
 

Universidade de Aveiro 
2019 

 Departamento de Educação e Psicologia 

Jamily 
Vasconcelos 
Caribé 
Souza 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO MEDIADOR 
DA RELAÇÃO UNIVERSIDADE / ESCOLA 
 

 

   
  

   



  



 

 

Universidade de Aveiro 
2019 

 Departamento de Educação e Psicologia  

Jamily 
Vasconcelos 
Caribé 
Souza 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO COMO MEDIADOR 
DA RELAÇÃO UNIVERSIDADE / ESCOLA 
 

  
 
 
 
 
Tese de doutoramento apresentada à Universidade de Aveiro para 
cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do grau de Doutor em 
Educação, realizada sob a orientação científica da Professora Doutora Maria 
Helena Almeida Beirão de Araújo e Sá, Professora Associada com agregação 
do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro. 
 

  
 

 
 
 



  



 
  

  
 

 
 

Dedico este trabalho aos professores que constroem e reconstroem 
a sua prática, apesar de todas as pedras no meio do caminho.  
 
Aos alunos que nos colocam de frente com as nossas dúvidas e 
incertezas e nos motivam a investigar nossas práticas. São vocês os 
responsáveis pelo nosso desenvolvimento profissional.  
 

 



  



 
  

 

 
 
 

 
 

o júri  
 

 Doutor Helmuth Robert Malonek 
Professor Catedrático, Universidade de Aveiro (presidente) 

  
 
 

 Doutora Maria Helena Almeida Beirão de Araújo e Sá 
Professora Associada com Agregação, Universidade de Aveiro (orientadora) 

  
 
 

  Doutora Maria Isabel Lobo de Alarcão e Silva Tavares 
Professora Catedrática Aposentada, Universidade de Aveiro 

  
 
 

 Doutora Ana Isabel de Oliveira Andrade 
Professora Associada com Agregação, Universidade de Aveiro 

  
 
 

 Doutora Ana Sofia Reis de Castro e Pinho 
Professora Auxiliar, Universidade de Lisboa - Instituto de Educação 
 

  
 

 Doutor Manuel Bernardo Queiróz Canha 
Professor Adjunto, Instituto Politécnico do Porto - Escola Superior de Educação do Porto 

 
 
 



  



 
 
 
 
agradecimentos 
 

À professora Helena Araújo e Sá, por acreditar neste projeto, orientando-me sempre de 
maneira firme e acolhedora, mesmo quando eu me encontrava do outro lado do oceano 
Atlântico. Muitas foram as lições aprendidas.  

Minha eterna gratidão ao meu marido Paulo Souza. A cada vez que avanço, estás 
sempre ao meu lado, acreditando em mim e dizendo em alto e bom som “VOCÊ 
CONSEGUE!”. Sem você, eu não teria chegado até aqui.  

À Vitória, por ter compreendido as minhas ausências sempre com sorriso no rosto e 
abraços bem apertados. Gratidão, minha querida filha! 

Aos meus pais que deram o melhor deles para eu ser a pessoa que sou. Muita gratidão à 
minha mãe Lídice Vasconcelos, pelo apoio incondicional em todos os momentos. Esse 
título também é seu! Muita gratidão ao meu pai Wilson Caribé que está a ver esse 
momento lá de cima e, com certeza, muito orgulhoso por mais essa minha conquista.  

Às minhas queridas irmãs Marta e Zilva, admiradoras incondicionais que sempre 
acreditaram no meu potencial. Vocês não fazem ideia do quão é bom tê-las como irmãs. 
Gratidão pelo cuidado para comigo. 

À minha madrinha-mãe, Terezinha Vasconcelos, pelas vibrações positivas e orações 
mais que carinhosas. 

À Consuelo e Pedro Pires, pelas palavras sempre positivas. 

A Luís Renato e Fabiana, Josué e Luciana, pela torcida carinhosa.  

À Carla Miranda, minha amiga-irmã, pela escuta sensível e acolhedora nos momentos 
em que eu não acreditava que seria possível continuar.  Saudades eternas!  

À Lícia Oliveira, pelo ombro amigo sempre. 

Às primas do coração Luciane e Mary Rejane, pelas conversas que ajudaram a 
organizar a minha cabeça e as minhas emoções. 

Aos amigos Ana Carla e Marco, Celso e Eliane, Carmem Lúcia, Francisco e Francy, 
Jane e Marcos, Patrícia e Nuno, Roberto e Rosemeire, Wagner e Francidalva, pela 
amizade intensa e parceria na vida em Portugal.  

Aos professores formadores, sobretudo aos professores das escolas, que participaram 
das entrevistas e dos grupos focais com seus belos depoimentos. Foram vocês que 
deram um brilho mais que especial a este trabalho. Gratidão! 

Aos colegas do LALE, agradeço a acolhida e companhia nos dias de trabalho. Construí 
muitas aprendizagens com vocês neste percurso investigativo. 

À Luciana Mesquita, com sua orientação amiga, atenta, respeitosa e carinhosa.  
Gratidão! 

À Bia Simon, sempre na torcida para o meu crescimento profissional.  

À Marla Satorno, pelas conversas à distância, mas tão próximas! Você não imagina o 
quanto me ajudaste com seus conselhos sempre edificantes. 

Aos meus colegas do Colegiado de Língua Inglesa, pela “autorização” e incentivo para 
meu aperfeiçoamento profissional. Muito bom trabalhar com vocês. 

À Leda Regina Couto, minha coordenadora, pelas orientações valiosas para o 
desenvolvimento deste trabalho, longe do estresse da sala de aula. Que todo professor 
tenha uma coordenadora como você. Gratidão! 

Aos meus colegas do UEC que fizeram parte da minha formação pessoal e profissional. 
As nossas conversas deram valiosos significados a minha vida. 

E por fim, e não menos importante, aos Mestres e Doutores espirituais, por terem me 
enviado energias positivas ao longo dessa caminhada. É preciso muita FÉ para realizar 
um trabalho como este. 

 



  



 
 
 
 
 
palavras-chave 
 

Formação inicial docente, Estágio curricular supervisionado, Trabalho colaborativo, 
Parceria universidade-escola, Didática formativa. 
 
 

resumo 
 

Nesta tese de doutoramento defendemos a formação de professores assente na relação 
mais próxima entre as instituições formadoras universidade e escola, tendo a 
disciplina Estágio Curricular Supervisionado como momento privilegiado para 
observar e compreender essa relação, para que possamos perspectivar um trabalho em 
parceria entre os formadores, com vista ao desenvolvimento de novas formas de 
trabalhar a didática de formação.  Foi no âmbito da disciplina Estágio Curricular 
Supervisionado que fomos desafiados a dar respostas aos professores em formação 
(estagiários) e aos professores formadores, tanto da universidade (supervisores) 
quanto das escolas (cooperantes) sobre a distância existente entre as práticas de 
ensino (discursos de formação) desenvolvidas na universidade, nos cursos de 
licenciatura, e aquelas referentes ao dia-a-dia nas escolas-campo. Nesta investigação, 
os Relatórios de Estágio Supervisionado (RES) representam um instrumento 
importante para acedermos às percepções que estes formandos têm dessa distância 
entre os discursos de formação e a prática docente. Esse distanciamento coloca em 
relevo a questão da difícil relação universidade-escola na construção do 
conhecimento profissional (Alarcão & Canha, 2013; Ávila de Lima & Fialho, 2015; 
Cyrino & Souza Neto, 2017; Nacarato, 2016; Pimenta & Lima, 2002). Assim, nossos 
objetivos neste estudo são: identificar os fatores precipitantes da divergência entre o 
discurso de formação de professores de didática e a prática docente tal como 
vivenciada e relatada nos RES, pelos professores estagiários; compreender como os 
professores em formação (estagiários) e os professores formadores (supervisores e 
cooperantes) percebem os papéis respectivos de cada um no processo de formação; 
identificar as percepções que os professores formadores têm dos contributos que o 
trabalho colaborativo entre a universidade e a escola, no âmbito do Estágio 
Supervisionado, poderá oferecer ao desenvolvimento profissional desses professores; 
perspectivar uma relação de parceria entre os contextos de trabalho destes 
professores, universidade e escola, para o desenvolvimento de novas formas de 
trabalhar a dimensão de formação da Didática. Discutimos neste estudo os 
fundamentos epistemológicos dos programas de formação docente de cinco cursos de 
licenciatura de uma universidade pública do estado da Bahia-Brasil, a partir das 
práticas de Estágio Curricular Supervisionado e das percepções de todos os 
intervenientes que fazem parte desse contexto formativo. No que respeita ao 
enquadramento empírico e metodológico deste estudo, optámos pelo paradigma 
qualitativo de investigação. A recolha de dados foi realizada por análise documental 
(Relatórios de Estágio Supervisionado – RES e Regulamento de Estágio Curricular – 
REC), entrevista semi-estruturada e estudo com grupos de referência – grupo focal. 
Os sujeitos participantes desta investigação foram os professores formadores da 
universidade e das escolas-campo e os professores estagiários. As informações que 
foram recolhidas foram tratadas por análise de conteúdo. A análise dos dados revelou 
que: o discurso de formação construído e difundido pela universidade está muito 
assente na valorização da teoria e pouca ou nenhuma articulação desta teoria com a 
prática, denunciando, assim, a prevalência de um discurso de formação que põe em 
relevo a academicização do professor e considera que os papéis respectivos de cada 
professor formador têm a mesma importância no processo de formação docente. 
Assim, conclui-se que ambos formadores precisam estar implicados nessa formação, 
a partir da socialização dos saberes que cada um tem sobre a docência. Ademais, o 
Estágio Curricular Supervisionado se configura como um momento privilegiado para 
o desenvolvimento do Trabalho Colaborativo e que muitos são os contributos que 
esse tipo de trabalho poderá oferecer a formação dos futuros professores.  
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abstract 
 

This doctoral thesis is defending the teaching practice in its closest relation between 
the teacher training institutions - universities and schools - which are having the 
Supervised Intership as a privileged moment to observe and understand this relation, 
so that we can forseen a future work together with the teacher trainers towards the 
development of new forms to work with the   formation Didactis targeted to pupil 
trainees. It was within Supervised Intership, that we were challenged to give answers 
to both, trainers and trainees either from universities (supervisors) or the school 
(cooperatives) about the distance between the teaching practicum  (training 
discourses) developed at universities in these  teacher education courses, and those 
discourses refere to daily practicum in school fields. In this investigation, the reports 
of supervised pupil trainees (RES) represent an important instrument to inlight the 
perceptions that these future teachers have of the distance between the discourse of 
teaching practicum and the trainee practicum itself. This distance puts in check the 
question of this difficult relation between university and school in the construction of 
professional knowledge (Alarcão, 2001, 2010; Alarcão & Canha, 2013; Day, 2001; 
Cyrino & Souza Neto, 2017; Nacarato, 2016; Pimenta & Lima, 2002). Thus, this 
study has the following purposes: to identify the factors of the divergence between 
the discourse of the teacher training of Didactics and the practice of Supervised 
Intership itself, reported in the (RES) by the pupil trainees; to understand how they 
(pupil trainees) and teacher trainees, (supervisors and cooperatives) perceive the 
respective roles of each one in the process of training, to identify the perception of the 
training  teachers have had of the contributes that the collaborative work between 
university and school, within the Supervised Intership subject, may offer to the 
professional development of Didactics (teaching practicum). In this study, we have 
discussed the epistemological fundaments of the program of teaching practicum at the 
public university in the state of Bahia – Brazil, from the supervised teaching 
practicum and the perceptions of all the people involved in the context of the program 
of teacher training. Regarding the empirical and methodological framework of this 
study, we have choosen the qualitative paradigm of investigation. The choice of data 
was done through documental analysis (RES – Report of the Supervised Intership) 
and an internal document used by the supervised teachers from the university 
investigated named (REC – Regulation of the Curricula Intership), semi-structure 
interview and focus group studies. The participants of this investigation were 
professors of the university who are responsible for the intership programs 
(supervising teachers) and, the teachers of the schools (cooperating-teachers) who 
receive and monitor the teaching training of interns in the schools. The information 
collected was treated through content analysis. The analysis of the data revealed that 
the teacher education discourse constructed and spread by the university investigated 
is based on the valuing of the theory and very little or no articulation of this theory 
with the practice. Thus, the prevalence of a discourse that put in highlight the 
academization of the teachers. The data analysis also recognize the importance of the 
respective roles of each professor/teacher (supervisors and cooperatives) in this 
process of teacher training, what makes us to conclude that both professors and 
teachers need to be responsible for this training based on the socialization of 
knowledge which each one has about teaching and that the Supervised Intership 
configures as a privileged moment for the development of the collaborative work.  
This is the type of work which may bring a lot of contributions to the formation of 
future teachers.  
 

