao pedagogo ou educador, possibilitadas com a 

observação e o acompanhamento das atividades do docente efetivo.  

Por fim, o último item do documento em análise consiste nas “Normas” 

(em número de oito) que devem pautar a atuação dos futuros professores em 

formação. Estas se destacam por privilegiarem muito mais o disciplinamento e 



enquadramento dos sujeitos às rotinas da Secretaria de Educação, do que 

práticas formativas de cunho pedagógico. Neste contexto situam-se a primeira 

e a segunda normas, como demonstra-se abaixo:  

Os estagiários (as) deverão ter a ficha de cronograma de 
frequência diária, assinada na escola (com matrícula e 
carimbo) por pessoa da direção (diretor (a), vice, assistente, 
coordenadora), assim como assinatura no ponto da escola 
(RECIFE, s/d, p. 1). 

[...] em caso de ausência, o (a) estagiário (a) deverá anexar ao 
cronograma de frequência a justificativa para toda e qualquer 
ausência, como comunicar a escola com o máximo de 
antecedência possível (RECIFE, s/d, p.1). 

  
A terceira norma, fugindo do que predomina na maior parte do 

documento, determina a participação em atividades formativas, o que pode ser 

tomado como um cuidado especial no sentido de garantir o bom desempenho 

dos futuros pedagogos:  

Participação em todos os momentos de orientação oferecidos 
pela gerência onde são discutidas questões funcionais e 
pedagógicas, relacionadas ao projeto, socializadas as rotinas 
vivenciadas nas escolas e planejadas atividades a serem 
desenvolvidas juntos aos estudantes (RECIFE, s/d, p. 1). 

Todavia, nas normas subseqüentes, constatamos a retomada do 

direcionamento de um tipo de comportamento disciplinar, antes observado. Os 

trechos abaixo transcritos exemplificam estas afirmativas:  

[o estudante deverá fazer a...] entrega mensal no momento de 
orientação do cronograma de frequência17, devidamente 
preenchido pelo (a) estagiário (a), com nome, nº de matrícula, 
turno, nome da escola, telefone e datas, atividades assinado 
pela escola. A não entrega do mesmo acarretará no envio das 
faltas ao Setor de Estágio correspondente ao número de dias 
úteis do mês (RECIFE, s/d, p. 1). 

O horário de atuação dos estágios (as) é determinado pela 
escola, de acordo com início/fim dos turnos (manhã/tarde). É 
importante que o mesmo seja cumprido SEM ATRASO e que 
seja respeitada a carga horária de quatro horas diárias 
(RECIFE, s/d, p. 1). 

[...] em caso de assembléias, paralisações ou outras atividades 
dos professores (as) os (as) estagiários (as) deverão cumprir o 

                                                                                                                                                   
17 Posteriormente iremos tratar do documento “cronograma de freqüência”.   



horário regular devendo o dia estar assinado no cronograma 
(RECIFE, s/d p. 1).  

 

No quinto documento do projeto MAIS, “MOVIMENTO DE 

APRENDIZAGENS INTERATIVAS – MAIS, Orientações Gerais aos (às) 

Estagiários (as)18”, 2ª versão, temos os mesmos itens encontrados no 

anterior.19 As alterações detectadas não foram muitas em relação às atividades 

que os sujeitos pesquisados  deveriam desenvolver. Todavia, merecem 

destaque algumas mudanças. 

 Na parte referente à Metodologia, após a alteração, foi determinado que 

os futuros pedagogos deveriam estar cursando, para estagiar, pelo menos o 3º 

período do curso. Anteriormente era permitido estagiar a partir do 1º período, 

situação que certamente comprometia a atuação em termos de 

amadurecimento teórico e, portanto, de sua prática no âmbito das escolas.  

Outra alteração, no item mencionado, consiste na informação de que os 

sujeitos da pesquisa deveriam estagiar em 4 (quatro) escolas, ao invés de três, 

continuando o regime de itinerância. A quarta alteração está no item 

“Atividades na Escola”. Na 1ª versão, foram determinadas duas atividades a 

serem desenvolvidas nas escolas e na 2ª versão são acrescentadas mais 

duas, ou seja, “apoiar diretamente estudantes agrupados que precisem de 

maior atenção, ou os professores (as) que se dispuserem a realizar projetos de 

apoio a estes”. Além do que se determinou a participação  
 

[...] nos períodos de férias e recesso dos professores (as) de 
oficinas lúdico-pedagógicas com estudantes de 1º e 2º ciclos 
inserindo-se na programação da Rede: Escola de Verão 
(janeiro) e Férias, vídeo e leitura: uma gostosa aventura (julho) 
(RECIFE, s/d, p. 1). 

As alterações acima referidas significaram uma considerável mudança 

no estágio, indicando maior sobrecarga de trabalho, tanto em termos do 

aumento da quantidade de escolas, como de atividades a serem 

desenvolvidas.  

                                                                                                                                                   
18   Conforme consta no Quadro 1.   
19 “O QUE É”, “OBJETIVO”, “METODOLOGIA”, “ACOMPANHAMENTO”, “ATIVIDADES NA 
ESCOLA” e “NORMAS”.   



O sexto documento que é um modelo de “declaração” emitida pela 

Secretaria, conferindo certificação de estágio para aqueles que estavam no 

programa ou tinham nele atuado, conforme texto reproduzido abaixo:  

Estagiou no projeto – MAIS – Movimento de Aprendizagens 
Interativas, onde exerceu atividades com professores de 1º e 2º 
ciclos de aprendizagens, como: observação participativa, 
regência em acompanhamento a alunos no processo de 
alfabetização, no turno da [...] (RECIFE, s/d). 

O “Encaminhamento do Estagiário ao Dirigente Escolar”, por sua 

vez, é o sétimo documento. Conforme demonstramos em seguida, constitui 

uma síntese das regulamentações anteriormente tratadas, oficializando o início 

e as atividades do estágio na escola:  

Prezado (a) Dirigente, Estamos encaminhando para esta 
unidade escolar o (a) professor (a) estagiário (a) do MAIS – 
Movimento de Aprendizagens Interativas - abaixo relacionado. 
O (a) Mesmo (a) cumprirá uma carga horária de 4 horas 
diárias, desenvolvendo atividades de observação participativa, 
regência de sala de aula em substituição ao professor durante 
a formação continuada no cotidiano escolar e 
acompanhamento de alunos no processo de aquisição da 
leitura e escrita alfabética. Aproveitamos para relembrar a 
importância da assinatura e do carimbo do responsável pela 
escola no cronograma de frequência deste estagiário assim 
como a abertura de ponto na unidade de ensino (RECIFE, 
s/d, grifos do autor).  

No oitavo documento “Reflexões sobre a Língua Portuguesa Leitura 
e Produção Escrita - Orientações a MAIS”, datado de 2008, encontramos 

informações importantes sobre o projeto e sobre o estágio nele previsto. 

Nestes termos são apresentados os objetivos que se pretendeu atingir com a 

sua elaboração, bem como os meios de sua utilização.  

[...] com o objetivo de trabalhar os usos sociais da Língua 
Portuguesa no dia-a-dia, qualificando assim o processo de 
ensino-aprendizagem, elaborou-se este material destinado aos 
estagiários do Movimento de Aprendizagens Interativas – 
MAIS (RECIFE, 2008, p. 4, grifos nosso)  

Esta produção será discutida e trabalhada durante a Semana 
de Atualização Pedagógica para o processo de formação 
profissional desse público20 e se configura como material de 
apoio, não necessariamente adequado ao trabalho com os 
estudantes (RECIFE, 2008, p. 4, grifos nosso). 

                                                                                                                                                   
20 O fragmento “desse público” refere-se aos estagiários. 



 

O conteúdo específico diz respeito ao ensino da gramática, bem como 

de orientações para o desenvolvimento de atividades de interpretação textual 

com exercícios e ainda problematizações sobre a intencionalidade discursiva e 

sobre questões notacionais da língua. É interessante notar que se explicita, por 

meio de citação de Paulo Freire, uma determinada perspectiva de prática 

pedagógica, tal como se segue: “o pensar certo que supera o ingênuo tem que 

ser produzido em comunhão com o professor formador”.  

O nono documento analisado é um breve relatório das atividades 

desenvolvidas durante o ano de 2009 denominado “Ações do Movimento de 

Aprendizagens Interativas (PROJETO MAIS)”. Neste sentido é informado que: 

O projeto Mais, durante o ano de 2009 executou as seguintes 
atividades: atendimento as demandas das escolas de todas as 
6 RPAs; formação continuada em encontros mensais com a 
equipe pedagógica do Mais e o grupo de estagiários; 
Controle do quantitativo dos estagiários: lotação e 
desligamento21; participação, junto a GSIPP na 
implementação dos projetos voltados para a ampliação do 
processo de Formação Continuada, em rede, tais como: Saúde 
Vocal, Além das Letras, Educação Ambiental, Intervenção 2.2, 
Monitoria de informática, Projeto de Vivência no Museu 
(Brennand), Telemática e Literatura na formação de leitores. O 
total de estagiários ativos em dezembro de 2009 é de 160 
estagiários (RECIFE, s/d, p.1, grifos nosso). 

Ainda que seja um breve relatório, notamos preocupações em termos de 

sistematização do que o projeto desenvolveu, fato importante tendo em vista o 

registro do passado como um auxílio para a sua continuidade. 

O documento “PROJETO MAIS”, o décimo, traz um resumo do que é o 

projeto, suas origens, objetivos, recursos humanos e aponta as suas 

proposições para o ano de 2010. Ao compará-lo com o anterior, podemos notar 

que o MAIS expressa preocupações com o seu planejamento, com base nas 

experiências acumuladas. Entre os seus itens destacamos o que está escrito 

sobre “recursos humanos” e “proposição para 2010”. No item recursos 

humanos, lê-se que os sujeitos que iriam compor o seu quadro são: 

Estagiários do curso Normal Médio, Pedagogia ou Letras 
(atendimento às escolas); equipe da Gerência de 1º e 2º Ciclos 

                                                                                                                                                   
21 Vimos que o documento não explica em qual situação há o desligamento do professor 
estagiário. Temos conhecimento de apenas uma situação de desligamento, isto é, quando o 
professor estagiário completa 2 anos de estágio, tempo máximo permitido pela lei de estágio. 



