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RESUMO

A formação docente tem como um dos seus eixos o estágio curricular supervisionado (ECS). Em relação a este, algumas frases nos convocam a atenção: “Esqueça tudo o que

você vê na Universidade, porque aqui a realidade é diferente!”; “Na teoria é uma coisa, mas aqui na prática é outra coisa!”; “Eu assino o seu papel e aí você não precisa mais vir

nesta escola!”. Esses ditos têm sido recorrentemente atribuídos, por estudantes do curso de Pedagogia em uma Universidade Pública de Minas Gerais, aos professores regentes

de turma com quem tiveram contato em escolas campos de estágio. 

Mas afinal o que a presença do estagiário de um curso de formação docente causa junto ao professor regente de turma que o recebe como supervisor na escola campo de

estágio? O que quer esse professor regente de turma que chega ao extremo de propor a burla desse eixo da formação docente inicial aos estagiários com quem tem contato?

Quais são os efeitos do encontro com o estagiário em relação aos modos de subjetivação dos professores regentes de turma? A burla pode ser entendida como uma resposta ao

mal estar docente? Frente a essa problemática, um questionamento se impõe e orientará o trajeto de pesquisa a que se refere este projeto: o que se quer quando se burla o

ECS? 

Recortado, portanto, o tema como o ECS no âmbito da formação de professores, torna-se necessário dizer que esse eixo da formação docente é frequentemente subvalorizado

por estudantes e professores das instituições de ensino superior, bem como por professores regentes de turma e gestores das escolas campos de estágio tal como apontam Gatti

e Barreto (2009), Silvestre e Placco (2011) Pimenta e Lima (2012) e Calderano (2012), para citar algumas autoras que têm versado sobre o tema em questão. 

Os efeitos da referida subvalorização repercutem na própria formação docente, repercussão essa positivada no obscurantismo dos Projetos Políticos Pedagógicos dos cursos de

Pedagogia estudados por Gatti e Barreto, no que se refere ao ECS (2009, p. 120). 

Mas quais podem ser os efeitos da subvalorização mencionada para os estudantes de cursos de formação de professores? E como é possível operar enquanto instituição de

ensino superior frente à eclosão desses mesmos efeitos? Esses são problemas de realidade que se vinculam à minha prática profissional enquanto coordenador do Núcleo de

Estágio de uma Universidade Pública de Minas Gerais e que encontram algum tipo de tradução no seguinte enunciado de uma estudante do 2º período do curso de Pedagogia:

“Parece que o estágio (curricular supervisionado) serve para que a gente desista do curso!”.

Frente a isso, busquei entender o que já há produzido nesse campo de estudos e a partir dessa revisão de literatura, importa dizer que a produção não é vasta, porém está muito

distante de poder ser qualificada como inexistente. Ressalta-se ainda que a articulação do ECS com o campo de formação de professores é, de longe, o mais explorado.

Todavia, essa exploração se vincula majoritariamente ou ao entendimento e mesmo ao esclarecimento do ECS enquanto eixo da formação docente, enfatizando o combate ao

estabelecimento de uma dicotomia entre “teoria” e “prática” e ressaltando a relevância do ECS (PIMENTA; LIMA, 2012), por exemplo, ou a análises acerca dos estudantes

estagiários, bem como dos professores formadores das instituições de ensino superior posicionando-os como sujeitos centrais das pesquisas. 

Frente a isso, localiza-se um viés a ser explorado com a intenção de colaborar com o debate nesse campo, a saber, a busca de um entendimento acerca dos professores

regentes de turma que desempenham a função de supervisores de ECS nas escolas campos de estágio. Ademais, visar-se-á ao entendimento acerca dos modos de subjetivação

dos professores em questão buscando entender se a burla do ECS pode ser compreendida como uma resposta ao mal estar docente vivenciado pelos professores regentes de

turma – supervisores de estágio – das escolas campos de estágio.

Assim o estudo em questão se localiza em uma fronteira em que se articulará um campo institucional referente ao ECS na esfera dos cursos de formação inicial de professores e

outro voltado para as subjetividades dos professores regentes de turma – supervisores de ECS das escolas campos de estágio. 

Compreender, portanto, o modo como os referidos professores regentes de turma lidam com o estagiário no local em que desenvolvem suas práticas é essencial para buscarmos

aprimorar esse eixo da formação docente inicial e adicionarmos argumentos fundamentados para o enfrentamento da subvalorização já citada contribuindo assim para um

incremento da qualidade do curso de Pedagogia e das demais licenciaturas.

Nesse sentido, talvez seja possível retificar impressões como aquela traduzida pelo dito de uma estudante do curso de Pedagogia que pensou, ainda no início da sua formação,

que o ECS parecia colaborar para que os estudantes desistissem dos cursos de formação inicial de professores. Isso porque ao zelar para que o ECS constitua sim um lócus

qualificado e, portanto, essencial de primeiro encontro com a futura prática profissional, estaremos contribuindo para que esta esteja mais alinhada com as demandas da

sociedade contemporânea.

REFERÊNCIAS:

CALDERANO, Maria da Assunção. Modalidades de ações desenvolvidas por estagiários e professores supervisores de estágio da escola básica. Formação Docente, Belo

Horizonte, vol. 04, n. 07, p. 141-159, jul./dez. 2012.

GATTI, B. A.; BARRETO, E. S. S. Professores: aspectos de sua profissionalização, formação e valorização social. Brasília, DF: UNESCO, 2009. (Relatório de pesquisa).



PIMENTA, Selma Garrido; LIMA, Maria Socorro Lucena. Estágio e Docência. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2012. 296p.

SILVESTRE, Magali Aparecida; PLACCO, Vera Maria Nigro de Souza. Modelos de formação e estágios curriculares. Formação Docente, Belo Horizonte, vol. 03, n. 05, p. 30-45,

ago./dez. 2011.

Projeto 1