 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aninha e suas pedras 
 
 
Não te deixes destruir... 
 
Ajuntando novas pedras 
E construindo novos poemas, recria tua vida,  
sempre, sempre, sempre 
 
Remove pedras e planta roseiras e faz doces. 
Recomeça! 
 
Faz de tua vida mesquinha um poema 
E viverás no coração dos jovens 
E na memória das gerações que hão de vir. 
 
 
Esta fonte é para uso de todos os sedentos. 
Toma a tua parte. 
Vem a estas páginas e não entraves seu uso aos que têm sede 
 
 
 
 
                                                                                        Cora Coralina 
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 Todo jardim começa com um sonho de amor.  

Antes que qualquer árvore seja plantada ou qualquer lago seja construído, 

é preciso que as árvores e os lagos tenham nascido dentro da alma. 

Quem não tem jardins por dentro, não planta jardins por fora 

e nem passeia por eles.  

   Rubem Alves 

 

Introdução Geral 

Tanto a literatura quanto a nossa própria experiência enquanto professores, nos contextos 

de ensino da escola básica e da universidade, revelam que, atualmente, vivemos um 

importante momento de inúmeras mudanças que colocam em relevo as instituições 

educadoras, enquanto espaços que devem promover uma maior interação entre os 

docentes, interação esta que possibilite oportunidades de debate e discussão sobre suas 

práticas pedagógicas, com vista a melhorar a qualidade daquilo que oferecem aos seus 

alunos. Sob esta perspectiva, a colaboração é considerada uma prática emergente, no 

contexto educacional, e tem sido apresentada como acesso a inúmeros contributos para o 

fomento do desenvolvimento profissional dos professores em seus espaços educativos 

(Alarcão, 2001, 2010; Alarcão & Canha, 2013; Ávila de Lima, 2002; Canha, 2010, 2013; 

Day, 2001; Diniz-Pereira, 2015; Formosinho & Machado, 2015; Forte & Flores, 2009; 

Fullan & Hargreaves, 2001; Hargreaves, 2001; Mesquita, 2010, 2016). 

Tomando como base tal contexto, o presente estudo surge dos questionamentos da 

investigadora, relativamente à sua prática profissional enquanto professora de Estágio 

Curricular Supervisionado, em um curso de licenciatura de uma universidade pública 

situada no estado da Bahia, Brasil. No âmbito da disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado, temos sido desafiados a dar respostas aos professores em formação 

(estagiários) e aos professores formadores, tanto da universidade (supervisores) quanto das 

escolas (cooperantes), acerca da distância existente entre as práticas de ensino 

desenvolvidas na universidade nos cursos de licenciatura e aquelas referentes ao dia-a-dia, 

nas escolas-campo. O que significa essa distância? Por que ela existe? Será que uma 

relação mais próxima entre esses professores formadores minimizaria essa distância entre a 

prática de ensino desenvolvida pelos professores em formação, a partir do que eles vêem e 
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estudam nos cursos de formação de professores, e a prática tal como vivenciada na 

experiência de estágio? De que forma o estágio pode contribuir para estreitar a relação 

entre universidade e escola? Estas são as interrogações que norteiam este estudo.  

As narrativas desenvolvidas pelos estagiários nos Relatórios de Estágio Supervi-

sionado (RES) são instrumentos importantes para acedermos às percepções que estes 

formandos têm das distâncias acima mencionadas. A análise que temos feito, ao longo 

deste estudo, tem revelado que há uma lacuna percebida e sentida entre a didática 

formativa construída e a praticada nos cursos de formação inicial de professores na 

universidade e na prática docente - didática profissional - experienciada por estes 

professores em formação (estagiários) nas escolas-campo e relatada nos seus RES. 

Neste documento, os professores estagiários registram as suas percepções sobre o 

trabalho de formação desenvolvido pelos acadêmicos, a escola real, o ser professor, a 

prática docente vivenciada no terreno, os saberes construídos nessa experiência de estágio 

e também levantam questionamentos que nos fazem pensar sobre a didática formativa que 

está a ser desenvolvida nos cursos de licenciatura e como esta dimensão formativa delineia 

a prática profissional dos professores formadores e aqueles em formação (estagiários). 

Assim, parece-nos fundamental pontuarmos que os RES realizados, no âmbito da 

unidade curricular Estágio Supervisionado, representam, nesta investigação, um 

instrumento que poderá nos apontar caminhos para construir uma relação mais dialógica, 

uma relação de parceria, entre os professores formadores da universidade e os da escola 

(Ávila de Lima & Fialho, 2015; Benites, Sarti, & Sousa Neto, 2015; Cyrino & Souza Neto, 

2017; Flores, 2000, 2010; Nacarato, 2016; Tauchen, Devechi, & Trevisan, 2014; Zeichner, 

2010) e, a partir dessa relação, os professores formadores possam diminuir essa lacuna 

formativa na construção do conhecimento profissional dos professores em formação. 

Partindo do exposto, uma das teorias norteadoras para esta investigação está 

assente no conceito de Tríptico Didático que, segundo Alarcão (2000, 2006), distingue e 

interliga três dimensões da didática: a dimensão profissional, a investigação em didática – 

dimensão investigativa e a dimensão curricular. A autora ainda pontua que a dimensão 

profissional se refere à atividade do professor em acção, representando a dimensão 

praxeológica, actuante, performativa, dialógica e interventiva da didática; a investigativa 

representa a dimensão que visa a construção do conhecimento sistematizado do processo 

de ensino-aprendizagem da referida disciplina ou área disciplinar, com vista à melhoria da 
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qualidade do ensino e aprendizagem, e a dimensão curricular representa a didática como 

espaço curricular de ensino da mesma. “Estas três dimensões da didática, se contextuali-

zam em momentos preferencialmente distintos, interligam-se entre si de modo a 

estabelecer interfaces de conceptualização e acção” (Alarcão, 1994, p. 723). 

Nesse sentido, esta investigação tem como proposta estudar a relação universida-

de e escola, sob o domínio da Didática, a partir do Estágio Curricular Supervisionado, 

entendido como momento privilegiado de observar e compreender essa relação, para que 

possamos perspectivar um trabalho em parceria entre esses contextos formativos, com 

vista ao desenvolvimento de novas formas de trabalhar a didática de formação.  

O estágio representa um dos momentos mais importantes da formação inicial e, 

neste trabalho, estamos em consonância com Roldão (2000) quando defende que essa 

formação seja realizada a partir do cumprimento de quatro objetivos, a saber: i) formar 

para compreender e analisar situações de ensino para então decidir; ii) formar para avaliar 

a acção; iii) formar para saber descrever, investigar e questionar as práticas; iv) formar para 

uma cultura profissional colaborativa. Todos esses objetivos contemplam a proposta deste 

estudo, entretanto, no que tange à função precípua do estágio, gostaríamos de focar na 

formação orientada para a compreensão e análise de situações de ensino para, então, tomar 

decisões em sala de aula, que é uma das tarefas da ação do professor. 

               Assim, o conceito de estágio que defendemos aqui encontra suporte nas teorias de 

Marcelo Garcia (1999), Fazenda (2011), Formosinho e Machado (2010), Lima (2008), 

Piconez (2011), Pimenta e Lima (2009) e Mesquita (2013), autores que criticam a 

experiência do Estágio Curricular Supervisionado quando assente na “imitação de 

modelos” para o desenvolvimento de práticas de ensino, quando a dicotomia entre teoria e 

prática ainda se faz presente nos discursos e prática dos professores formadores, e quando 

o modelo de formação docente ainda está orientado pela universitarização ou 

academicização dos professores em formação. Os referidos autores ainda criticam a 

formação inicial como momento estático na construção do conhecimento profissional, pois 

defendem que a aprendizagem da docência deva ser compreendida como um longo 

processo que dura toda a vida. Os autores também ressaltam que é na experiência de 

estágio que os conhecimentos teóricos e práticos sobre a escola e o ensino devem ser 

aprofundados, não mais sob a perspectiva de aluno, mas a partir do olhar e comprometi-

mento de professor.  



4 

 

             A partir dessas reflexões sobre o nosso objeto de estudo, apresentamos as seguintes 

questões de investigação para este estudo: 

1- Quais os fatores precipitantes da divergência identificada na literatura e em 

um estudo exploratório de Relatórios de Estágio Supervisionado (RES) entre 

o discurso didático de formação de professores, construído e difundido na 

universidade, e a prática docente, tal como vivenciada e relatada pelos profes-

sores em formação (estagiários)? 

2- Como os atores intervenientes no estágio percebem mutuamente os papéis 

respectivos de cada um na formação de professores: os professores em for-

mação (estagiários), os professores formadores (supervisores da universidade 

e os cooperantes das escolas-campo)? 

3- Quais as percepções que esses atores têm dos contributos que o trabalho 

colaborativo entre os professores formadores da universidade e da escola, no 

âmbito da unidade curricular Estágio Supervisionado, poderá oferecer ao de-

senvolvimento profissional desses professores formadores e aqueles em for-

mação (estagiários)?  

4- Como perspectivar uma relação de parceria entre os contextos de trabalho 

destes professores, universidade e escola, com vista ao desenvolvimento de 

novas formas de trabalhar a dimensão de formação da Didática?  

 

A partir das questões levantadas, os objetivos norteadores desta investigação são: 

a. Identificar os fatores precipitantes de divergência, entre o discurso didático de 

formação de professores, construído e difundido na universidade, e a prática 

docente, tal como vivenciada e relatada nos RES, pelos professores estagiá-

rios; 

b. Compreender como os professores em formação (estagiários) e os formadores 

(supervisores e cooperantes) percebem os papéis respectivos de cada um no 

processo de formação; 

c. Identificar as percepções que os professores formadores têm dos contributos 

que o trabalho colaborativo entre a universidade ea escola, no âmbito da uni-

dade curricular Estágio Supervisionado, poderá oferecer ao desenvolvimento 
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profissional desses professores e daqueles em formação (professores estagiá-

rios); 

d. Perspectivar uma relação de parceria entre os contextos de trabalho destes 

professores, universidade e escola, para o desenvolvimento de novas formas 

de trabalhar a dimensão de formação da Didática. 

Este trabalho está organizado em quatro capítulos, que se distribuem em três 

partes distintas. A primeira parte, composta pelo “Enquadramento teórico”, é constituída 

por dois capítulos. O primeiro capítulo intitulado “Construção do conhecimento em 

Didática e o valor epistemológico da colaboração”, centra-se nos conceitos da Didática e, 

igualmente, no conceito e potencialidades da colaboração, nas formas de cultura docente 

(cultura individualista versus cultura colaborativa), e na importância do desenvolvimento 

da cultura de investigação entre professores acadêmicos e professores das escolas. 

Defendemos neste trabalho a cultura de investigação entre os mesmos, para que eles 

possam ter um maior conhecimento da docência que praticam e juntos socializem e 

construam novos saberes, com fins ao desenvolvimento de uma cultura de formação 

colaborativa que promova a construção de conhecimento em Didática. 