(lotação, acompanhamento, frequência, desligamento); equipe 
do Setor de Estágio (acompanhamento administrativo); 
coordenadores pedagógicos das escolas, dirigentes, 
professores (acompanhamento efetivo das atividades 
realizadas nas escolas) (RECIFE, s/d, p. 1 grifos nosso). 

 
Vale registrar as mudanças verificadas. Desde o surgimento do projeto, 

participavam do MAIS  apenas graduandos(as) do curso de Pedagogia. Para o 

ano de 2010, planejou-se a participação de estudantes dos cursos de Letras e 

Normal Médio. Em relação aos planos para 2010, foram registrados os 

quantitativos de sujeitos necessários e os critérios de distribuição entre as 

escolas para o desenvolvimento de suas atividades: 

Formação de um quadro composto por 540 estagiários de 
Pedagogia, Letras ou Normal Médio para atender todas as 
unidades educacionais que tiverem turmas de 1º e 2º Ciclos de 
acordo com o esquema abaixo: escolas com até 4 turmas – 2 
estagiários com 2 dias de atendimento semanal; escolas com 5 
a 7 turmas – 2 estagiários com 3 dias de atendimento semanal; 
escolas com 8 ou mais turmas – 4 estagiários com 2 dias de 
atendimento semanal (RECIFE, s/d, grifos nosso). 

O décimo primeiro documento é a “FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE 

ESTÁGIO 2010 – PROJETO MAIS”. Sua análise demonstra que o tipo de 

avaliação proposta é restrita e limitada pedagogicamente, visto que se 

demanda do avaliador do estagiário a atribuição a este de uma nota de 5 a 10 

nos itens “assiduidade”, “pontualidade”, “atuação pedagógica”, 

“iniciação/disponibilidade”, e “relação interpessoal”. Tal proposta caracteriza-se 

como uma avaliação classificatória, e não contínua e emancipatória, sendo, 

portanto, de pouca relevância para o desenvolvimento do estagiário enquanto 

futuro pedagogo (HOFFMANN, 2000; LOCH, 2006). 

O décimo segundo documento explicita uma forma de acompanhamento 

burocrática dos sujeitos participantes do estágio. Trata-se de uma ficha de 

“Acompanhamento de Frequência do Estagiário”, em sua 1ª versão, os 

seguintes itens a serem preenchidos pela escola: a) o turno de estágio; b) o 

mês em que estagiou; c) o nome; d) o total de falta no mês; entre outras 

informações, e ainda o espaço para registro da sua ausência ou presença na 

escola durante a semana.  



O décimo terceiro e o décimo quarto documentos, citados no Quadro 1, 

apresentam muitas informações semelhantes ao décimo segundo. Por esta 

razão, deixamos de comentá-los. 

Depois de descrevermos e analisarmos os documentos do projeto MAIS, 

passamos, agora, ao programa Se Liga, conforme pode-se ver no Quadro 2. 

 
 

Quadro 2 – Documentos do Programa Se Liga 
   

Documento Autor (es) Data de 
Publicação/Elaboração

Relatório do Processo de Enturnação 

dos alunos do 1º e 2º Ciclos para os 

programas “Se Liga” e “Acelera Brasil” 

do Instituto Ayrton Senna 

 

Gerencia de 1º e 

2º Ciclos 

 

s/d 

Instituto Ayrton Senna – Programas 

“Se Liga” e “Acelera Brasil” 

Instituto Ayrton 

Senna 

 

s/d 

Relação das escolas dos Programas: 

Se Liga e Acelera Brasil – Instituto 

Ayrton Senna 

 

Gerencia de 1º e 

2º Ciclos 

s/d 

 

 
O “Relatório do Processo de Enturnação dos alunos do 1º e 2º Ciclos 

para os programas ‘Se Liga’ e ‘Acelera Brasil’ do Instituto Ayrton Senna”, como 

se pode ver no Quadro 2, é o primeiro do Se Liga apresentado. A introdução 

explica que ações foram desenvolvidas para a sua implementação e, portanto, 

para garantir a adesão ao mesmo por parte das escolas da rede (RECIFE, s/d, 

p.1). 

Ainda de acordo com a introdução, os recursos humanos do Se Liga 

estavam compostos por um coordenador municipal e 17 supervisores. Embora 

no Relatório em análise não conste entre os “recursos humanos” os estudantes 

do curso de Pedagogia, em outros dados, como os coletados na internet22, 

pode-se constatar a existência e atuação desses sujeitos. Comprovamos o 

                                                                                                                                                   
22 Em notícia intitulada “Programas Acelera e Se Liga Brasil são sucessos em escolas da 
rede”, disponibilizada no site http://recife.pe.gov.br, publicada em 04 de fevereiro de 2011 e 
acessada em 15 de julho de 2011.   



mesmo fato na pesquisa exploratória que serviu de base para localização dos 

nossos entrevistados, como também nas próprias entrevistas que realizamos.  

No que se refere às previsões do atendimento para o ano de 2011 

observa-se que a intenção era o envolvimento de 1.110 alunos, 52 turmas e 13 

supervisores. Constatamos que foram encontrados pelo Instituto Airton Senna 

58,41% de alunos da rede não alfabetizados, o que é um índice alarmante. Ao 

Se Liga deveria caber o atendimento de 35,6% desse contingente. (ver Quadro 

3, abaixo).  

É interessante observar que apesar da atuação de nossos sujeitos de 

pesquisa no programa Se Liga, eles não foram considerados no relatório em 

análise, o que pode indicar uma estratégia de mascaramento das práticas do 

Instituto Ayrton Senna. Todavia, essa questão não foi alvo de nossa 

investigação. 

 

Quadro 03 - Previsão de Atendimento do Programa Se Liga – 201023 

Total de Distorção Programa Alunos Turmas/professores Supervisores

Alfabetizados Não-

alfabetizados 

Se Liga 1.110 52 13 

2.222 3.121 Acelera 

Brasil 

387 17 5 

Total de 

atendimento 

1.497 69 18 

 

O relatório em destaque contém ainda uma parte anexa, onde estão 12 

quadros com o planejamento do Se Liga e do Acelera Brasil. Dentre outras 

informações, estão: o quantitativo de alunos em cada um dos programas; o 

quantitativo por distorção idade/ano/ciclos; a distribuição das atividades por 

escolas de cada uma das seis Regiões Político Administrativas (RPAs) da 

cidade do Recife, dentre outras. 

                                                                                                                                                   
23 No quadro apresentado acima, embora o programa Acelera Brasil não seja objeto de nossa 
pesquisa, o citamos por ele estar presente no mesmo documento utilizado para analisar o 
programa Se Liga. 



De modo geral, pode-se assegurar que nos anexos 1 e 2, os quadros 

objetivam apresentar um panorama de levantamento de dados para a formação 

de turmas do Se Liga e Acelera Brasil. 

O texto intitulado24 “INSTITUTO AYRTON SENNA – PROGRAMAS ‘SE 

LIGA’ E ‘ACELERA BRASIL’”, contem os objetivos, a forma de funcionamento e 

o foco curricular do Se Liga. Especificamente em relação a este último, vale 

destacar aqui seus objetivos, quais sejam “em um ano, alfabetizar crianças que 

repetem, porque não sabem ler nem escrever, para que possam frequentar o 

Acelera Brasil e, depois, retornar à rede regular” (RECIFE, s/d, p. 1).  

Este objetivo, por mais laudável que seja, parece exprimir a ideia de que 

o fracasso escolar é de responsabilidade apenas das crianças e ou de seus 

professores, visto que nenhuma outra discussão mais abrangente é feita no 

texto em análise. Como se sabe, a repetência ou fracasso escolar não é 

resultante apenas de uma suposta incapacidade cognitiva da criança, mas de 

um conjunto de fatores, tais como a situação de pobreza em que ela encontra-

se imersa, as condições inadequadas de trabalho dos professores efetivos, a 

situação dos prédios escolares, dentre outras causas.  

O terceiro e último texto analisado é intitulado “Relação das Escolas dos 

Programas: SE LIGA e ACELERA BRASIL – INSTITUTO AYRTON SENNA”, 

que contém a quantidade de escolas que aderiram ao Se Liga e a distribuição 

delas nas 6 RPAs da cidade do Recife.  

Novamente é importante ressaltar que em nenhum dos textos 

apresentados, há referência aos estudantes do Curso de Pedagogia enquanto 

estagiários.  

O terceiro campo de estágio dos estudantes do curso de Pedagogia, isto 

é, as ações da Gerência de Educação Especial, estão registradas em apenas 

um documento, intitulado “O Estagiário no Cotidiano Escolar”, datado de 

200825. Notamos que o texto, diferentemente dos que tratam das atividades do 

Instituto Ayrton Senna, proclama uma concepção de estágio que prega uma 

articulação teoria e prática na formação profissional. O texto procura justificar 
                                                                                                                                                   
24 Embora estejamos nos referindo ao documento do programa Se Liga, é preciso ressaltar que 
na verdade há um só documento e ele traz informações sobre os programas Se Liga e Acelera 
Brasil.  
25 Ele está estruturado em três itens: a) explicitação da necessidade de se ter estagiários e da 
relevância do estágio na formação profissional; b) atribuições do estagiário; e c) observações. 
   



por que a Gerência oferta o estágio a estudantes do curso de Pedagogia e 

expressa os limites em que deve se inserir a atuação desses sujeitos: 

 O trabalho pedagógico numa perspectiva inclusiva e as 
dificuldades advindas desse percurso nos levam a selecionar 
estagiários para apoiar as atividades pedagógicas nas 
turmas de classe especial e do ensino regular onde temos 
estudantes com necessidades educacionais especiais que 
interferem, de forma acentuada, na conquista da autonomia e 
em seu desenvolvimento de modo geral, nas diversas áreas: 
condutas típicas, múltiplas, visual, surdez e principalmente 
motora. (RECIFE, 2008, p. 1, grifos nosso). 