O segundo capítulo dedica-se ao “Estágio como espaço privilegiado para a medi-

ação da colaboração entre universidade e escola”. Trazemos aqui os conceitos de estágio 

apresentados pela literatura, o seu papel e a sua organização nos cursos de formação 

docente. Também enfocamos o papel desempenhado pelas instituições formadoras 

(universidade e escola) e seus intervenientes (professores formadores) na orientação dos 

professores em formação (estagiários), pois acreditamos que cada formador (supervisor e 

cooperante) pode oferecer diferentes contributos para o desenvolvimento profissional 

desses sujeitos, principalmente, a partir da implicação das instituições formadoras para a 

concretização desse trabalho, sob a perspectiva da colaboração. 

Na segunda parte deste trabalho, denominada de “Enquadramento empírico e 

metodológico”, temos o capítulo três que apresenta as “Opções metodológicas e contexto 

da investigação”.  

Na terceira parte desta investigação, intitulada“Análise dos dados e discussão dos 

resultados”, temos o capítulo quatro “Análise e discussão dos dados” que descreve o 

processo de construção das categorias e subcategias que orientaram a análise e discussão 

dos dados. Ainda neste capítulo, trazemos uma “Síntese Comentada” do trabalho de 
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análise e discussão dos resultados. Por fim, e em jeito de conclusão, apresentamos as 

“Considerações finais”, procurando responder as quatro questões que nortearam o estudo. 

Nesta secção, é momento de revelar a “Conclusão” da tese, as  “principais conclusões do 

estudo”, “Limitações do estudo”, assim como e “Sugestões para futuras da investigação”. 

A partir da perspectiva de formação docente que assumimos neste estudo, permeada pelo 

trabalho colaborativo entre professores formadores da escola e da universidade, no âmbito 

da disciplina Estágio Supervisionado  e, igualmente, dos dados que nos foram possíveis 

obter, apresentámos uma discussão acerca da formação inicial dos professores, oferecida 

em cinco cursos de licenciatura da instituição investigada que reflete os discursos dos 

programas de formação docente construído e difundido na universidade  e, de modo geral, 

nas licenciaturas no Brasil. Assim, este estudo apresenta contribuições para que possamos 

perspectivar a necessária relação de parceria entre todos os atores dos contextos formativos 

universidade e escola, potencializando o desenvolvimento de outras formas de trabalhar a 

dimensão de formação da Didática. 
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ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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Capítulo 1 
Construção do conhecimento em Didática e o valor  

epistemológico da colaboração 
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Introdução ao capítulo 

Neste capítulo, após uma rápida explicação da trajetória da Didática enquanto disciplina 

científica em Portugal e no Brasil, espaços onde desenvolvemos esta investigação, 

apresentamos o valor epistemológico da colaboração na construção do conhecimento em 

Didática, trazendo os conceitos e potencialidades da colaboração, as formas de cultura 

docente (cultura individualista versus cultura colaborativa), a importância do 

desenvolvimento da cultura de investigação colaborativa entre professores acadêmicos e 

professores das escolas. Discorremos também sobre a necessidade de os programas de 

formação desenvolverem a cultura de formação em colaboração entre universidade e 

escola para a construção do conhecimento em Didática.  

1.1 Didática: sua trajetória nos contextos brasileiro e português, seus conceitos e 

desenvolvimento 

O debate em torno da delimitação do campo de estudo da Didática, do desenvolvimento do 

seu campo de investigação, seu significado e papel nos programas de formação 

profissional de professores, é um debate em constante ebulição (Libâneo, 2013).  

Na literatura, historicamente, a Didática foi, e talvez ainda seja, compreendida 

pelos professores formadores e alunos dos programas de formação docente como uma 

disciplina que tem como principal proposta a transmissão de um pacote de técnicas e 

procedimentos de ensino, focado exclusivamente com o que e o como ensinar (André & 

Cruz, 2013). Baseados nessa concepção, questionamos: o conceito tradicional/instrumental 

da Didática ainda persiste ou deu lugar a uma nova acepção? Ao apresentarmos uma 

reflexão sobre essa questão, pensamos ser pertinente recuperarmos uma breve retrospectiva 

histórica da Didática.  

A literatura assinala que a Didática pertence à tradição dos estudos pedagógicos 

desde a sua sistematização, no século XVII, pelo educador João Amos Comênio, em sua 

obra Didática Magna: tratado da arte universal de ensinar tudo a todos. Assim, a partir da 

Didática Magna, dava-se início à sua trajetória como campo disciplinar, a partir da 

formulação das suas finalidades na educação e no ensino, e de proposições de um método 

como diretriz para a formação intelectual, moral e religiosa dos alunos (Libâneo, 2013). 

Como reflete Soares (1986), Comênio inaugurou uma disciplina com o que a autora 

denomina um artifício universal para ensinar tudo a todos. Essa gênese marca uma 
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natureza que, a partir de então, lastreia de certa forma a sua produção intelectual e o seu 

ensino: a de prover um conjunto de normas e recursos para a atuação dos professores.  

Para Damis (1989), a Didática se confirma, historicamente, com um conteúdo que 

enfatiza a forma de se organizar o ensino, e se constitui nos cursos de formação de 

professores, como uma disciplina que trata dos meios do processo, das técnicas de ensino. 

A partir desse contexto, desenvolve-se uma didática de caráter mais prescriti-

vo/instrumental que orientou e ainda persiste em orientar as práticas de professores de 

didática em programas de formação docente. Sob essa perspetiva, a formação de 

professores e a prática profissional orientam-se muito mais sob a égide prescriti-

va/instrumental do que por uma perspectiva crítica, emancipatória e política.  

No contexto educacional brasileiro, a Didática foi instituída, inicialmente, como 

curso de licenciatura, em 1939, e, mais tarde, em 1946, transformada em uma disciplina 

dos cursos de formação de professores (Candau, 1983). O momento histórico que assinala 

esses dois marcos é caracterizado por Candau (1983, p. 86) como “o momento da 

afirmação do técnico e o silenciar do político”. A partir da proposição, levantamos a 

seguinte questão: por que esse silenciamento do posicionamento político? 

De acordo com Farias, Sales, Braga e França (2009), a predominância do técnico 

em detrimento do político deveu-se à adoção da neutralidade como pressuposto do fazer 

docente, da noção de competência como uma qualificação meramente técnica, que advém 

do domínio de um arsenal de métodos e procedimentos para uso em aula e completamente 

isenta de valores e projetos político-sociais.  Os autores citados ainda reforçam que: 
Essa configuração da didática como disciplina prescritiva tem sua razão 
de ser no predomínio das práticas pedagógicas tradicionais, cuja tônica 
foi a transmissão das verdades incontestáveis da Igreja e da Ciência Posi-
tivista, e a assimilação acrítica e passiva da cultura do dominador, através 
de exercícios de repetição (Farias et al., 2009, p. 18). 
 

Em contraposição a essa configuração tradicional da Didática, os teóricos france-

ses “crítico-reprodutivistas encabeçaram um movimento de forte crítica às práticas 

pedagógicas liberais ou progressistas, promovendo reflexões acerca das ações educativas e, 

em especial, acerca da disciplina de didática e dos cursos de formação de professores 

(Farias et al., 2009). 

Os educadores brasileiros, mais especificamente nos anos de 1970, momento em 

que o país vivia a Ditadura Militar, entram em contato com essas teorias crítico-

reprodutivistas, rebelando-se contra a institucionalização da pedagogia tecnicista. Geram-
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se um movimento de rompimento de fronteiras disciplinares e, consequentemente, de 

grande aproximação da Didática com a Sociologia e a Filosofia da Educação.  Surge assim 

a antididática, compreendida como uma Didática de afirmação do cunho político e da 

negação do técnico (Candau, 1983). Esse movimento de transição da Didática 

prescritiva/instrumental para a antididática representou, para uns, a perda de uma 

identidade da Didática e, para outros, um ritual de passagem necessário a uma terceira 

possibilidade teórica: a Didática crítica (Candau, 1983).  

O cenário político no Brasil apresenta-se mais que favorável ao surgimento dessa 

perspectiva crítico-progressista da Didática. No início da década de 1980, vivemos a 

“Redemocratização Brasileira”, momento esse que impulsiona a crença na capacidade de 

promover mudanças. No campo educacional, estávamos diante da propagação das 

Tendências Pedagógicas Progressistas, em especial, da pedagogia histórico-crítica. Surge 

assim a Didática Crítica e institui-se um momento de superação de duas posições 

anteriores e opostas - a Didática instrumental e a antididática (Libâneo, 1986; Saviani, 

1985). 

Outro fato de extrema importância nesta trajetória da Didática foi o surgimento, 

na metade dos anos 1980, de pesquisas e publicações sobre novas temáticas do campo da 

Didática, trazendo contribuições significativas acerca de temas ainda pouco pesquisados, 

porém necessários ao desenvolvimento de sua maturidade (Libâneo, 2013). 

Assim, o movimento de constituição do campo da Didática no Brasil segue em 

direção à formulação de princípios que promovam uma revisão da disciplina em torno de 

uma didática fundamental como meio de superação de uma didática instrumental (Candau, 

1983). No tocante à didática fundamental, a referida autora a define a partir da ideia de 

multidimensionalidade do processo ensino-aprendizagem, procurando sempre 

contextualizar e repensar a prática pedagógica, a partir das dimensões técnica e humana, 

sempre as situando em seus contextos de atuação profissional, tendo como foco a relação 

teoria-prática. Na leitura da autora, a didática fundamental equilibra três dimensões da 

didática: a humana, que se manifesta nas pessoas envolvidas na relação didática, em 

particular, professor(a) e aluno(a), e presta particular atenção nas características individuais 

de cada um e na relação que se desenvolve entre ambos; a técnica, que se manifesta mais 

nos modos de fazer e nos meios que são utilizados para que o E/A ocorra; e a política, que 
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tem em consideração o contexto histórico, cultural e social onde tem lugar a relação de 

E/A, destacando os papéis sociais que são espelhados em sala de aula. 

Verificamos, com isso, que no Brasil o entendimento do campo disciplinar da 

Didática não foi sempre o mesmo. Recentemente se advoga a consolidação de uma 

didática fundamental, mas ainda persistem concepções sobre esse campo disciplinar, 

sobretudo ainda remanescentes dos movimentos em torno da didática tecnicista, por um 

lado, e crítica, por outro. 

É, no entanto, a partir da didática fundamental, neste ponto histórico e epistemo-

lógico, que a corrente brasileira de pensamento sobre a Didática encontra-se com a 

portuguesa. 

No campo de pensamento português contemporâneo, em particular a partir do 

final da década de 80, identificamos uma preocupação em caracterizar a Didática a partir 

da sua constituição como disciplina autónoma. Com base nisso, diferentes autores 

influenciados sobretudo pelas contribuições teóricas de Isabel Alarcão, aprofundam-se na 

discussão epistemológica sobre as múltiplas dimensões que se fazem presentes nesse 

campo disciplinar. 

Canha (2001) nos elucida que a Didática já terá atingido uma fase de maturação 

disciplinar que permite defini-la como uma ciência que interage com outras ciências, 

constituindo-se como disciplina de interface entre várias áreas do saber para compreender 

e intervir sobre os acontecimentos de sala de aula, seu objeto de estudo. Nessa linha, 

Canha e Alarcão (2010, p. 66) a definem, mais tarde, como uma “disciplina autônoma, com 

uma dimensão institucional e científica, revelando uma dinâmica de desenvolvimento”. 