O estagiário só deverá realizar qualquer atividade dentro da 
escola se estiver relacionada ao estudante (especial) ou à sala 
a qual está apoiando quando o mesmo estiver presente 
(RECIFE, 2008, p. 2.). 

Na perspectiva de articulação teoria e prática, o conteúdo em análise 

atribui uma relevância ao estágio na formação profissional, destacando 

também a relevância do professor efetivo neste processo. Vejamos os 

fragmentos textuais abaixo:  

O estagiário precisa ser considerado um dos agentes de 
colaboração/mediação na ação educacional e que na escola 
está para vivenciar/desenvolver habilidades e consolidar 
competências adquiridas nas teorias estudadas (RECIFE, 
2008, p.1, grifos nosso).  

A sua atuação tem como característica primordial a parceria 
com a profª. regente, facilitando, no contexto escolar a 
participação dos alunos com necessidades especiais em todas 
as situações/vivências propostas para a turma, dentro das 
possibilidades de cada um em particular (RECIFE, 2008, p. 1). 

 

Como tratamos em um dos capítulos anteriores, nos afiliamos à corrente 

que considera a escola como um ambiente onde os estudantes do curso de 

Pedagogia, futuros pedagogos, podem vivenciar diferentes experiências 

relevantes para a sua formação profissional26. Sabemos também quão 

pedagógica ou formativa pode ser para o estagiário a existência de uma 

estreita relação entre este e a professora efetiva da turma. Esta profissional 

pode deter conhecimentos que em muito podem contribuir para a formação dos 

                                                                                                                                                   
26 Como dissemos anteriormente, a escola é um dos ambientes de formação profissional dos 
estudantes do curso de Pedagogia. 



futuros pedagogos, desde que se estabeleça entre ambos os sujeitos uma 

relação pedagógica adequada. 

 No que se refere à atuação propriamente dita, são estabelecidas com 

precisão as tarefas e as normas a que devem se adequar. Nesses pontos, 

apesar de a Gerência de Educação Especial reconhecer a dimensão 

pedagógica das atividades, não foge aos mecanismos que podem 

comprometer essa mesma dimensão, como se depreende das citações abaixo:  

A passagem do estagiário na escola é curta, mas se bem 
aproveitada será valiosa para o seu aprendizado e para a 
escola, [...] razão pela qual destacamos alguns pontos os quais 
creditamos importância: a) ser disponível para: seguir 
instruções, acatar normas, solicitações e etc da GEE e da 
professora, com relação das atividades em classe; aprender e 
socializar conhecimentos adquiridos; trabalhar em grupo e 
com grupos; b) estar sempre atento para as suas atribuições e 
a direção dada aos trabalhos pela professora regente; c) 
descobrir e acreditar nas possibilidades dos estudantes com os 
quais atua; d) respeitar o ritmo de cada um, tratando-os com 
cordialidade e respeito possibilitando situações que possam 
elevar a auto-estima dos mesmos; e) procurar bibliografia que 
auxiliem na sua atuação como apoio pedagógico (RECIFE, 
2008, p. 1, grifos nosso). 

a) estimular a aquisição de hábitos e atitudes que favoreçam a 
autonomia, socialização e inclusão social/escolar do estudante 
[...]; b) garantir que o aluno participe das atividades propostas 
pela professora, de acordo com suas possibilidades, 
promovendo o acesso a materiais e informações que facilitem a 
construção do seu conhecimento; c) assessorar o estudante 
nas atividades escolares e pessoais minimizando suas 
dificuldades e estimulando-o na construção de sua auto-estima; 
d) monitorar trabalhos com o grupo classe, pequenos grupos 
e/ou individuais; e) trabalhar em parceria com a professora 
nas atividades pedagógicas (planejamento, mediação na 
produção do conhecimento, registro do desenvolvimento do 
estudante, participação no conselho de ciclos), recreativas e 
extra-classe contribuindo para que a permanência na escola do 
estudante  [...] seja efetivada com qualidade, onde as 
diferenças sirvam para somar no convívio e na aprendizagem; 
f) confeccionar e adaptar materiais pedagógicos de acordo 
com o planejamento da sala (RECIFE, 2008, p. 1-2, grifos 
nosso). 

 

Parecem ser muitas as atribuições dos estagiários. Apesar disso, as 

atribuições determinadas, se bem efetivadas por eles, podem trazer 

contribuições no processo de formação profissional em que estão inseridos. 



Paralelamente às atribuições presentes no fragmento textual, há ações 

(indicadas pelos verbos destacados) que são exigidas dos estagiários, as quais 

na medida em que vão sendo cumpridas podem ir possibilitando a eles a 

aquisição de habilidades docentes.  

Passamos agora ao quarto campo de estágio, e nesse sentido, à 

descrição e análise de três textos do projeto Alfaletramento.  

Os três textos do Alfaletramento, quais sejam: “Projeto Alfabetização e 

Letramento (versão preliminar II)”, “Projeto Alfaletramento - Professores e 

Estagiários”, e “Socialização de Experiência- Projeto Alfaletramento”. Estes 

foram coletados na Gerência de 3º e 4º Ciclos de Aprendizagens da SEEL do 

Recife. Abaixo, podem-se ver informações sobre os textos. 

 
   

Quadro 4 – Documentos do Projeto Alfaletramento 
   

Documento Autor (es) Data de Publicação 
 

Projeto Alfabetização e Letramento 

(versão preliminar II) 

Gerência de 3º e 4º 

Ciclos 

s/d 

Projeto Alfaletramento - Professores e 

Estagiários 

Gerência de 3º e 4º 

Ciclos 

2009 

Socialização de Experiência- Projeto 

Alfaletramento 

Gerência de 3º e 4º 

Ciclos 

s/d 

   

 

O conteúdo do “Projeto Alfabetização e Letramento” procura destacar 

inicialmente a relevância do sistema de ciclos, sobretudo para a aprendizagem 

dos (das) educandos (as) da RMER, posicionando-se em estreita defesa desse 

tipo de organização do ensino. De fato, o sistema de ciclos vem sendo adotado 

por várias instituições de ensino do país como uma estratégia de superação de 

problemas de aprendizagens. O texto apresenta um breve diagnóstico em 

relação às dificuldades de escrita e leitura, identificadas entre alunos da rede, 

sobretudo a partir do 1º ano do 3º ciclo. Por meio das ações planejadas no 

projeto espera-se a superação dessas dificuldades. São esses os argumentos 

utilizados para a criação do projeto Alfaletramento, descrevendo-se, logo em 

seguida, seu objetivo principal: a ampliação da oportunidade de letramento aos 

estudantes da rede do 3º e 4º ciclos de aprendizagem.  



O texto também apresenta os procedimentos que as escolas devem 

adotar, visando à identificação de possíveis dificuldades de seus alunos, 

considerando “a aquisição do sistema alfabético, a fluência e a compreensão 

da leitura” (RECIFE, s/d, p. 1). Além de se afirmar a necessidade dos 

estudantes terem acesso à oportunidade diversificada de leitura, são indicados 

o modo de organização e operacionalização das atividades, como 

exemplificamos a seguir: 

 

O trabalho de alfabetização e letramento com esses estudantes 
deverá ser realizado por professores/as estagiários/as em 
horário a ser organizado pela escola, de acordo com a 
adequação ao horário da sala de aula na qual estão 
matriculados (RECIFE, s/d, p. 2, grifos nosso).  

Ainda em relação aos sujeitos da pesquisa é previsto o 

acompanhamento dos mesmos por uma professora alfabetizadora da RMER. A 

esta professora é atribuído o acompanhamento/coordenação do trabalho de 

três estagiários desenvolvido em diferentes escolas. Ainda são feitas 

referências aos locais e equipamentos que a escola deve disponibilizar para o 

desenvolvimento do projeto, bem como ao modo de ação que deve ser 

assumido (RECIFE, s/d).  

 Por fim coloca-se que para o acompanhamento dos alunos da rede 

fazem-se necessários a elaboração de planejamento, a avaliação e registros 

das aprendizagens dos alunos, e que os registros “deverão compor uma ficha 

avaliativa orientadora do trabalho da coordenação, da professora 

alfabetizadora e do professor/a estagiário/a responsáveis pela (re) orientação 

das ações do projeto” (RECIFE, s/d, p. 2).  

No texto “Projeto Alfaletramento – Professores e Estagiários” são 

registradas as trinta e quatro escolas participantes em 2009, distribuídas pelas 

RPAs do Recife e seus respectivos bairros. Constam também os turnos em que 

o projeto desenvolveu suas atividades nas escolas, com o nome dos seus 

respectivos estagiários, num total de 71 (setenta e um). Trata-se de um texto 

que sintetiza o modo de organização/distribuição do Alfaletramento pela 

RMER.  

Por fim, o texto “Socialização de Experiências – Projeto Alfaletramento” 

contém a memória de um conjunto de experiências vivenciadas pelos 



estagiários no âmbito do projeto. São resumos publicados como uma forma de 

socialização (em um encontro) do que foi vivenciado pelos estagiários nas 

escolas. Neste sentido, podemos considerar que o projeto em análise 

desenvolveu estratégias que provavelmente beneficiaram o processo formativo 

dos estudantes de Pedagogia numa perspectiva de democratização dos 

conhecimentos/experiências propiciadas pelo estágio. 

Realizada a descrição e a análise dos textos do projeto Alfaletramento, 

passamos agora aos do TRELARTE, desenvolvido sob a responsabilidade da 

Gerência de Educação Infantil. Como podemos observar no Quadro 5, os 

textos constituem versões atualizadas do projeto (em número de três). 

 

Quadro 5 – Documentos do Projeto TRELARTE 
 
   

Documento Autor (es) Data de Publicação 
Projeto “TRELARTE” 

Versão I 

Gerência de Educação Infantil 2007 

Projeto “TRELARTE” 

– Versão II 

Gerência de Educação Infantil s/d 

Projeto “TRELARTE” 

– Versão III 

Gerência de Educação Infantil 2009 

   

   

A primeira versão, além de conter uma discussão a respeito da formação 

continuada dos professores efetivos da rede, propõe a criação do projeto. Nela, 

são feitas referências sobre a forma de sua concretização: “nesse sentido, 

propomos o projeto ‘Trelarte’ que será formado por 100 estagiários/as, os 

quais serão lotados na Gerência de Educação Infantil” (RECIFE, 2007, p. 2, 

grifos nosso). Percebe-se no conteúdo analisado que para a formação dos 

professores efetivos se evidenciou relevante a atuação dos estudantes do 

curso de Pedagogia enquanto estagiários. 

 De fato, o projeto informava que 28 dos estagiários ficariam                       

“distribuídos nos Centros Municipais de Educação Infantil (CEMEIs), para 

atender a demanda das escolas com menos de três turmas de Educação 

Infantil no turno, durante a formação continuada dos professores/as” (RECIFE, 

2007, p. 2). Informava também que nas escolas municipais com no mínimo de 



três turmas de Educação Infantil seriam alocados 69, sendo 1 estagiário para 

cada três turmas por turno. Por último, é dito que em duas creches seriam 

alocados os 3 estagiários restantes, com vista ao atendimento da demanda da 

RPA 01 que não possuía CEMEI (RECIFE, 2007, p.2 e 3.). Essas informações 

reforçam a percepção do papel dos nossos sujeitos pesquisados para a oferta 

da Educação Infantil pela rede municipal. De um lado, podemos observar a 

ampliação de vagas de estágio, porém, de outro, os riscos que podem advir da 

má utilização de futuros profissionais ainda em formação inicial.   

Encontramos também explicações sobre o surgimento do projeto, bem 

como a respeito da atuação dos estudantes universitários. No que tange a essa 

atuação, é afirmado que lhes cabem:  

Auxiliar os professores na realização das atividades diárias da 
sala, contribuindo para o desenvolvimento e a aprendizagem 
das crianças; auxiliar os professores na construção de material 
didático, bem como na organização e manutenção deste 
material; substituir os/as professores/as quando os mesmos 
estiverem em formação continuada; realizar atividades lúdicas 
orientadas ou não pelos professores; acompanhar as crianças, 
junto aos/as professores/as e demais funcionários/as, em 
aulas-passeio programadas pela UEs; participar das reuniões 
de planejamento realizadas na UEs; participar das formações 
promovidas pela SEEL/DIRE/GEI; desempenhar suas funções 
em outras EU quando convocado/a pela GEI (estagiários/as 
atuando nos CEMEIs) (RECIFE, 2007, p. 3). 

 
Deste modo, pretende-se atingir os seguintes objetivos: “garantir de 

forma lúdica a continuidade da ação pedagógica junto às crianças durante a 

formação continuada dos/as professores/as; apoiar o professor no cotidiano 

escolar” (RECIFE, 2007, p. 3). Observamos que são muitas as funções 

atribuídas aos nossos sujeitos. Mas percebemos também que ao desenvolvê-

las, eles provavelmente tiveram a possibilidade de adquirirem conhecimentos 

indispensáveis ao processo de formação profissional a que estiveram inseridos.  

Entre as atividades acima mencionadas destacamos a importância da 

participação nas reuniões de planejamento, visto que esta participação, 

dependendo de como ocorria, pôde contribuir para que os nossos sujeitos 

tivessem uma visão de totalidade do processo em que estavam inseridos, o 

que certamente influenciaria positivamente na formação profissional. 



O texto informa que a divulgação das vagas disponíveis seria realizada 

pelo Setor de Estágio da SEEL tanto para estudantes do curso Normal Médio 

como para estudantes de Pedagogia. Esse mesmo setor ficaria responsável 

pelo “processo de seleção em parceria com a GEI” (RECIFE, 2007, p. 4). O 

processo de seleção por seu turno seria realizado através de três etapas: 

“análise do curriculum vitae, elaboração de um “projeto” e a participação em 

uma “formação coletiva” (RECIFE, 2007, p. 4).  

Na segunda versão, “projeto TRELARTE”, são pequenas as alterações 

encontradas. Destacamos, entretanto, a presença de uma discussão sobre a 

importância do brincar para a criança com a participação de um educador.  

Podemos identificar que se trata de uma perspectiva teórica inovadora27 que 

deveria orientar as práticas e ao mesmo tempo justificar a necessidade de 

reorganização e ampliação do projeto: em conseqüência o aumento do número 

de estagiários que passou de 100 (cem) para 217 (duzentos e dezessete), o 

que significou um aumento da ordem de mais de 100%, entre os anos de 2007 

a 2009 (RECIFE, 2009a).  

Do mesmo modo, que no texto anterior, a terceira versão do 

TRELARTE, sofreu pequenas alterações, cabendo informar aqui que houve, 

novamente, o aumento do número de estagiários, evidenciando que continuava 

o processo de sua expansão (RECIFE, 2009b).  

Após a descrição e análise dos programas/projetos da SEEL do Recife 

cabem algumas considerações.  

No que concerne aos elementos decisivos para a atuação dos 

estudantes do curso de Pedagogia, fazemos as observações abaixo. 

A razão primeira para a atuação dos graduandos, com exceção das 

ações de acompanhamento de Educação Especial, é a garantia da formação 

continuada dos professores efetivos da rede municipal. Porém, é importante 

ressaltar que ainda que a formação continuada tenha sido o elemento decisivo 

para a atuação daqueles, pôde-se perceber, nos documentos, certa 

preocupação com a formação profissional dos estudantes do curso já 

mencionado.  

                                                                                                                                                   
27 Sobre esta perspectiva teórica confirma (PINHO, 2001). 



No que concerne à proclamação de realização de atividades formativas 

percebemos que ela se efetivou de forma diferente nos 

programas/projetos/ações. No MAIS, no Alfaletramento, no TRELARTE, e nas 

ações educacionais da GEE, afirma-se que há a realização de formações para 

os estagiários, enquanto que no programa Se Liga não há informação sobre a 

realização destas atividades.  

Em relação a todas as ações proclamadas e examinadas, observamos 

que não há normas gerais estabelecidas pela SEEL do Recife.  É óbvio que as 

cinco gerências responsáveis pelas ações apresentam singularidades, e, 

portanto, demandas e necessidades diferentes. Porém, essas não podem 

apresentar tantas discrepâncias, visto que todas, entre outros fatores, integram 

uma única rede de ensino. Se as discrepâncias constatadas, por um lado, pode 

favorecer as ações de cada uma das gerências, por outro, podem comprometer 

a qualidade do estágio dos estudantes. 

 

 



5  OS ESTUDANTES DO CURSO DE PEDAGOGIA ENQUANTO 
ESTAGIÁRIOS 

 
Como já informamos anteriormente, nosso objeto de pesquisa consiste 

no estágio enquanto uma das dimensões de articulação teoria e prática na 

formação dos estudantes do curso de Pedagogia, futuros pedagogos, 

materializado em projetos e programas da Rede Municipal de Ensino do Recife. 

Vimos também que os referenciais teóricos utilizados nos afirmam que a 

articulação teoria e prática impõe-se como uma necessidade em processos 

formativos (VAZQUEZ, 2007;  FERNANDES, 2006;, SOUZA, 2001;, 

GOERGEN, 1979;, PEREIRA, 1982;, PIMENTA, 2006).  

E em relação ao estágio, um dos fenômenos por meio do qual se pode 

articular as dimensões citadas acima, percebemos que ele é apresentado como 

elemento capaz de contribuir para a formação de profissionais, entre eles, 

destacamos os da área de educação, futuros pedagogos. Nesse sentido, nos 

reportamos, mais uma vez, à Lei 11.788/08, segundo a qual, o estágio, de 

modo geral “é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos” 

(Art. 1º). Para que o estágio assim se configure, a Lei estabelece as 

regulamentações necessárias, como já vimos. 

Após os passos dados, como as discussões teóricas sobre as categorias 

teoria e prática, e estágio, bem como análise da Lei 11.788/08, e dos 

documentos da SEEL analisados, passamos, a partir de agora, a analisar as 

percepções dos nossos entrevistados sobre o estágio desenvolvido por eles 

nos projetos, programas e ações de educação especial da SEEL. Porém, antes 

de realizarmos o que propomos, faz-se necessário conhecer melhor os sujeitos 

da pesquisa, o que faremos através de um processo de caracterização.  
 

5.1. Caracterização dos Entrevistados 
 

Antes de analisarmos as entrevistas, fazem-se necessárias descrições 

sobre cada um dos sujeitos participantes da pesquisa. Nesse sentido, 

informamos a instituição de ensino a que estavam vinculados e o período do 

curso de Pedagogia durante o momento da entrevista. Para preservar 



identidade de cada um dos entrevistados, os identificamos com letras do 

alfabeto de A a J, ou seja, realizamos dez entrevistas. No quadro abaixo, 

podemos visualizar as informações. 
 