Numa das formulações mais iniciais e fundadoras, Andrade, Moreira, Sá, Vieira, 

Araújo e Sá e Alarcão (1994, p. 21), caracterizam a Didática como: 
disciplina teórico-prática, integradora de saberes pluridisciplinares, inter-
pretativa, (porque espaço de descrição/explicitação do ensi-
no/aprendizagem), exploratória (porque espaço de reconstrução do saber 
pedagógico) e que deve promover um ensino analítico e reflexivo (en-
quanto espaço de teorização pessoal sobre o ensino e aprendizagem, mais 
do que de ensinamento de quais as normas de um bom ensino). 

 
Assim, nesse contexto de conceptualização da Didática, há duas ideias nucleares 

que se articulam, numa visão integradora: i) a Didática é uma disciplina científica; ii) é 

dotada de autonomia face a outras áreas de saber com que interage, ao focar-se num objeto 

de estudo que lhe é peculiar – a sala de aula (Canha, 2013). 
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 Alarcão (2010) salienta que, na década de 70, devido às dinâmicas de democrati-

zação da educação criadas pela revolução de 25 Abril, houve uma premente necessidade de 

se relacionar a Didática à formação de professores para o ensino básico e secundário, 

campo em forte expansão. Assim, na literatura da autora, algumas instituições de ensino 

superior passaram a se dedicar à formação inicial de professores, incluindo, nos seus 

currículos de formação, disciplinas de natureza didática (didática de... ou metodologia do 

ensino de...), orientadas para “desenvolver um variado conjunto de conhecimentos para 

uma eficiente preparação do futuro professor para o exercício da docência” (Alarcão, 2010, 

p. 64). 

O conceito de Didática subjacente à formação e atuação profissional dos professo-

res, contudo, não se apresentou historicamente constante. Alarcão, em seu texto: “A 

Didática Curricular na formação de professores,” nos apresenta a evolução do termo. Em 

alguns contextos ainda persiste um conceito mais tecnicista, formalista e meramente 

processual da didática. Há também outro conceito que a define como disciplina de 

aplicação dos saberes nobres, numa perspectiva descendente de racionalidade técnica; e o 

terceiro conceito está assente em um caráter mais pragmático, numa ótica de saber 

experiencial, valorizando, a epistemologia da prática (Alarcão, 2006).  

A partir dessas diferentes compreensões, a Didática atravessou e ainda atravessa o 

que Alarcão denomina “fantasmas”, ou seja, pré-conceitos que se erigem sobre esse campo 

disciplinar e que o depreciam ao colocar em questão a sua independência e natureza 

científica e a sua utilidade na formação de professores. Entre esses “fantasmas”, destaca o 

fato de: 

Ser considerada contraproducente devido a sua natureza normativo-
prescritiva; apresentar a noção de desperdício pela presença, nos currícu-
los de formação, de uma Didática específica para cada disciplina; pelo ca-
rácter a-científico atribuído a esta disciplina; pela ideia de que a Didática 
trivializava o saber, era reducionista e fragmentária; pela concepção de 
que os professores de Didática eram uns teóricos e acreditavam que vi-
nham salvar o processo educativo; pelo medo de que a Didática se auto-
nomizasse das disciplinas nobres a que estava associada; pela excessiva 
pluridisciplinaridade no perfil desejado dos professores de Didática 
(Alarcão, 2010, p, 55). 

 
Trata-se de questões que também se colocam em contexto brasileiro e que tendem 

a se traduzir na polaridade entre o tecnicismo, que tende a reduzir a Didática a um conjunto 

de técnicas descontextualizadas capazes de fazer aprender a outro sujeito, e a antididática, 
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que advoga a inutilidade de técnicas e advento do experimentalismo puro, tal como 

discutimos anteriormente. 

Assim, conclui-se que o percurso de desenvolvimento desta disciplina não tem 

sido linear, nem isento de questionamentos e discussões. A partir do exposto, na literatura 

Portuguesa tem sido comum, em trabalhos acadêmicos sobre o assunto, a ocorrência de 

termos como fantasmas, resistência, utopias, sonhos (Alarcão, 2006; Araújo e Sá, 1999; 

Canha, 2013). 

No que diz respeito a este estudo, pensamos ser necessário passarmos dos obstá-

culos aos sonhos, e dos sonhos à realidade, pois, alinhados ao que advogam Farias et al. 

(2009), defendemos a prática de uma Didática crítica e contextualizada, que reconhece os 

professores como sujeitos criativos, reflexivos e políticos; autores e produtores de uma 

trajetória individual e coletiva e não meros espectadores e consumidores acríticos de um 

pacote de técnicas/receitas que orientam um “bom ensino”; atores que concebem a 

formação como espaço de exercício de uma postura investigativa assente na reflexão 

compartilhada sobre o fazer didático (Idem, 2009). Não quer dizer, contudo, que sejam 

negados os obstáculos advindos dos fantasmas que rondam a Didática, alguns dos quais 

transparentes nos discursos que foram coletados neste estudo. Apenas consideramos a 

importância de, face a esses obstáculos, nos posicionarmos, inclusive no sentido de 

justificar posturas teóricas que estão na gênese deste estudo, que propõe um 

(re)pensamento sobre as relações entre diferentes espaços formativos na construção de 

conhecimento didático por parte de professores em formação inicial. Assim, direcionamos 

a discussão no sentido da compreensão do caráter multidimensional da Didática, o que 

também permite uma reflexão sobre diferentes espaços (epistemológicos e institucionais) 

envolvidos nas dinâmicas do campo disciplinar da Didática. 

Tal como refletimos anteriormente, no Brasil, as discussões epistemológicas 

contemporâneas sobre a Didática, enquanto campo disciplinar, têm vindo a focar a unidade 

na multidimensionalidade, na consolidação da didática fundamental (Candau, 1983) que se 

articula em torno das dimensões humana, técnica e política. Em Portugal, essa discussão 

assume moldes diferentes, ainda que se baseie na premissa unidade na dimensionalidade. 

Nesse âmbito, Alarcão destaca três acepções que o termo didática comporta: a 

didática da ação profissional, a que se pratica na sala de aula; a didática que se investiga 

– a investigação em didática;  e a didática que se ensina – a didática curricular. No 
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entendimento da autora, essas “três faces da didática contextualizam-se em momentos 

preferencialmente distintos interligam-se entre si de modo a se estabelecerem interfaces de 

conceptualização e ação” (Alarcão, 2006, p. 176). Essas três faces constituem a primeira 

configuração do tríptico didático (Alarcão, 1994), ilustrado a seguir (Figura 1). 

 
Figura 1: Tríptico didático (Alarcão, 1994) 

 

A seguir, discutiremos acerca de cada uma das três dimensões que constituem o 

referido tríptico. 

A dimensão profissional diz respeito ao eixo praxeológico, atuante, performativo, 

dialógico, interventivo direto da Didática. Essa dimensão tem a sua face mais visível na 

prática profissional do professor e se alimenta na reflexão para (antes da aula), reflexão na 

(durante a aula), reflexão sobre (após a aula) e reflexão para além de (atitudes para mudar 

algo, aperfeiçoar a prática docente) (Alarcão, 1994). 

A dimensão curricular, por sua vez, liga-se mais diretamente com a didática que é 

ensinada e se manifesta nas situações de formação profissional docente. Na sua acepção 

original, relaciona-se, sobretudo, com a formação inicial, consistindo numa dimensão 

analítica da Didática porque coloca o aluno-professor perante a tarefa de dissecar e 

compreender a complexidade dos fatores que envolvem a relação que se estabelece entre o 

aluno e o conhecimento de uma determinada disciplina. No entendimento de Andrade et al. 

(1994), importa que, nessa égide, a Didática se dedique a promover mais um ensino 

analítico e reflexivo do que um conjunto normativo para um bom ensino. 

Por Didática curricular entende-se, portanto, a didática que se ensina em espaços 

de formação graduada e pós-graduada. Foi essa dimensão que, nos finais dos anos 70 e 

início dos anos 80, mereceu a atenção dos professores de Didática (Alarcão, 2010). Essa 
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dimensão encontra-se diretamente implicada neste estudo, pois é aquela que se manifesta 

nos programas de formação de professores e, igualmente, aquela que promove nos 

professores em formação (estagiários) a interpretação e exploração dos espaços onde 

ocorre o ensino-aprendizagem com a possibilidade de novas reflexões sobre as 

experiências vivenciadas neste momento formativo. Acresce dizer que os professores 

formadores também são contemplados por essa dimensão curricular da Didática, pois 

podem assumir o papel de construtores do conhecimento didático, a partir da interação 

entre os professores formadores do meio acadêmico e os professores formadores do 

contexto escolar, rompendo com a lógica de que somente os professores da academia 

constroem esse conhecimento a partir de suas pesquisas e os professores das escolas 

somente consomem esse conhecimento fruto dessas pesquisas. 

Entra em questão, portanto, a natureza das relações que são estabelecidas também 

entre esta dimensão e as demais – a profissional, atrás referida, e a investigativa, que se 

ocupa classicamente da produção de conhecimento didático, tal como desenvolveremos na 

sequência. 

A dimensão investigativa, por fim, tem em vista o aprofundamento do conheci-

mento ligado aos processos subjacentes ao ensino/aprendizagem, com o objetivo de 

compreender e intervir.  Nesse sentido, compreender para intervir, mas simultaneamente, 

intervir para compreender parece ser, atualmente, o construto norteador da investigação em 

Didática (Alarcão, 1994, 2010). A referida autora ainda acrescenta que, para estudar o 

processo real, contextualizado, do ensino-aprendizagem, os professores buscam saberes de 

referência que recriam na funcionalidade do valor que detêm para a compreensão do 

problema em questão, sendo, portanto, também, através das suas práticas refletidas, 

construtores de conhecimento didático. 

Alarcão, ao conceptualizar em tríptico as interligações entre as três dimensões 

(profissional, curricular e investigativa), chama-nos a atenção para a força e clareza que 

essas interligações promovem ao desenvolvimento da Didática enquanto campo 

epistemológico, pois entrelaçam autores e atores do conhecimento e das práticas didáticas, 

diluindo, de algum modo, as barreiras que os separam, sem chegar a diferenciá-los, 

realçando a sua inegável condição de colaboradores na evolução da disciplina (Araújo e 

Sá, Canha, Costa, & Alarcão, 2002). 
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Essa reflexão a respeito das relações internas entre as diferentes dimensões abre 

caminho a questões sobre o papel que tem vindo a ser atribuído a diferentes espaços 

educativos nas dinâmicas de atuação, formação e investigação em Didática. Tendo em 

conta o contexto de desenvolvimento deste estudo, o desenvolvimento da formação inicial 

de professores nos diálogos entre escolas e universidade, essa reflexão ganha ainda mais 

relevo. Face a isso, cabem questões ligadas aos papéis que tradicionalmente têm vindo a 

ser atribuídos a escolas e universidades na formação de professores: serão as universidades 

os espaços onde somente se trabalha a dimensão curricular da didática, isolada da 

dimensão profissional? Serão as escolas os espaços exclusivos de emergência da didática 

profissional? E, mais fundamentalmente, serão essas duas dimensões, a curricular e a 

profissional, realmente possíveis de serem concebidas e desenvolvidas em separado, por 

atores que não interagem entre si? 

Essas questões que atravessam este estudo têm a sua origem numa perspetiva 

racionalista do conhecimento e também da Didática, que impele uma leitura compartimen-

tada de especialidades e funções e vinca uma ideia de que existem três diferentes didáticas, 

que se manifestam isoladamente em diferentes espaços, por diferentes atores e com 

diferentes finalidades. É, no entanto, essa a base de um dos fantasmas que questionam, por 

exemplo, a utilidade da disciplina Didática nos cursos de formação de professores, a partir 

da premissa de que será apenas no estágio que o conhecimento didático terá o seu 

desenvolvimento. Da nossa experiência enquanto supervisoras de estágio, não são raros os 

momentos em que futuros professores interpelam professores de estágio da universidade 

(supervisores) ou professores que os orientam nas escolas (cooperantes) com a questão: 

“qual a didática que devo utilizar para dar uma boa aula?”. 

Sob essa perspectiva, e tendo particularmente em conta a formação inicial de 

professores, são necessárias ações que venham a reconstituir uma leitura globalizante sobre 

a Didática e o desenvolvimento de ações conjuntas – entre universidades e escolas, 

sobretudo – que possam viabilizar a construção colaborativa de uma didática contextual 

que faça sentido para todos os atores envolvidos, professores de universidades, professores 

de escolas-campo e estagiários. De seguida, no próximo subtópico, direcionamos a 

discussão no sentido de compreendermos o conceito de colaboração e suas potencialidades 

para a formação docente. 
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1.2 Colaboração: compreendendo o conceito e suas potencialidades 

Conforme vimos acima, historicamente, a compreensão da disciplina Didática, nos cursos 

de formação docente, esteve assente na ideia de receitas, técnicas e métodos eficientes, 

para poder ensinar bem. Uma Didática compreendida como uma disciplina técnico-prática, 

instrumental e normativa. Entretanto, essa concepção da Didática deixou de estar focada 

no quê e como para estar orientada por uma forte ligação com a formação de professores. 

Assim, nessa concepção mais atual da Didática, ela se afirma como uma discipli-

na de problematização e intervenção contextualizada; de interface interpelativa e como 

disciplina que vai para além do quê e do como, estruturada em torno de duas finalidades 

fundamentais: a construção de conhecimento sobre o seu objeto (o ensino/aprendizagem); 

a intervenção sobre o terreno social sobre o qual trabalha (Alarcão, 2006; Araújo e Sá, 

1999). E, para que a construção do conhecimento sobre o ensino e aprendizagem e 

possíveis intervenções em suas práticas aconteçam, defendemos a colaboração entre os 

atores que fazem parte desse processo formativo. 

Mais especificamente, consideramos a colaboração entre os professores formado-

res, no âmbito do Estágio Supervisionado, um elemento que potencializa a construção do 

conhecimento didático, pois promove a interação entre os professores formadores da 

universidade e das escolas, que reúnem seus esforços e interesses para melhor 

compreender o E/A e para poder sobre ele intervir de modo mais informado e conseqüente 

(Canha, 2013).  

Para Enricone (2009), a aprendizagem da docência é um processo que implica 

interações, que ocorre no espaço de articulação entre modos de ensinar e aprender no 

contexto de atuação e que envolve reflexão, inovação, sensibilidade, colaboração, 

continuidade, inter-relação, com o fim de levar os professores a pensar como melhor se 

formam. 

No que respeita à importância do Estágio Curricular Supervisionado neste proces-

so, é fácil compreendermos que essa experiência representa um dos elementos 

estruturantes na formação de professores, pois inicia o sujeito nos procedimentos e na 

cultura da profissão, sendo o locus, por excelência, de mobilização de saberes da profissão, 

sobretudo os saberes pedagógicos e didáticos atinentes ao processo de ensino (D´Ávila, 

2014). 
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Com base nessas considerações, pensamos que se torna cada vez mais imperativo 

que a universidade, em seus programas de formação docente, repense e revise esse 

componente curricular, (re) significando-o, a partir da relação de colaboração e parceria 

entre os professores formadores das escolas e aqueles das universidades para, assim, 

poderem contemplar as exigências atuais do contexto de ensino e aprendizagem da 

educação. Nessa direção, Imberón (2011, p. 8) defende que: 
As instituições formadoras devem superar definitivamente os enfoques 
tecnológicos, funcionalistas e burocratizantes, aproximando-se, ao con-
trário, de seu caráter mais relacional, mais dialógico, mais cultural-
contextual, (...) em cujo âmbito adquire importância a relação que se es-
tabelece entre todas as pessoas que trabalham dentro e fora dela. 
 

Depreende-se desta citação que o trabalho desenvolvido pelos professores de 

estágio, nessas instituições formadoras, precisa romper com a natureza individualista e 

isolada do trabalho docente, características construídas e enraizadas na cultura profissional 

e organizacional dos professores (Ávila de Lima, 2002; Fullan & Hargreaves, 2001; Lortie, 

1975; Roldão, 2007); para dar lugar a uma forma de trabalho que contemple a interação 

entre os pares, com o objetivo de partilhar saberes, experiências, favorecendo os processos 

de colaboração. “Colaborar é, assim, um instrumento que serve o desenvolvimento das 

pessoas e das atividades em que elas se envolvem, e presumidamente, também das 

instituições em que se inserem” (Alarcão & Canha, 2013, p. 46). Ademais, os espaços e 

lugares em que o trabalho docente está assente na colaboração são capazes de gerar 

comunidades de aprendizagem, em que os sujeitos agem de forma confiante, revelando 

seus dilemas, sem constrangimentos, porque empenhados no apoio mútuo e interessados 

leva à construção de conhecimento (Andrade, 2010).  

Pensamos ser pertinente abordarmos um pouco mais a pluralidade conceptual que 

o termo colaboração abarca. Segundo Hargreaves (2001), a colaboração constitui um 

elemento fundamental para a reestruturação educativa, contudo os seus significados não 

são consistentes nem consensuais. Para Forte e Flores (2009), o significado do termo 

colaboração nem sempre é unívoco, sendo, muitas vezes, complementado ou qualificado 

como colaboração estrutural, artificial, autêntica, etc. 

Nesta mesma direção, Canha e Alarcão (2010, p. 4) apontam que o referido termo 

“é potencialmente equívoco e assume, freqüentemente, sentidos bem distintos [...]”. Os 

referidos autores ainda acrescentam que essas diferentes acepções contêm ainda um 

elemento em comum – referem situações que envolvem interação entre pessoas, para se 
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obter um determinado produto resultante dessa interação. Mas afinal, o que significa 

colaboração? É imperativo que tenhamos uma compreensão precisa do termo. 

Segundo Pinto e Leite (2014, p. 146), a colaboração está ligada ao “conceito de 

autonomia profissional e institucional e pressupõe que com ele sejam geradas condições de 

melhorias de práticas profissionais, curriculares e organizacionais, em conseqüência de 

ações potencializadas por esforços coletivos”. Assumimos como esforço coletivo, as 

interações que se estabelecem entre os intervenientes deste espaço formativo e, neste 

estudo, entendemos a interação como um elemento imprescindível para que haja a 

colaboração.  Todavia, concordamos que a interação por si só não garante a cultura do 

trabalho colaborativo. 

Um dos objetivos desta investigação é de perspectivar uma relação de parceria 

entre os contextos de trabalho dos professores formadores da universidade e escola, com 

vista ao desenvolvimento de novas formas de trabalhar a didática de formação. Entretanto, 

essa relação de parceria, essa interação, precisa ser orientada por um fim que, segundo 

Canha e Alarcão, é “o desenvolvimento profissional dos participantes diretos, que se 

perspectiva como fator de desenvolvimento das instituições, do sistema, dos alunos e da 

sociedade e, também da Didática enquanto campo disciplinar” (2010, p. 4). 

Assim, tendo uma melhor compreensão do que significa colaboração, pensamos 

ser necessário perspectivarmos um programa de formação que construa a colaboração 

profissional entre os professores formadores da universidade e escola. Para tal intento, 

parece-nos importante pensarmos esta formação sob a perspectiva do trabalho colaborativo 

(TC) e defendemos o momento do estágio como sendo o ideal para plantarmos essa 

semente da colaboração. 

Nessa direção, Lortie (1975) enfatiza que os professores iniciantes devem passar 

por experiências de formação que compensem suas experiências individualistas e 

tradicionais para que possam se constituir profissionais preocupados com uma cultura 

profissional compartilhada. Com efeito, uma cultura profissional compartilhada exige uma 

cultura pedagógica sustentada no TC, desde a inserção desses futuros professores no 

contexto do Estágio Curicular Supervisionado. 

Entendemos por TC uma prática que apresenta grandes potencialidades, já que 

“nasce da interação entre pessoas, da partilha de conhecimento e de saber experiencial, da 

equidade na assunção de responsabilidades sobre os percursos de ação, proporcionando 
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nesse processo a reconstrução do conhecimento e, espera-se, a mudança das práticas e o 

desenvolvimento” (Alarcão & Canha, 2013, p. 51). 

Os referidos autores, na definição de TC acima, utilizam-se de cinco palavras que, 

em nossa opinião, promovem a mudança esperada e necessária no contexto de formação e 

no processo de ensino e aprendizagem desses futuros professores. Interação, partilha, 

equidade, reconstrução e desenvolvimento são palavras de fundamental importância para 

a construção desta cultura da colaboração. A nosso ver, das palavras que foram 

mencionadas, na definição de TC por Alarcão e Canha (2013), a palavra interação 

apresenta uma significativa importância, tal como compreendido neste estudo, embora as 

outras também ocupem o seu lugar de importância, pelas inter-relações que estabelecem 

entre si. Acreditamos que é a partir da interação entre professores formadores (supervisores 

e cooperantes), em equidade, que experiências e saberes poderão ser partilhados, 

possibilitando, assim, uma aproximação dos universos formativos escola e universidade, 

promovendo a construção do conhecimento didático e potenciando o desenvolvimento 

profissional de todos os intervenientes envolvidos nesse processo. 

Ainda é de salientar que o conceito de TC, “se associa aos conceitos de autonomia 

profissional e institucional e pressupõe que com ele sejam geradas condições de melhoria 

de práticas profissionais, curriculares e organizacionais, em conseqüência de ações 

potencializadas pelo esforço coletivo em prol de objetivos comuns” (Pinto & Leite, 2014, 

p. 146). Nesse sentido, importa também questionarmos quais as potencialidades que o TC 

proporciona? Quais as suas mais-valias? O TC poderá fazer uma real diferença na prática 

dos professores formadores e no aprendizado dos professores em formação (estagiários)? 

Rodrigues, Nolasco e Fiadeiro (2010, p. 30) salientam que: 
O processo de colaboração é importante entre colegas, entre escolas e en-
tre instituições de diferentes níveis de ensino. A colaboração é benéfica 
na medida em que aumenta o sentido de eficácia dos professores, e das 
instituições e reduz o sentimento de impotência, pois não contempla a na-
tureza fragmentada e isolada da aprendizagem, privilegia a interação, os 
contextos, a flexibilidade e a mudança de práticas.  
 

A contribuição das autoras acima, professoras do ensino secundário, que vivencia-

ram uma experiência de TC, pontua as mais-valias que a colaboração agregou nas suas 

práticas e realça a sua importância para o desenvolvimento organizacional das instituições 

e o desenvolvimento profissional dos seus membros. Se o TC foi possível ser desenvolvido 

entre os professores num contexto de ensino secundário, porque não perspectivarmos o TC 
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entre os professores formadores das escolas e das universidades, no âmbito do Estágio 

Curricular Supervisionado?  

Retomando as contribuições apresentadas pelas autoras supracitadas, elas nos 

deixam claro o lugar de destaque conferido à observação das experiências vivenciadas nas 

suas rotinas de trabalho, sob a perspectiva da colaboração, uma vez que podemos 

apreender fatos, desenvolver ideias, conceitos a partir dessas situações de ensino. Por 

conseguinte, a análise de estudos empíricos pode nos ajudar a visualizar e compreender os 

diversos elementos que estão envolvidos nessa dinâmica. Todavia, esse processo de TC 

não é fácil de alcançar, é complexo, pois implica o envolvimento generalizado de todos os 

atores educativos, imbuídos de um espírito reflexivo e de partilha, o que nem sempre é 

viável, pois demanda vontade própria com o propósito de construção de percursos de 

desenvolvimento partilhados (Rodrigues, Nolasco, & Fiadeiro, 2010). Para além disso, o 

diálogo que sustenta a colaboração obriga a uma genuína abertura ao outro e à 

possibilidade de autotransformação. Trabalhar sob a égide da colaboração requer atitude de 

abertura para acolher o saber e a experiência de outros e para evoluir na interação com 

eles, questionando o próprio conhecimento (Alarcão & Canha, 2013; Chioca & Martins, 

2004; Vieira, 2002).  