Quadro 6 - Informações Sobre os Estagiários 

Programa/Projetos/Ações 
Educacionais 

Entrevistado Instituição de Ensino 
Superior 

Período no 
Curso de 

Pedagogia no 
Momento da 
Entrevista 

 

 

Projeto MAIS 

Entrevistado A 

 

Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE)  

 

8º 

Entrevistado B Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE)  

 

5º 

 

 

Programa Se Liga 

Entrevistado C 

 

Faculdade Decisão FADE 4º 

Entrevistado D 

 

Faculdade Decisão FADE 
 

4º 

Ações Educacionais da 

Gerência de Educação 

Especial 

Entrevistado E Fundação de Ensino 
Superior de Olinda 

(FUNESO) 

2º 

Entrevistado F Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) 

5º 

 

 

Projeto Alfaletramento 

Entrevistado G 

 

Faculdade Joaquim 
Nabuco  

2º 

Entrevistado H 

 

Faculdade de Ciências 
Humanas de Igarassu 

(FACIG) 
 

7º 

 

Projeto TRELARTE 

Entrevistado I Faculdade de Ciências 
Humanas de Olinda 

(FACHO) 

2º 

Entrevistado J Universidade Estadual Vale 
do Acaraú (UVA)  

7º 

 

Os estagiários no projeto MAIS eram estudantes de uma universidade 

pública, a UFPE, e se encontravam em períodos diferentes do curso. Enquanto 

A encontrava-se no 8º período, B, encontrava-se no 5º. Em outro campo de 

atuação, no programa Se Liga, os seus dois sujeitos frequentavam a Faculdade 

Decisão (FADE), uma instituição privada, e ambos estavam no 4º período. 

Os pertencentes à Gerência de Educação Especial integravam 

instituições de ensino superior diferentes, sendo uma privada e a outra pública, 

já que um pertencia à Fundação de Ensino Superior de Olinda (FUNESO) e o 



outro à UFPE.  Enquanto que no Alfaletramento, os sujeitos pertenciam a duas 

instituições privadas, Faculdade Joaquim Nabuco e a Faculdade de Ciências 

Humanas de Igarassu. G estava no 2º período e H no 7º. Por fim, os do 

TRELARTE, pertenciam igualmente a instituições privadas diferentes.  

Enquanto I estava no 2º período, J estava no 7º. 

 De modo geral, com os critérios de escolha, procuramos assegurar que 

os nossos entrevistados compusessem uma amostra que contemplasse uma 

diversificação do universo representado pelo conjunto de estagiários do curso 

de Pedagogia que atuam na SEEL.  

Procuramos também conhecer o início e o tempo de permanência no 

estágio de cada um dos nossos sujeitos. Conforme aparece no Quadro 7, as 

experiências em relação a estas variáveis eram muito diferentes. O fato de não 

haver coincidência na data de início de estágio bem como o tempo deste 

caracteriza uma diversidade, o que nos parece muito positivo para uma 

aproximação mais ampla do nosso objeto de pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
       Quadro 7 - Tempo de Atuação dos Estagiários nos Diferentes Campos 

 

Campo de Estágio 

 

Entrevistado 

(E) 

  
Início 

do 
Estágio 

 

Situação 
no Estágio 

(até 
dezembro 
de 2010) 

Tempo no 
Estágio  

(Considerando 
até Dezembro de 

2010). 

 

 

Projeto MAIS 

E A 

 

Março 

de 2009 

Atuante Um ano e oito 

meses 

E B 

 

Abril de 

2009 

Atuante Um ano e sete 

meses 

 

 

Programa Se Liga 

E C 

 

Maio de 

2010 

Atuante Sete meses 

E D 

 

Abril de 

2010 

Atuante Oito meses 

 

 

Ações da Gerência de 

Educação Especial 

E E 

 

Abril de 

2010 

Atuou até 

outubro de 

2010 

 

Seis meses 

E F 

 

Junho 

de 2010 

Atuante Seis meses 

 

 

Projeto Alfaletramento 

E G 

 

Junho 

de 2010 

Atuante Seis meses 

E H 

 

Março 

de 2010 

Atuante Nove meses 

 

 

Projeto TRELARTE 

E I 

 

Maio de 

2010. 

Atuante Sete meses 

E J 

 

Janeiro 

de 2010 

Atuante Onze meses 

 

O EA estava no MAIS há 1 (um) ano e 8 (oito) meses, e o EB há 1 (um) 

ano e 7 (sete) meses, dado que indica que ambos possuíam uma larga 



experiência com a atividade em análise. Os vinculados ao Se Liga tinham 

menos de um ano de atuação, o que se justifica em virtude da recente criação 

do programa. Do mesmo modo, com menos de um ano, se situaram os sujeitos 

do Alfaletramento, bem como os da GEE e do TRELARTE. Porém em nenhum 

dos casos o tempo de estágio é inferior a um semestre, o que nos permitiu 

realizar as entrevistas com pessoas que possuíam uma considerável 

experiência. 

O tempo de estágio deve ser uma variável levada em consideração 

quando almejamos compreender os contornos peculiares a esta atividade. 

Porém, esta variável sozinha é insuficiente para esta compreensão, o que nos 

levou a considerar outras variáveis, as quais serão abordadas logo a seguir 

durante a análise das entrevistas. 

Como afirmamos anteriormente, a entrevista constituiu um dos nossos 

instrumentos de coleta de dados. Abaixo, apresentamos a análise dos dados 

obtidos com este instrumento que para efeitos analíticos foram agrupados em 

quatro categorias criadas a partir do próprio tratamento das informações, 

conforme se procede na aplicação da técnica de análise de conteúdos. As 

categorias foram as seguintes que correspondem aos itens apresentados 

adiante:  

a) Percepções sobre a contribuição do estágio para a formação 

b) Percepções sobre as condições de trabalho 

c) Dificuldades para a realização do estágio 
d) Distâncias ou aproximações entre teoria e prática 

 

Antes desta apresentação, informamos ao leitor o significado de alguns 

símbolos que ocasionalmente poderão ser encontrados no corpo de alguns 

fragmentos textuais das entrevistas. Assim sendo, o símbolo [?] indica um 

trecho da entrevista difícil de entender, durante o processo de transcrição.  Já o 

símbolo (...), indica que o entrevistado, durante a entrevista, suprimiu a sua fala 

e iniciou outra, rapidamente. O terceiro símbolo, isto é, o trema ... , indica uma 

pausa do entrevistado para dar  resposta à pergunta que lhe foi feita durante a 

entrevista. Por fim, o símbolo [/] sinaliza intervenção do 

entrevistador/pesquisador na fala do entrevistado, durante a entrevista, para a 

realização de esclarecimentos das perguntas que eram feitas. 



5.2. Percepções sobre a contribuição do estágio para a formação 
  

Os estagiários, através de suas reflexões, explicaram e afirmaram que a 

atividade que estavam desenvolvendo contribuiu para a formação profissional 

que estavam vivenciando, destacando contribuições específicas advindas das 

experiências acumuladas no cotidiano da escola pública. 

O entrevistado EA, do projeto MAIS, afirma: 

Eu vou lhe dizer de cara, a mesma coisa que eu digo pra todo 
mundo que me pergunta com relação a esse estágio. 
Claudemir, eu nunca tive contato com crianças, é, no Ensino 
Fundamental I, não, ensino fundamental, né, na verdade, que é 
o I mesmo. Eu só tinha com [...] pré-escola, então eu só 
ensinava crianças de dois anos, dois anos e oito meses, até os 
seis. Tive uma feliz experiência com o EJA de dois semestres, 
mas, né, no momento, não tive mais. Depois eu não tive mais, 
mas assim, criança, de 1ª série até 4ª série não. Então nesse 
sentido tem contribuído ricamente, bastante, eu tenho 
conhecido esse tipo de sala, como é a dinâmica dela, como é 
que eu vou trabalhar, isso aí eu tenho aprendido. (EA).  

EA, antes de estagiar, não tinha vivenciado experiências com educandos 

do Ensino Fundamental I, mas apenas com estudantes de outras faixas etárias 

e níveis de ensino. Segundo o entrevistado, o estágio, portanto, possibilitou-lhe 

a aquisição de conhecimentos em relação aos alunos do Ensino Fundamental 

I. O entrevistado EC, do programa Se Liga, por sua vez, afirma: 

Assim, primeiro como eu cheguei, assim, a ter uma visão 
diferente do que é escola pública. A gente acha assim que vem 
com a base, eu estudei tanto em escola municipal como 
estadual, e como particular. Aí a gente tem uma visão que 
pensa que é, como, é, no tempo da gente, mas há uma 
abrangência maior. A gente vê toda a dificuldade do aluno, e 
também as nossas limitações, que a gente tenta quebrar várias 
barreiras em relação a isso, mas quanto a isso, tudo ok, vai 
seguindo. (EC).  

O sujeito EC explica, de modo geral, que o estágio lhe permitiu ter uma 

concepção diferente e mais abrangente da escola pública, destacando 

especificamente a “dificuldade do aluno”, possivelmente dificuldades de 

aprendizagens, intimamente relacionadas não só com as características 

cognitivas do mesmo, mas também com as questões sociais. Neste sentido, 

parece estar incorporando à sua formação os limites em que deverá atuar em 

termos da realidade concreta em que tem se situado a escola pública. 



Esse mesmo tipo de aprendizagem é também destacado pelo sujeito EF, 

da Gerência de Educação Especial, acompanhando alunos com necessidades 

especiais de aprendizagens, quando destaca: 

[...] o estágio, ele me dá uma experiência, uma bagagem, com 
relação a essa prática educativa, essa, essa, o contato com 
essa prática, pra eu sentir um pouco, ver como é, como seria 
um, um, um, futuramente, um trabalho na rede. Ele possibilita, 
ele mostra a realidade. E eu acho é como se fosse assim, eu 
acho que é sempre bom você passar pela rede municipal 
porque eu acho que é um lugar onde você aprende mais [...]. 
(EF). 

Como podemos observar, a grande contribuição que percebe que o 

estágio lhe trouxe foi lhe permitir, de modo geral, a apreensão da “realidade” da 

escola pública em suas nuances. Quanto às experiências vividas no projeto 

Alfaletramento,  EG, por sua vez esclarecerá: 

Em relação assim, a contribuição, foi de grande importância. 
Entendesse? Porque eu tinha uma visão das coisas. Eu já 
trabalhei nessa área e eu tinha uma visão assim, que eu 
achava que as coisas eram fáceis. Que o cotidiano ia abrir 
portas pra você [...] Cresci como ser humano. E aprendi assim, 
a ver os alunos de outra maneira. Porque eu tinha uma visão 
do aluno. E agora eu já tenho outra. Aí eu acredito que eu 
cresci muito. (EG). 