Seguindo essa linha de pensamento, Mesquita, Formosinho e Machado (2015) 

reforçam que após essa predisposição necessária para trabalhar em colaboração tem-se um 

longo caminho de superação de uma cultura de ensino e de formação individualista, 

privatista e isolada, pois as concepções dos professores são suficientemente duradoiras 

para serem alteradas e os processos de mudança são lentos. Também temos para atender ao 

fato de que a cultura do individualismo, do isolamento e do privatismo resiste devido à 

consolidação sócio-histórica do ensino dito tradicional. 

Retomando a questão das potencialidades do TC, para além dos ganhos já menci-

onados, advindos de uma dinâmica menos individualista do trabalho dos professores, 

gostaríamos de pontuar outras potencialidades da colaboração que também ganham 

destaque. Nessa direção, Pinho e Andrade (2015, p. 35) enfatizam que: 
As dinâmicas colaborativas promovem a reflexão coletiva, a partilha de 
experiências e novas compreensões acerca do ensino e, igualmente, moti-
vam os professores a experimentarem, inovarem e desenvolverem novas 
práticas, situadas nos seus contextos de trabalho, revisando a missão de-
les enquanto profissionais do ensino. 
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Passemos agora à secção intitulada as formas de cultura docente, para que possa-

mos dar seguimento à nossa linha de raciocínio sobre o lugar conferido à colaboração na 

formação de professores.  

 

1.3 Formas de cultura docente 
 
Antes de abordarmos especificamente as formas de cultura docente, pensamos ser 

necessário discorrermos um pouco sobre o conceito de cultura. Para Gomes (2000), o 

conceito de cultura está orientado por duas acepções: a primeira nos apresenta uma 

compreensão de cultura como um todo homogêneo e consensual. É entendida como algo 

único e forte. Já a segunda acepção, sugere que a cultura é diferenciadora, plural e que 

contempla a heterogeneidade em qualquer contexto institucional. Assim, nas organizações 

podemos encontrar um conjunto de culturas que se mesclam ou se sobrepõem na rotina 

organizacional. Nessa direção, o autor ainda reforça que “a conflituosidade existente entre 

os vários grupos que compõem a organização está na origem de interesses, de ideologias e 

de sistemas interpretativos, que contribuem para a sua diferenciação, promovendo, por essa 

via, subculturas viáveis” (Gomes, 2000, p. 75). 

Outro autor que se alinha ao pensamento de Gomes, Schein (1992) defende o 

conceito de cultura sob a perspectiva da pluralidade. O referido autor pontua que a cultura 

de uma organização advém de uma negociação partilhada entre os diferentes grupos 

detentores de subculturas próprias, não tendendo à extinção das mesmas, mas sim à sua 

convergência numa cultura global. 

Deste modo, julgamos que o conceito de cultura que melhor se alinha à proposta 

deste estudo é a acepção de cultura como algo plural, fruto de construções e reconstruções, 

a partir das interações que os professores estabelecem em seus contextos de trabalho, por 

mais que saibamos que, em se tratando de organizações, sempre haverá uma cultura 

instituída e que também terá de ser implementada. Como bem realça Ávila de Lima (2002, 

p. 34), “cultura pode ser simultaneamente una e plural”. 

Assim, salientamos que, para melhor compreendermos como os professores for-

madores (supervisores e cooperantes) e aqueles em formação (estagiários) compreendem o 

processo de construção da docência, se faz necessário que analisemos a cultura profissional 

destes professores. A cultura de uma profissão é entendida como um conjunto de interações 
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constituído por normas, valores, crenças, conhecimentos, símbolos e destrezas socializados 

pelos membros pertencentes a um dado grupo (Teixeira, 2005). 

Relativamente às culturas profissionais dos professores, Ávila de Lima (2002) 

advoga que elas representam mais do que simples agregados de conhecimentos e de 

concepções; elas integram, igualmente, comportamentos e práticas, modos de agir e de 

interagir com os pares. O autor ainda acrescenta que se torna fulcral que “examinemos não 

só aquilo que os professores pensam e sentem, mas também os laços interactivos que 

constroem e sustentam com os colegas nos locais de trabalho” (Ávila de Lima, 2002, p. 

51). 

Nesta medida, a cultura dos professores deve ocupar um lugar central para que 

possamos compreender a forma como agem em suas práticas de ensino, como também 

“muitos dos limites e das possibilidades de desenvolvimento dos docentes e da mudança 

educativa” (Hargreaves, 2001, p. 18). Pensamos assim, levantar duas questões: como os 

professores se agrupam e interagem com seus pares em seus contextos de trabalho? Como 

se caracterizam suas culturas de trabalho?  

1.3.1 Cultura individualista versus cultura colaborativa 

Para que possamos responder às questões que fizemos atrás, julgamos importante 

compreendermos as culturas individualista, privatista e solitária nas quais o trabalho 

docente foi constituído. No estudo das culturas profissionais docentes, a literatura destaca 

que, há muito tempo, a docência tem sido designada por “a profissão solitária” (Fullan & 

Hargreaves, 1997, 2001; Lortie, 1975), e muitos são os constrangimentos enfrentados pelos 

professores para estarem juntos a trabalhar. Este isolamento físico é revelado pelas salas de 

aula segregadas de muitas de nossas escolas – são as “eggcrateschool” – estrutura de 

escola em caixa de ovos, termo cunhado por Lortie (1975) em seu estudo sobre a cultura 

do isolamento dos professores. 

Acompanhando o pensamento de Lortie, Diniz-Pereira (2015) acrescenta que, 

para além da estrutura organizacional na qual as escolas foram concebidas, os significados 

sociais sobre a docência (o magistério, o que significa ensinar, o que é ser professor), uma 

vez construídos em conformidade com a estrutura e a cultura das escolas, também 

influenciam a maneira como percebemos o trabalho desenvolvido pelos professores em 

seus contextos de ensino e, igualmente, dos professores quando estão a formar outros 

professores. O autor ainda ressalta que o individualismo, uma das marcas mais fortes e 
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resistentes do trabalho docente, pode ser reforçado, tanto por meio da estrutura e cultura 

das escolas, como pelos significados sociais do magistério.  

Ademais, Fullan e Hargreaves (1997, p. 27) reforçam que “o problema do isola-

mento está profundamente enraizado, com freqüência, a mesma arquitetura o respalda, o 

horário o reforça, a sobrecarga o mantém e a história o justifica”. Nessa direção, podemos 

pontuar algumas desvantagens da cultura de trabalho individualista que, segundo 

Formosinho e Machado (2008, p. 121) 
[...] contribuem para manter intacto o patrimônio da pedagogia transmis-
siva, vivendo o professor fechado na sala de aula, sem partilha ou diálogo 
com os pares e, sem abertura a apoio externo, ele não consegue romper 
com o padrão tradicional de trabalho nem vislumbrar e vivenciar modos 
alternativos de fazer pedagogia.  
 

Assim, a análise de como se constituiu este persistente individualismo na cultura 

docente de nossas instituições de ensino e, igualmente, dos seus efeitos negativos na 

atividade docente, vai no sentido de perceber que a sua gênese resulta de um conjunto de 

fatores organizacionais, históricos, simbólicos e também pessoais, cuja desmontagem é 

necessária para se transformar o paradigma de trabalho individual, em favor de uma lógica 

de trabalho mais coletiva (Roldão, 2007). 

Importa também pontuar que o individualismo não deve ser constituído apenas de 

um sentido demasiado negativo já que este tipo de cultura docente representa um elemento 

estruturante dos programas de formação docente que são oferecidos nas instituições 

formadoras. Seguindo essa linha de pensamento, Diniz-Pereira (2015, p. 132) reitera que 

“o modelo profissional de formação de professores pode reforçar uma concepção de 

docência individualista de ensino, em vez de uma concepção de docência como uma 

atividade coletiva”. De um modo geral, todos os professores experienciam essa cultura de 

trabalho. Nesta direção, se faz absolutamente necessário compreendermos o individualis-

mo, desde sua origem – a partir de uma amálgada de fatores organizacionais, históricos e 

culturais - para que possamos ter mais oportunidades de modificá-lo (Fullan & Hargreaves, 

1997).   

Pensamos que se torna também urgente, chamarmos a atenção para a diferença 

existente entre os termos individualismo e individualidade. No tocante ao individualis-

mo, o trabalho docente é realizado sem interacção ou visibilidade dos pares (Formosinho 

& Machado, 2008). Ademais, no que se refere à individualidade, Roldão defende que esta 

implica em cada indivíduo ter o seu processo de construção individual e singular, que 
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exige, igualmente, tempos e modos de trabalho individuais. Acresce dizer que “as tarefas 

de trabalho colaborativo entre professores podem/devem incluir momentos de trabalho 

individual para preparar ou aprofundar o trabalho no coletivo” (Roldão, 2007, p.29).  

Por conseguinte, é a partir do lugar de importância conferido à individualidade 

que os professores podem elaborar pensamentos, (re)visitar momentos de suas atividades 

de ensino, revisar teorias, dar novos sentidos aos seus saberes, para assim, construir uma 

atitude reflexiva e investigativa sobre a sua atividade docente e, posteriormente, socializar 

com os seus pares os contributos desse trabalho individual. Nesse sentido, Fullan e 

Hargreaves (2001) reiteram que a individualidade poderá contemplar o espírito de 

iniciativa e criatividade por parte dos docentes, permitindo-lhes uma renovação pessoal, 

constituindo a base da renovação coletiva.  

No que tange aos tipos de cultura colaborativa, a literatura nos apresenta quatro 

formas gerais de cultura docente: i) a individualista, quando os professores trabalham 

isolados uns dos outros e independentemente; ii) a balcanização, que é constituída pela 

existência de grupos particulares e isolados de colegas, ou melhor, de subgrupos que se 

agrupam por trabalhar de maneira mais próxima (mesma disciplina, mesmo ciclo), 

podendo gerar disputas no que diz respeito aos espaços, aos tempos e aos recursos na 

escola; iii) a colegialidade artificial, que está assente em práticas formais, obrigatórias de 

trabalho em conjunto, regulamentadas pela administração da instituição com o objetivo  de 

criar um ambiente propício de cumprimento de determinados propósitos administrativos. 

Aqui, o trabalho em conjunto não é fruto da iniciativa dos professores, mas uma exigência 

dos normativos em vigor; iv) a colaboração, quando os professores trabalham em conjunto 

e criam interdependências mais fortes com responsabilidade partilhada, empenho e aper-

feiçoamento coletivos. Abrange também a negociação e é orientada por um objetivo 

comum  (Hargreaves, 2001). 

Cabe ainda dentro dessa temática, chamar a atenção para a compreensão dos 

significados da colaboração e da colegialidade artificial que são, freqüentemente, debatidas 

como se fossem sinônimas. Relativamente à colegialidade artificial ela é regulada 

administrativamente. É compulsiva, pois é orientada para a implementação, ou seja, os 

docentes são obrigados ou “persuadidos” a trabalhar em conjunto, tendo em vista 

implementar ordens de outros mais diretamente, as do diretor de escola, por exemplo. E, 



27 

 

por fim, é previsível, pois é concebida para produzir resultados que se caracterizam por um 

grau de previsibilidade relativamente elevado (Hargreaves, 2001). 