 
Verificamos, especificamente, que EG conseguiu ver o educando da 

escola pública de outra maneira, e embora não explicite como o via e como 

agora o vê, assinala que houve uma mudança significativa na forma de 

entender e conceber o estudante da rede pública, assinalando, possivelmente, 

para uma relação entre ambos, capaz de fazê-los desenvolver-se 

educacionalmente. De modo genérico, afirma “cresci como ser humano”, 

apontando, entre outros, para a possibilidade de ter tido no estágio 

contribuições para a sua formação profissional e humana. 

Vale ainda destacar a percepção de  EI que assegurou: 
  
Ai, meu Deus! Tá contribuindo muito [...], muito mesmo! Todo 
dia eu aprendo com eles, com as professoras, com a direção, e 
tudo, e assim, tudo que aprendo aqui eu procuro é, fazer no 
final de semana, eu faço uma, tipo assim, um diariozinho pra 
mim. E coloco, deixo registrado os principais pontos que me 
chamaram a atenção, assim, pra servir como critica pra eu 
continuar desenvolvendo, né? (EI) 
 



O entrevistado assegura que diariamente aprende, e que o aprendizado 

se efetiva com os diferentes atores presentes no contexto escolar, como os 

alunos da rede, as professoras efetivas e os funcionários que formavam a 

direção ou a gestão da escola.   

Os relatos dos entrevistados que atuavam nos cinco campos de estágio 

já mencionados, de fato assinalam que o trabalho e as experiências vividas por 

eles, no âmbito das escolas públicas, constituíram elementos agregadores no 

processo de formação profissional em que estavam inseridos, como não 

poderia deixar de acontecer.  

Todavia, na maior parte de suas percepções encontramos certa 

perplexidade com a realidade da escola pública. Indiretamente, este achado 

pode indicar que a preparação no âmbito dos cursos de Pedagogia a que eles 

estavam vinculados não tem levado em conta esta realidade e, portanto, está 

distanciando a relação teoria e prática dos processos formativos que lhes cabe 

desenvolver. 
 

5.3. Percepções sobre as condições de trabalho 
 

Como anteriormente comentamos há riscos de que estagiários sejam 

explorados em suas atividades, bem como que sejam precárias as suas 

condições de trabalho, ainda que a regulação do estágio, materializada no que 

prescreve a lei 11.788/08,   tenha procurado estabelecer salvaguardas para que 

estes riscos não ocorram. A análise dos nossos dados mostraram situações 

diferenciadas no âmbito de cada projeto e/ou programa indicando a presença 

de orientações e práticas distintas no âmbito de uma mesma instituição, ou 

seja, na RMER. 

De fato, um dos problemas referidos foi em relação aos locais 

inadequados para o desenvolvimento de atividades, como se refere EA, do 

MAIS: 

Nas outras escolas, é, pelo menos em uma delas, eu realmente 
pegava alunos, eu atendia duas salas e ficava, era uma de 
segunda série, né? Que esse negócio de ciclo não vou me 
deter em te explicar agora, uma sala que seria a antiga 
segunda série, eu ficava com ela no primeiro horário, mas aí 
como não havia espaço pra eu atender as crianças, eu atendia 
no refeitório que era mínimo, muito pequenininho, e o que é 



que acontecia: por volta das três e meia, começava a merenda, 
e a merenda durava cerca de uma hora, uma hora e pouca, e 
aí eu ainda tinha que esperar que as serventes fossem lá, 
limpar o espaço, pra que eu fosse atender a ultima sala que 
seria o que hoje a gente, que seria o de antigamente quarta 
série. O que acontecia: eu atendia bem ao primeiro horário, o 
segundo horário ficava defasado. Daí por conta, desses, 
desses problemas estruturais. (EA, grifos nosso). 

A inexistência de um espaço adequado para desenvolver as atividades 

levando o estudante a improvisar as atividades em um refeitório, local de 

alimentação, comprometia as ações e consequentemente, as aprendizagens 

dos alunos da rede.  Dessa forma, as intenções proclamadas pelo MAIS, ou 

seja, atendimento aos educandos com dificuldades de aprendizagens, 

paradoxalmente, parecem não se concretizar em virtude da falta de um local 

adequado. Isto dificultava ou até mesmo impossibilitava a superação daquelas 

dificuldades, sem falar do comprometimento das atividades de estágio e do 

desenvolvimento satisfatório deste. 

Igualmente em relação à inadequação do local, EB, também do MAIS, 

assevera: 

[...] agora o principal mesmo, que o pessoal falava mais [nas 
formações realizadas pela SEEL], era a estrutura, a parte 
física. Porque era, realmente, você trazer uma pessoa para 
trabalhar num refeitório, com barulho de menino, era horrível. E 
tem lá no folderzinho do ciclo que o aluno tem que ter o mesmo 
direito dos outros. Entendeu? Inclusive todas as condições 
físicas, mas infelizmente não era isso que acontecia, que a 
gente não tinha lugar pra trabalhar. (EB).  

Em relação à inadequação do local para desenvolvimento das 

atividades referentes, é oportuno mencionar o que afirma a Lei 11.788/08, em 

seu capítulo 9, inciso II, quando determina as atribuições das instituições 

concedentes, ou seja, elas têm, entre outros deveres, que “ofertar instalações 

que tenham condições de proporcionar ao educando28 atividades de 

aprendizagem social, profissional e cultural.” 

Ainda em relação às condições de trabalho EH, do Alfaletramento, 

explicita que: “outra dificuldade é mais jogos. Nós temos jogos educativos, mas 

é importante ter mais jogos concretos” (EH). 

                                                                                                                                                   
28 “Educando” é o termo utilizado pela Lei 11.788/08 para se referir ao estagiário.   



Contudo, também foram destacados aspectos positivos. Nesse 

sentido, EC, referindo-se ao apoio/orientação que recebia na escola, por meio 

da professora efetiva que trabalha com ela no programa Se Liga, explicou que 

a professora: “[...] tá sempre orientando, sempre conversando, por sinal muito 

bem, aí sempre há um bom entrosamento [...]” (EC). 

As orientações, capacitações, apoios, formações, em alguns casos, 

não aconteciam nas escolas, mas em ambientes e momentos específicos, 

como as capacitações realizadas por algumas Gerências, como afirma  EH, do 

Alfaletramento: 

Não. Assim. Da direção a gente não teve apoio não. Mas a 
gente tem a capacitação, que a Prefeitura dá. Que é de dois 
em dois meses. E lá a gente elabora aulas. Passa as 
experiências que a gente teve, né? Traz o material de apoio, 
material didático, material de trabalho. E assim, as instruções 
que é pra gente seguir, e as metas pra serem alcançadas. 
Entendeu? Porque existem etapas. Tem nível um, nível dois, 
nível três. Então a gente tem que passar essas crianças de um 
nível para o outro. Até que essa criança possa ser retirada do 
projeto e dar o lugar a outro (EG). 

 

Outro entrevistado, EE, explica que participou de uma formação, 

segundo ele, uma “palestra”, ao dizer que: 

Há. Na verdade a última vez que eu fui, só fui uma vez, que foi 
no dia vinte e um do nove, do nove mês passado, foi quando 
num foi nem uma formação, foi uma palestra. A gente saiu 
daqui num sentido de formação. Fez: vá pra lá que vai ter uma 
formação, mas cheguei lá foi uma palestra mesmo falando 
sobre é os problemas, quais são os níveis de, de especial 
assim que os meninos têm, é, mostrando assim [...] é, como se 
fosse uma palestra mesmo pra gente perguntando sobre como 
a gente mesmo conversa com os meninos lá, é, mostrando que 
a gente tem que ter sempre de colocar ele incluso, nunca 
separando, botar os outros alunos junto com ele, entendeu? 
Alertando em algumas coisas, dizendo como eu mesmo não 
sabia, que o direito num era, [?] a professora eu dar uma ajuda 
um pouquinho a mais, mas era a professora que tinha que tá 
comigo, entendeu? (EE). 

 

Segundo EE, a “palestra” foi importante porque nela se tratou das 

deficiências e dos seus diferentes graus, da necessidade de garantir a inclusão 

dos educandos com necessidades especiais de aprendizagens, bem como a 



advertência de que o estagiário não deveria atuar sozinho junto ao estudante 

especial, mas sob a orientação de uma professora efetiva da rede. 

Já EI, do projeto TRELARTE, referindo-se às formações realizadas 

pala SEEL, assegura que participou:  

[...] De três. Já tiveram cinco [...]. Aí eu: meu Deus! [...] são 
muito boas [...]. Foi muito importante, [...] Eu perdi a primeira, 
não participei, dizem que foi a melhor, mas eu participei de 
uma falando sobre as questões de raça, outra eu participei 
falando sobre as questões de sexualidade, que eu achei muito 
interessante, porque eu não fazia idéia do que era isso pra 
criança, até porque na faculdade eu ainda não to pagando 
nenhuma matéria. E lá eles me deram essa, mais ou menos 
essa, como eu lidar na hora que eu tiver que passar isso pra 
eles, né? Inclusive eu até falei de um fato lá, sobre a questão 
da sexualidade, de uma criança aqui na sala, que me abordou 
com uma coisa assim, que pra mim foi uma surpresa e eu 
tentei ajudar ela, mas eu não sabia por onde ir. E quando eu fui 
pra esse curso, que a professora colocou a situação, eu, poxa! 
Eu agi correto. Eu fiquei muito feliz porque eu tinha agido 
correto, e peguei um monte de informação pra passar pra eles. 
Pra no dia a dia mesmo é que a gente vê o que precisa, sabe? 
(EI) 

 

5.4. Dificuldades para a realização do estágio 
 

Antes de nos debruçarmos sobre este item, faz-se necessário 

esclarecer que o mesmo tem uma estreita relação com o anterior, e, de certa 

forma, pode até se confundir com ele, mas há uma tênue distinção entre as 

percepções sobre as condições de trabalho e as dificuldades para realização 

do estágio.  Anteriormente, nos referimos às condições ou espaços 

inadequados para o desenvolvimento das atividades do estágio, a falta de 

acesso a materiais pedagógicos e a (in) existência de apoio, formações e 

orientações garantidas aos estagiários. Agora, pretendemos abordar as 

dificuldades apresentadas pelos sujeitos da pesquisa, as quais estão 

relacionadas, sobretudo, as relações com os outros sujeitos da escola, tais 

como a falta de orientação, problemas na relação interpessoal, falta de 

organização do cotidiano escolar, entre outras.  