Em contrapartida, a colaboração é regulada pelas ações de professores que traba-

lham em conjunto, principalmente, para desenvolver seus próprios projetos, nos quais eles 

estão empenhados. Nesta cultura de trabalho, essas atividades são difundidas no tempo e 

no espaço. São reguladas a partir da própria forma como a vida profissional dos 

professores se desenrola nas escolas. Estas relações de colaboração realizam-se em 

encontros informais, breves, mas freqüentes, e os seus resultados são muitas vezes incertos 

e dificilmente previsíveis. É ainda de salientar que a organização da cultura de colaboração 

é fruto das iniciativas dos próprios professores ou pode também ter origem externa. Essa 

cultura de colaboração é assumida pelos professores, pois resulta da percepção do valor 

que eles atribuem ao trabalho em conjunto (Formosinho & Machado, 2008; Hargreaves, 

2001). 

Em síntese, a cultura colaborativa está assente na partilha, questionamento e 

reflexão conjunta, oferecendo, assim, contributos para os processos de auto e 

heteroformação de cada sujeito implicado e, igualmente, para uma prática profissional de 

melhor qualidade (Fullan & Hargreaves, 2001; Roldão, 2007; Veiga Simões et al., 2009). 

“Trabalhando colaborativamente, os professores não só contrariam a visão individualista 

tradicionalmente relacionada com a sua profissão como têm a oportunidade de progredir 

profissionalmente” (Santos, 2015, p.109).  

1.3.2 A cultura de investigação colaborativa entre os professores acadêmicos e 

professores da escola 

Como temos vindo a afirmar, a interação é um elemento estruturante da colaboração e para 

dilucidar o termo Canha e Alarcão (2010) afirmam que é essencial caracterizar as relações 

entre os intervenientes envolvidos na cultura de trabalho colaborativo, especificamente, 

entre professores e acadêmicos, profissionais da Didática empenhados na investigação e na 

formação. Com efeito, a cultura de colaboração, apresentada pela literatura que dá suporte 

a este trabalho, defende a aproximação destes contextos formativos, universidade e escola, 

permitindo aos seus atores “a construção de conhecimento sobre e para o E/A, elegendo a 

investigação empírica como estratégia capaz de conferir consistência e credibilidade a esse 

conhecimento” (Canha & Alarcão, pp. 4-5). 
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Corroborando com os autores acima citados, Boavida e Ponte (2002) salientam 

que em uma dinâmica de TC a partilha, os diálogos com os pares, a análise conjunta dos 

problemas vivenciados na prática docente em suas rotinas de trabalho, poderão contribuir 

para uma reflexão mais apurada sobre os acontecimentos dessa prática, aumentando as 

possibilidades de aprendizagem dos elementos da equipa de trabalho, sob a perspectiva da 

colaboração.  

Entretanto, associado a esses argumentos, compreendemos que o TC entre profes-

sores formadores (supervisores e cooperantes) deve desenvolver a cultura de investigação 

colaborativa com vistas à construção do conhecimento em didática. Antes de abordamos o 

que vem a ser a investigação colaborativa, pensamos ser necessário discorrermos um 

pouco sobre os tipos de investigação participativa. 

Segundo Tripp (1989), há três tipos de investigação, nomeadamente, a investiga-

ção cooptada, cooperativa e a colaborativa. No que respeita a investigação cooptada, 

refere-se àquela em que há um grande desequilíbrio entre os participantes, cabendo a uns 

(professores ou acadêmicos) auxiliar no processo de investigação, atendendo as demandas 

que o investigador impõe. Em contrapartida, a investigação denominada cooperativa 

revela cenários em que o investigador principal – um acadêmico – lidera o processo por si 

pensado, porém inclui o professor, ao negociar com ele os procedimentos investigativos. 

Acresce dizer que, neste tipo de investigação, há um maior equilíbrio de responsabilização. 

E, por fim, a investigação colaborativa é aquela que acontece com igual responsabilidade 

entre professores e acadêmicos de todo o processo investigativo. É constituída por 

elementos semelhantes de motivação, requer comprometimento alargado a toda a equipe, 

na concepção e acompanhamento da agenda que acolhe preocupações de temas e interesses 

comuns, proporcionando ganhos profissionais a todos os implicados. 

A partir do exposto, percebemos que a investigação colaborativa representa uma 

importante etapa, que precisa ser desenvolvida e vivenciada, pelos envolvidos neste 

processo de formação; professores supervisores e professores cooperantes, ou seja, 

professores da academia e professores das escolas.  

Esta ideia encontra apoio nos estudos realizados por Canha (2013), em sua tese de 

doutoramento acerca da Colaboração em Didática. O referido autor advoga que o encontro 

colaborativo, que inclui cada professor formador (academia e escola), como pessoa 

profissional, dotada de uma expertise individual, tida como fonte de aprendizagem, 
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demanda um processo de negociação, de confronto entre o eu, o outro e o nós, que 

encontra no diálogo a plataforma de aproximação e de entendimento, de crescimento 

pessoal e coletivo.  

Em consonância com essas ideias, a universidade precisa romper com a visão 

tradicional de realizar investigação, ou seja, desconstruir a concepção de que a 

investigação faz parte do trabalho, apenas, do professor da universidade, cabendo aos 

professores das escolas serem meros executores dos conhecimentos gerados por estes 

acadêmicos.  

Outro ponto importante que se faz necessário ressaltar é que os professores das 

escolas, muitas vezes, são cépticos em relação ao impacto desse conhecimento, advindo da 

investigação realizada pelos professores acadêmicos, em suas práticas de ensino. Por tudo 

isto, Canha (2013) assinala que os professores das escolas não reconhecem o conhecimento 

científico construído pelos acadêmicos, a partir de seus trabalhos de investigação, como 

referente útil, capaz de dar embasamento nas suas decisões na resolução de problemas que 

são oriundos de suas práticas. 

Posta esta realidade, pensamos, neste estudo, ser possível refletir e apontar novos 

caminhos para o lugar de importância conferido à cultura de investigação colaborativa para 

a construção do conhecimento em Didática, a partir da participação em equidade dos 

professores formadores de ambos os domínios. Mas por que e para que desenvolver a 

cultura de investigação colaborativa entre professores formadores das universidades e das 

escolas?  

Segundo Nacarato (2016, p. 702), muitos pesquisadores têm-se voltado para 

práticas de formação docente que assumem o professor como protagonista do processo e 

muitos dos constructos teóricos que emergiram das pesquisas realizadas na década de 1990 

estão relacionados aos paradigmas de professor reflexivo e de professor pesquisador.  

Os estudos sobre o professor reflexivo surgiram no momento em que se buscava 

romper com o modelo da racionalidade técnica, de princípios positivistas, que marcou a 

formação docente no Brasil, e aproximar-se de outros paradigmas que se pautavam no 

pensamento do professor (Nacarato, 2016). Mas como podemos ser reflexivos?  Como 

compreender o professor como um profissional reflexivo? Com vistas a obtermos algumas 

respostas para as questões levantadas, Alarcão nos esclarece que:  
A noção de professor reflexivo baseia-se na consciência da capacidade de 
pensamento e reflexão que caracteriza o ser humano como criativo e não 
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como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são exteriores [...] é a 
noção do profissional como uma pessoa que, nas situações profissionais, 
tantas vezes incertas e imprevistas, atua de forma inteligente e flexível, 
situada e reativa (2010, p. 44). 
 

A autora acentua que a emergência do paradigma do professor reflexivo nos pro-

gramas de formação docente foi orientada pela necessidade do homem de “reencontrar a 

sua identidade perdida, questionar as reais finalidades da educação, discutir as 

metodologias de formação docente, gerir os seus próprios destinos e os do mundo numa 

atitude de reconquista da liberdade e emancipação próprias do humano” (Alarcão, 1996, p. 

174). 

Nesse contexto de professor reflexivo, a epistemologia da prática ocupa um lugar 

de significativa importância, pois coloca a própria prática docente como objeto de 

investigação e a perturbadora dicotomia entre teoria e prática que perpassa os discursos 

educacionais poderá ser superada, pois pensar a formação a partir do paradigma do 

professor reflexivo demanda uma postura de reflexão na e sobre a ação (Pinto, 2010). É 

essa postura de reflexão que faz a “ponte” entre prática de ensino e investigação.  

Outro paradigma paralelo ao do professor reflexivo é o paradigma do professor 

pesquisador que, segundo revela Zeichner (1998), tem a ver com a postura política de 

reconhecer o professor como produtor de saberes, rompendo assim com a divisão entre 

pesquisas realizadas pelos professores das escolas e aquelas realizadas pelos acadêmicos. 

No que respeita os programas de formação docente, os professores das escolas são 

igualmente capazes de refletir sobre suas práticas, levantar questões sobre suas rotinas de 

sala de aula, realizando investigações sobre essas práticas e produzindo conhecimentos 

sobre E/A. Nesse sentido, Zeichner argumenta que: 
Esses esforços envolvem uma mudança na epistemologia da formação do 
professor, que passa de uma situação em que o conhecimento acadêmico 
é visto como a fonte legítima do conhecimento sobre o ensino para outra 
em que diferentes aspectos do saber que existem nas escolas, nas comu-
nidades são incorporados à formação de professores e coexistem num 
plano mais igualitário com o conhecimento acadêmico (2010, p. 493). 
 

Vieira aponta que a colaboração oferece esse poder. “The main reason for estab-

lishing a collaborative network was the assumption that the divorce between researchers 

and teachers hampers the construction of knowledge that is relevant for both parties and 

for education itself” (2009, p. 271).  A autora argumenta aindaque  “collaboration between 

researchers and teachers […] is a way of weakening the barriers between research and 
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teaching and bringing together two communities that confront the same object of study – 

education - although with different ways of looking and acting” (Vieira, 1999, p. 5).  

Esta perspectiva deixa clara a necessidade premente de se desenvolver uma cultu-

ra de investigação colaborativa que inclua os professores formadores da universidade e os 

da escola, possibilitando que “eles mantenham com a investigação uma relação de 

convívio próximo, que satisfaça a sua auto-formação e o desenvolvimento do 

conhecimento científico, do E/A, e do campo em sua globalidade” (Canha, 2013, p. 55). 

Acresce dizer que esse movimento de desenvolvimento da cultura de investigação pode 

começar no Estágio Curricular Supervisionado, a partir do trabalho em parceria entre os 

professores formadores de ambos os contextos e, igualmente, os professores em formação 

(estagiários). 

1.3.3 A cultura de formação em colaboração entre universidade e escola: uma 

necessidade para a construção do conhecimento em Didática 

Antes de abordarmos especificamente acerca da cultura de formação em colaboração entre 

universidade e escola para a construção do conhecimento em Didática, pensamos ser 

pertinente retomarmos a discussão sobre as três faces que constituem a primeira 

configuração do tríptico didático (Alarcão, 1994), que é formada pela dimensão 

investigativa da Didática (que diz respeito à atividade científica de construção do 

conhecimento), pela Didática curricular (que se situa a nível dos currículos de formação 

inicial de professores) e pela Didática profissional (a atividade do professor em ação), 

como já foi referido anteriormente. A definição dessas três dimensões, em meados dos anos 

90, pela didata Isabel Alarcão, configura-se, até hoje, uma referência incontornável na 

compreensão epistemológica da área (Canha, 2013). A autora enquadrou a Didática como 

um campo que se identifica como ciência, como objeto curricular e como prática de ensino 

e que se caracteriza pela interação co-construtiva entre essas três dimensões, pela 

influência que a intervenção de uma gera no desenvolvimento das outras e, concomitante-

mente, pela necessidade de informar as atividades em qualquer das vertentes pelo 

conhecimento e pela experiência desenvolvidos no âmbito das restantes (Alarcão, 2008).  

Assim, o reconhecimento mais evidente da interação dessas três dimensões pro-

move uma reconceptualização das dimensões iniciais. O tríptico, na sua nova 

configuração, passou a ser compreendido no trinômio formação-investigação-política, 

sendo constituído pela: 
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1- A dimensão formativa (une as dimensões profissional e curricular); 

2- A dimensão investigativa (busca o conhecimento científico para compreen-

der e transformar os processos de E/A); e 

3- A dimensão política (uma dimensão emergente). 