As dificuldades enfrentadas pelo EA, em muitas situações, 

comprometiam as suas atividades, bem como a sequência das mesmas, 

conforme informa abaixo: 



 

[...] Outra coisa também era a questão da, da, da como é que 
se diz? Como eles não nos davam planejamento e eu não 
sabia o que fazer, eu tinha que criar. Eu tinha que ser 
criativa. E quanto às séries diferenciadas, não havia aquele 
vínculo. Se eu não tinha vinculo com aquela turma, eu dava 
aquela aula ali, só ia ver ela dali 15 dias, dali 16 dias, isso 
complicava demais o meu trabalho. Então uma das dificuldades 
que eu sentia muito era a questão de eu nunca saber em que 
sala que eu ia parar. 

Então se eu nunca sabia que sala eu ia parar, eu não sabia 
fazer planejamento, não tinha como, não sabia o ponto de 
partida! [...]. (EA, grifos nosso). 

 
Como vimos a inexistência de um profissional efetivo da escola para 

auxiliar EA no processo de planejamento de atividades a serem executadas 

com as crianças, bem como a incerteza de qual público ou turma ele iria 

trabalhar, constituíam as suas duas maiores dificuldades. Esse depoimento 

deixa entrever que o estagiário acaba tendo de improvisar e se adequar a 

condições adversas, o que não deixa de constituir aprendizagens, ainda que 

limitadas em relação aos objetivos primeiros do estágio. 

Em consonância com o que é afirmado por EA, EE, referindo-se às suas 

dificuldades, assegura que 

[...] É porque eu não tinha ninguém pra me acompanhar assim, 
assim, dizer: Margarida [nome fictício],  passa essa semana, 
trabalhe com ele isso, trabalhe com esse aquilo, eu num tinha, 
era, comigo, comigo, mesmo, tinha que dá meu jeito [...]. (EE).  

 

O depoimento do entrevistado conduz-nos, inevitavelmente, ao que 

determina a legislação, em seu capítulo 9, inciso III, ao assegurar, para o 

desenvolvimento do estágio que a instituição concedente tem o dever de                   

“indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

orientar e supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente”. No caso em 

questão, a legislação não está sendo cumprida. 

Ainda pudemos identificar outras dificuldades. O EG, do 

Alfaletramento, afirma: “A gente não é apresentada quando chega na escola. 

Como uma pessoa do projeto, que vai facilitar a vida daquela criança. A pessoa 



não é vista, bem vista pelo professor.” (EG). A ausência de receptividade ao 

estagiário, bem como a aceitação do mesmo na escola, configura-se como 

uma dificuldade às suas atividades. Em continuação, ainda é importante 

destacar outra fala do entrevistado em questão, quando o mesmo afirma:  

Quando a gente chega na sala de aula o professor faz: Leva, 
leva, leva, porque não presta. Então a gente não vai pegar 
aquele aluno, não é porque ele não presta. Nem também 
porque ele tá perturbando ou porque ele é um menino 
hiperativo. A gente vai pegar ele porque ele precisa ser 
trabalhado. Tá entendendo? Tem essa questão. (EG). 

 
Por fim, ainda sobre os empecilhos enfrentados, o entrevistado 

assegura: 
 

E a questão do apoio, que a escola, nem toda escola dá. A 
direção não apóia. Se eu trago um projeto, porque eu sei que 
meus alunos da minha escola precisam, então eu tenho que 
seguir aquilo ali ao pé da letra. Porque se na quarta, na quinta, 
eles não tem capacidade de ser essa série. Quando ele chegar 
na oitava, ele não   vai ter mesmo. Tem essas dificuldades. 
(EG). 

 
Já EI, garante: 
 

Olhe, dificuldade eu encontro no sentido de abertura mesmo, 
dos professores. Assim, eu percebo que eles, assim, não dão 
tanto apoio pra gente como estagiária, e percebo também que 
assim, a gente, a gente quando chega, a gente fica um pouco 
perdido, né? Sem saber como, como conduzir [...] mas eu acho 
que elas não têm essa, como é que eu posso dizer? Não é 
nem consideração, mas eu acho que elas também não têm 
essa preparação, de receber o estagiário na sala.  Sabe? 
Assim, de como eu vou lidar com o estagiário, né? Talvez ela 
ache que a gente tá ali atrapalhando, não sei. De alguma forma 
querendo tirar [risos] alguma coisa delas, eu sinto um pouco 
isso. E eu, eu, acho que deveria ser o contrário, elas deviam 
ver a gente como realmente aquele apoio que vai ajudar em 
todos os sentidos, sabe? Eu acho que é abertura mesmo, da 
parte delas. (EI). 

 
Por fim, em relação às dificuldades no estágio, mencionamos o que 

destaca EC, do Se Liga: 



Eu acho que assim, esse ano eu sinto que teve um atraso, 
demorado, assim, do material didático. Veio chegar um pouco 
mais tarde, é quando eu cheguei na sala, um mês depois foi 
que o material chegou, ou seja, na metade do ano. Isso 
prejudica o aluno que já tá assim, atrasado, às vezes tem uns 
alunos com treze anos, faziam a quarta serie. Então, pra isso, 
já é um atraso. O atraso desses materiais dificulta mais o 
trabalho do professor, ou do estagiário numa sala de aula. 
Acho que esse ponto do material didático deveria viabilizar 
mais rápido pra que pudéssemos efetuar um trabalho mais 
certo. (EC). 

 

As dificuldades mencionadas evidenciam problemas de 

relacionamento e em certa medida, falta de acompanhamento nas escolas. 

Pudemos constatar também que em alguns projetos, como é o caso do Se Liga 

os estagiários não têm momentos de formação continuada. Em síntese, os 

problemas e rumos diferenciados da prática do estágio são indicativos da falta 

de unidade da Prefeitura no desenvolvimento dos seus programas e projetos o 

que reflete na formação que os estudantes de pedagogia vivenciam nos 

estágios ofertados.  

 

5.5. Distâncias ou aproximações entre teoria e prática 
         

A relação entre teoria e prática, em algumas situações, se 

aproximava; em outras, porém, se distanciava, como veremos logo a seguir. 

Este fato nos permitiu perceber que alguns sujeitos, exprimiram vivenciar, em 

graus diferentes, uma compreensão de articulação teoria e prática na 

realização de suas atividades. 

Nesse sentido, nos reportamos, inicialmente, ao EI, do TRELARTE, 

cujo discurso permite vislumbrar uma compreensão fragmentada da referida 

articulação:  

Tanto na faculdade como no futuro, quando eu for fazer 
monografia, fazer alguma, alguma pesquisa. Vai ser muito, 
muito bom, viu? Até melhor do que teoria, na prática, porque a 
gente quando vive é que a gente vê realmente os problemas da 
educação. O que precisa, o que a gente vai contribuir. (EI).  

 

Igualmente percebemos, em muitos dos contextos discursivos, a 

existência de distorções entre as orientações de projetos e programas e o que 



acontece no interior das escolas. Um exemplo emblemático de tal situação 

pode ser verificado na análise de conteúdo do discurso de EA, do MAIS:  

 

 

Porque assim: o, o, o projeto te diz isso, tu vai fazer isso, isso e 
isso. Mas quando chega na escola a realidade é outra. O 
atendimento que necessita não é bem aquele, e aí ficava 
assim... Eu ficava à disposição da escola (EA).  

 

Ou seja, havia uma desarticulação entre o que o projeto propõe e a 

realidade encontrada na escola. Desarticulação entre a formação e a prática no 

estágio, demonstrando que há dificuldades em articular as proposições e 

orientações teóricas (os referenciais) com o modo de colocá-la em prática na 

escola. 

Em outra direção, podemos ver EF, da Gerência de Educação 

Especial, quando se refere a uma formação ofertada pela SEEL, pois, 

indiretamente, ela articula o que havia aprendido, com as suas tarefas na sala 

de aula:  

Olha, eu gostei muito da formação, assim, eu achei bastante 
construtiva, esse período de formação, porque ela falou numa 
linguagem muito assim, vamos supor, muito simples, das 
deficiências, e assim, a gente relacionou diretamente o que a 
gente tava na prática  [...]. Só que assim, eu participei também 
aqui na faculdade [Centro de Educação da UFPE], no centro, 
com a professora Pedrosa [nome fictício], que ela passou uma 
palestra também, ou foi um seminário sobre as tendências 
inclusivas na escola [...]. (EF).  

 

Complementando, EF ainda afirma:  

 
Assim, o estágio ele é na escola, né isso. Então assim, ele dá 
uma bagagem com relação a, a, a, a essa prática educativa 
que a gente tanto busca aqui no Centro [Centro de Educação 
da UFPE] [...]. Então, pra área de educação, como professor, 
que ajuda na prática educativa, eu acho que o estágio contribui 
bastante [...]. (EF).  

 

Vemos que a partir do estágio, o estudante de Pedagogia conseguiu se 

situar no contexto da relação entre teoria e prática. A experiência do seu 

estágio, em particular, aparenta ter lhe permitido associar conhecimentos no 



sentido de melhor desenvolvimento de suas atividades junto aos alunos com 

necessidades especiais de aprendizagem.  

Em outra perspectiva, observamos diferentes (como veremos adiante) 

concepções e práticas voltadas para o processo de alfabetização. Desta 

perspectiva, destacamos o conteúdo do discurso de EH do Alfaletramento: 

 
Porque é assim: o, o, o letramento, Alfaletramento é uma base 
pra o pedagogo, e nós estamos trabalhando com o aluno, 
diretamente concreto, que é importante a prática né? É dessa 
troca da experiência que eu acho importante. Tanto eu posso 
é... passar o meu conhecimento e o aluno aprender, tanto o 
aluno passa pra mim o que ele não sabe.  Então aí é uma troca 
de experiência e que vamos cada dia fazer esse processo né? 
Porque o letramento é um processo, não é uma coisa imediata, 
um resultado é um processo que você vai observando e vai 
captando na sua avaliação, né?  Acho importante o letramento 
na minha formação que é a prática. Com responsabilidade, né? 
Você é... dá o melhor de si, né? Com responsabilidade, 
criatividade. (EH). 

 
Sabemos que o processo de alfabetizar letrando e o letramento são 

processos essenciais aos alunos da rede, e que, portanto, cabe aos futuros 

pedagogos a aquisição de conhecimentos básicos nesse campo específico, ou 

seja, Linguagens, o que vem sendo garantindo, segundo o entrevistado, por 

meio do estágio no projeto Alfaletramento, segundo referenciais que respeitam 

os saberes peculiares ao aluno. 

Diferentemente de EH, ED, do Se Liga, apresenta uma concepção de 

alfabetização tradicional, ao explicar como desenvolve suas atividades: 

Alfabetização, mais na parte de alfabetização, de 
conhecimento mesmo do alfabeto, certo, porque eu acho que a 
base de tudo né? Ele tem que conhecer, as letras, porque se 
ele não conhecer não tem nem como a gente dar um passo 
maior, alfabetizando mesmo ele. Em relação assim: conhecer 
as letras, depois silabando com ele, entendeu? (ED). 

No mesmo sentido e apresentando uma concepção de alfabetização 

mais arcaica, podemos situar EE, da GEE, quando explica: “[...] eu começava a 

trabalhar com ele de acordo com a alfabetização, cobrir é, é, é formando 

palavrinha b com a, b com e. [...]” (EE). 

Os contextos discursivos podem servir de exemplo de como numa 

mesma rede de ensino as orientações são múltiplas e fragmentadas, o que é 

indicativo dos limites em que vêm se situando os processos de alfabetização. 



Estes limites refletem, por seu turno, contradições presentes na política 

municipal de educação que parece se materializar por meio de múltiplos 

referenciais. São problemas que, sem dúvida, afetam o processo de 

escolarização dos alunos da rede municipal e concomitantemente, o processo 

formativo dos estudantes que aí desenvolvem seu estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No transcorrer desta dissertação objetivamos investigar as repercussões 

da política de estágio da SEEL do Recife para estudantes do curso de 

Pedagogia e para a RMER, procurando, simultaneamente, estudar o estágio 

enquanto uma das dimensões de articulação teoria e prática na formação dos 

estudantes do curso citado.  

Na introdução, realizamos a apresentação da RMER e logo em seguida, 

traçamos um panorama geral do estágio na Rede. No primeiro capítulo nos 

debruçamos sobre os elementos teórico-metodológicos norteadores da 

pesquisa, discutindo as concepções de teoria e prática, o estágio em processos 

formativos e os procedimentos metodológicos para a realização da pesquisa. 
No segundo, contextualizamos o nosso objeto de pesquisa, tecendo 

considerações sobre o estágio no Brasil, discutindo a Lei 11.788/2008, 

articulando-o com as propostas de políticas para a formação do educador. No 

terceiro capítulo tratamos dos campos de atuação dos estudantes de 

pedagogia a partir dos registros documentais da SEEL. Por fim, no último, 

transcorremos sobre os sujeitos da pesquisa, procurando caracterizá-los, 

verificando as atividades desenvolvidas pelos mesmos por meio da análise das 

entrevistas.  

Ao nos debruçarmos sobre o objeto da legislação, o fizemos situando-o 

dentro de projetos e programas da SEEL, o que nos permitiu promover um 

diálogo ente duas áreas do conhecimento, isto é, políticas públicas em 

educação, materializadas na RMER, e a formação inicial de pedagogos e/ou 

professores. 

Vimos também que o objeto da Lei 11.788/08 constitui elemento 

indispensável na formação de futuros profissionais, entre eles os pedagogos. 

Ele não pode ser concebido como a parte prática, mas como uma superação 

da fragmentação ou separação de teoria e prática, possibilitando aos futuros 

pedagogos, uma aproximação e conhecimento da realidade da escola pública, 

contribuindo para a formação profissional dos mesmos. De modo geral, 

afirmamos que o estágio constitui um campo importante de conhecimento. 



Vimos, através da análise dos documentos, que a razão primeira (com 

exceção do estágio pela GEE) para a atuação dos estudantes do curso de 

pedagogia enquanto estagiários consiste no fato de se garantir a formação 

continuada de professores efetivos da rede, e que em todos os campos de 

estágio há formação para os estagiários, exceto para os que atuavam no 

programa Se Liga. Ainda em relação aos documentos, vimos que não há 

normas gerais determinadas pela SEEL do Recife sobre o estágio, o que, por 

um lado, pode representar autonomia para as gerências já mencionadas, e por 

outro, pode comprometer o estágio. 

O estagiário tem sido essencial para a RMER colocar suas políticas em 

ação. Os referenciais nacionais são modificados durante a materialização do 

estágio, como também as orientações dos programas e projetos quando 

chegam às escolas pelas carências e necessidades da própria política 

municipal. 

O paradoxo é que as aprendizagens dos estudantes do curso de 

Pedagogia são importantes, mas são aprendizagens que incorporam as 

próprias dificuldades presentes na escola pública (os estagiários literalmente 

“se viram”), como muitas vezes, assumir responsabilidades que de início, de 

acordo com a legislação, não deveriam ser assumidas por eles. 

Há distanciamento das orientações tecnicistas, mas se misturam vários 

referenciais. Por exemplo, no Se Liga não há formação para os futuros 

pedagogos, nem tampouco espaço para os mesmos refletirem as suas 

atividades, fazendo com que eles sigam quase que uma receita. Em outros há 

incentivo à iniciativa e a criatividade, mas ainda é uma formação fragmentada 

do ponto de vista da desarticulação teoria e prática, com poucas situações de 

exceção.  

Ainda que possamos tecer algumas ponderações sobre a legislação de 

estágio, não podemos deixar de reconhecê-la como um avanço no sentido de 

tentar contribuir, através da regulação, para o desenvolvimento e formação de 

futuros profissionais, especialmente futuros pedagogos.  

Porém, para que os futuros profissionais aqui estudados possam 

desfrutar de experiências mais enriquecedoras, formadoras e 

profissionalizantes, são necessárias várias ações. Nesse sentido, 

primeiramente, é necessário o cumprimento da legislação em vigor. Num 



segundo momento, faz-se necessário uma preparação da RMER para receber 

e trabalhar com os estudantes do curso de Pedagogia. Por fim, uma integração 

e interação pedagógica entre os principais atores em torno do objeto da Lei 

11.788/2008, quais sejam, o estudante estagiário, a instituição de ensino onde 

ele está matriculado e a instituição concedente de estágio.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 
CENTRO DE EDUCAÇÃO – CE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO - PPGE 
 

QUESTIONÁRIO 
 

CAMPO 01 – INFORMAÇÕES PESSOAIS 
 
Instituição onde estuda: ________________________ Idade: ____________ 
Ano de ingresso no curso:__________ Período: ________________________ 
Renda familiar: ( ) 1 salário     ( ) 2 salários   ( ) 3 salários   Quanto: __________ 
Grau de escolaridade: a) da mãe: ________________________________       b) 
do pai: _____________________________________________________ 
Contatos: E-mail: _______________________ Celular: __________________ 

 
 

CAMPO 02 – INFORMAÇÕES SOBRE O LOCAL ONDE ATUA 
 
 

Instituição educacional (escola, etc.) da Rede Municipal de Ensino do Recife 
(RMER) onde atua como professor (a) estagiário (a): 
__________________________________________________________________
_____ 
Turno ou horário em que atua como professor estagiário: 
_____________________________ 
Onde atua: 
a) ( ) Projeto Alfaletramento; b) ( ) Projeto Movimento de Aprendizagens Interativas 
(MAIS); c) ( ) Projeto TRELARTE; d) ( ) Projeto Manuel Bandeira de Formação de 
Leitores; e) ( ) Projeto Se Liga; f) ( ) Projeto Acelera; f) ( ) Acompanhamento de 
aluno especial da Gerência de Educação Especial. 

Esclarecimento de resposta: 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________ 

Recife, ______, ____________ de 2010. 

 



Anexo 2   

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 

Centro de Educação – CE 

Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE 

 

Entrevista Semi-Estruturada 

Questões Norteadoras da Entrevista 

 

1. Enquanto professor (a) estagiário (a), quais atividades você desenvolve 

(relatar todas, com detalhes, se possível)? 

2. Você desenvolve as atividades sozinho (a) ou conta com a colaboração 

(e orientação) de algum (a) professor (a) ou outro profissional da 

RMER? 

3. Durante o estágio você participou de momentos de formação oferecidos 

pela Secretaria de Educação do Recife?  

4. Se sim, em que local (instituição) se deu os momentos de formação e 

como eram as formações (tentar detalhar o processo de formação do 

professor estagiário)? 

5. Você encontra dificuldades para desenvolver as atividades do estágio 

enquanto professor (a) estagiário (a)? Se SIM, quais? 

6. Como o estágio está contribuindo para a sua formação profissional? 

7. Se tivesse que sugerir alterações em seu estágio, quais você sugeriria? 

 

 

 