 

Essa nova configuração faz sobressair a dimensão formativa, sendo a formação 

entendida sob um prisma abrangente e complexo, ao emergir como uma dimensão que 

agrega as antigas dimensões curricular e profissional. Observa-se, aqui, o entendimento de 

formação como um processo contínuo que atravessa a formação inicial (no curso de 

formação de professores), a formção contínua em contextos formais e informais, com 

particular ênfase na didática formativa do dia-a-dia na sala de aula.  

Nesse sentido, essa configuração evidencia ainda a abrangência alargada do con-

ceito de formação, que deixa de ser conceptualmente restrita a uma dimensão curricular (e 

por isso formal, ligado a cursos de formação), e passa a ser mais claramente ligado à 

prática profissional, espaço também de aprendizagem e desenvolvimento profissional. 

Na reconceptualização apresentada, emerge uma nova dimensão da Didática, a 

dimensão política, que, segundo Alarcão et al., (2009) passa a ser percebida a partir de um 

discurso relativo ao pensamento e às decisões que têm a ver com as estratégias 

influenciadoras das linhas de ação, consubstanciadas na organização dos sistemas 

educativos, dos currículos, programas e orientações curriculares, independentemente de 

quem tem o poder de decisão (maioritariamente os políticos) e o poder de exprimir opinião 

com intencionalidade crítico-transformadora. De acordo com Canha (2013), estamos em 

presença da Didática Política quando nós, os profissionais da Didática, expressamos juízos 

e propomos orientações e instrumentos que possam enquadrar ações concretas com 

relevância para o desenvolvimento do campo. 

 Acresce dizer que o surgimento dessa dimensão política, revela a necessidade de 

olharmos a Didática como uma área complexa e em constante mutação (Alarcão, Andrade, 

Araújo e Sá, Canha, & Álvares Pereira, 2006; Canha, 2013). 

Em síntese, de acordo com Alarcão (2016), essa configuração da Didática apre-

senta-nos a evolução e consolidação da mesma:  
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De... Para... 
Campo subsidiário Disciplina autônoma 
Disciplina técnico-prática Disciplina indagadora e práxica (reflexão 

na prática) 
Perspectiva hierarquizada Perspectiva co-construtivista (construção 

em colaboração) 
Finitude da sala de aula Ecologia das situações de aprendizagem 
Isolamento Reconhecimento do que há de comum entre 

didáticas 

Quadro 1- Configuração da Didática (Alarcão, 2016) 

De acordo com Alarcão (2010), no processo de evolução por que a Didática pas-

sou, relativamente à sua articulação concepto-operacional, podemos encontrar a presença e 

inter-relação de seis questões fundamentais que balizam a ação político-didática: a quem 

ensinar, o quê, por que, onde, quando e como? A referida autora acrescenta a estas questões 

mais duas: para que e com que resultados? Estas questões se alinham à formação que 

defendemos neste estudo. Com efeito, os programas de formação inicial de professores 

precisam ser pensados a partir dessas questões que põem em evidência a dimensão 

ecológica da Didática que “por se reportar a um campo de ação socioeducativo, não se 

constitui como uma ilha de conhecimento isolada, mas se abre à compreensão dos fatores 

sociais, culturais e políticos que a influenciam” (Alarcão, 2010, p. 75). 

A compreensão ecológica da didática, na nossa leitura, também encaminha uma 

perspetiva de interação orgânica entre as suas dimensões e permite a identificação de 

múltiplos entendimentos partilhados sobre o processo de E/A. Essa base pode potenciar o 

desenvolvimento de relações colaborativas, tendo em vista a construção de diálogos entre 

universidade e escolas na formação inicial, o contexto deste estudo. 

Esse trabalho de reconstituição ganha ainda mais subsídios, a partir da evolução 

epistemológica da Didática. E, a partir dessa perspectiva epistemológica da Didática é que 

chamamos a atenção para um problema recorrente do processo de formação inicial de 

professores, já mencionado anteriormente neste trabalho, que diz respeito à relação entre o 

discurso de formação dos professores formadores, construído e difundido nas 

universidades, e a prática docente, tal como vivenciada pelos professores em formação, na 

experiência de Estágio Supervisionado, ou seja, entre as situações de formação e as 

situações de contextos de ensino. Há uma distância entre o processo de formação inicial 

dos professores e a realidade encontrada nas escolas, pois nesse processo de formação 
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docente, parece não haver uma articulação entre as situações de formação e as situações de 

trabalho.  

Com efeito, faz-se necessário pensarmos a formação docente em articulação 

contínua com os contextos de ensino, ou seja, o desenvolvimento de uma cultura de 

formação em colaboração entre a universidade e a escola. Para Canário (2003), uma 

formação sob essa perspectiva poderá maximizar cada vez mais o potencial formativo das 

práticas de formação em contexto, que valorizam fortemente a aprendizagem, por via 

experiencial, e o papel central de cada sujeito na construção do conhecimento profissional.  

Compartilhando com o pensamento do referido autor, Almeida e Biajone (2007, p. 

292) defendem, nesse processo de formação, o reconhecimento dos professores como 

sujeitos do conhecimento e produtores de saberes, valorizando a sua subjetividade e 

legitimando um repertório de conhecimento sobre o ensino, a partir do que eles são, sabem 

e fazem. Os autores acrescentam ainda que esse reconhecimento deve constituir as bases 

para a elaboração de programas de formação.  

Almeja-se, assim, a superação do modelo de formação baseado na racionalidade 

técnica e aplicacionista, idealizado de acordo a uma lógica disciplinar e não conforme uma 

lógica profissional, lógica esta centrada no estudo das tarefas e realidade do trabalho dos 

professores. É nessa perspectiva que as transformações na cultura de formação implicam 

superar esse modelo aplicacionista do conhecimento, elevando o nível de conhecimento 

dos professores, tendo em consideração o repertório de saberes sobre o ensino (Tardif, 

2002). E o que significa romper com esse modelo técnico e aplicacionista de formação 

docente?  

Almeida e Biajone (2007) salientam que essa superação supõe valorizar o conhe-

cimento profissional dos professores e reconhecê-los como colaboradores e parceiros nas 

práticas formativas. Faz-se necessário ressaltarmos que a concepção de formação docente 

que defendemos neste estudo, alinha-se à concepção de formação defendida por Roldão 

(2000), formação esta que desenvolva nos futuros professores: a compreensão para análise 

de situações de ensino para poder tomar decisões; a avaliação das suas próprias práticas 

para saber descrevê-las, investigá-las e questioná-las; e, igualmente, uma formação que 

desenvolva uma cultura profissional colaborativa. É esta concepção de formação que 

constitui uma interação entre a investigação, formação e práticas profissionais, tripé 

necessário para que se produza a construção do conhecimento em Didática.  
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Não podemos deixar de pontuar que todos os elementos constitutivos desse tripé 

(investigação, formação e práticas profissionais) são de fundamental importância para a 

construção do conhecimento didático entretanto, a investigação representa a mola 

propulsora, como bem afirma Canha: 
É a investigação em Didática que produz conhecimento científico valida-
do, capaz de enformar as restantes dimensões. Construído em articulação 
com as realizações em cada um desses domínios partilha com eles a fina-
lidade última de melhorar o E/A, constituindo-o como seu objeto de estu-
do nuclear. Por outras palavras, é este o foco preferencial do seu interesse 
científico, no que respeita à sua pretensão de influenciar a mudança sus-
tentada através de uma intervenção que poderá centrar-se com particular 
acuidade quer nas políticas, quer na formação de professores, quer na 
própria investigação ou, mais diretamente, nas práticas profissionais dos 
professores, facilitadores da aprendizagem dos alunos. (Canha, 2013, p. 
36) 
 

Assim, compartilhamos com o conceito de investigação, defendido por Canha 

(2013) que o designa como um esforço pessoal sistemático em busca de respostas para 

questões emergentes do cotidiano profissional, que se concretiza na procura de 

informações de referência e de outros suportes que possam iluminar a mudança de práticas, 

originando novos ciclos de questionamento, de aprofundamento conceptual e de 

reinvestimento na ação.  Por conseguinte, essa atitude investigativa deve ser construída 

desde a formação desses professores para que, no exercício de suas atividades 

profissionais, possam desenvolver uma criticidade acerca da atividade docente que 

desenvolvem, podendo, assim, numa perspectiva experiencial-investigativa, investigar na, 

sobre e para a ação educativa e partilhar resultados e processos com os outros, 

nomeadamente com os colegas (Alarcão, 2001). 

Depreende-se, assim, que os universos formativos universidade e escola precisam 

dialogar para construir esse trabalho em colaboração, nos programas de formação docente. 

Nesta direção, Garcia (1999) defende uma lógica de formação profissional em que os 

saberes transmitidos pelas instituições de formação sejam concebidos e adquiridos em 

estreita relação com a prática profissional dos professores das escolas. O referido autor 

acrescenta que o conhecimento base do professor deve constituir-se a partir de vivências e 

análises de práticas concretas, permitindo constante dialética entre a prática profissional e a 

formação teórica e, ainda, entre a experiência concreta na sala de aula e a pesquisa, entre 

os professores das escolas e os formadores da universidade.  
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Alinhado também a uma proposta de formação menos técnica e aplicacionista, 

Shulman (1986) defende uma lógica de formação centrada no learning from experience 

que nos convida a olhar para a prática de nossos pares através das janelas de suas salas de 

aula a fim de ver o que estão a fazer e a aprender com suas próprias práticas. Dessa 

maneira, abandonamos a individualidade intrínseca de nossa profissão e nos 

disponibilizamos a aprender uns com os outros. Essa é a cultura de formação assente na 

colaboração entre universidade e escola que estamos a defender neste estudo.  

Não podemos deixar de salientar que para termos uma cultura de formação assen-

te no learning from experience se faz necessária a construção de um repertório de 

experiências no formato de artifact of scholarship que, segundo Shulman (2004) é 

compreendido como um arcabouço de experiências, vivências, casos, erros, acertos e 

estratégias cujo contato com o seu repertório propiciaria aos professores em formação o 

aprendizado, a partir da prática de outros professores que trilharam os seus primeiros 

passos e que estão, ou já estiveram, em pleno exercício profissional. E ressaltamos que é a 

partir desse artifact of scholarship que podemos construir essa necessária cultura de 

colaboração entre a universidade e a escola. 

Nesse tocante, os programas de formação precisam superar o modelo individualis-

ta e isolado de trabalho docente e promover a interação entre os professores das 

instituições formadoras: os supervisores da universidade e os cooperantes das escolas. A 

partir dessa proposição,Tauchen, Devechi e Trevisan (2014) sugerem que as interações 

entre universidade e escola pressupõem ações recíprocas e apresentam o poder de 

modificar o comportamento ou a natureza dos elementos ou fenômenos educativos. Para 

tanto, os autores acrescentam que é preciso que haja encontros, tanto físicos quanto 

discursivos, pois Educação Básica e Educação Superior são níveis interdependentes. E, 

como é possível estabelecer essa interação, para que esses encontros físicos e discursivos 

aconteçam? Lüdke, Rodrigues e Portela (2012) sugerem que haja a ideia de circularidade 

do conhecimento ou do saber e não apenas a sua circulação, que é comumente associada à 

transferência do conhecimento.  

Acresce dizer, que esse movimento seria orientado pela pesquisa entre os docen-

tes, a que já nos referimos atrás, tanto da universidade quanto das escolas, e pela 

intensificação da comunicação e colaboração entre esses dois universos formativos, no 

âmbito do Estágio Curricular Supervisionado. E, a partir do produto dessa interação, por 
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meio do trabalho de pesquisa de seus professores, estabelece-se uma comunicação entre os 

dois pólos, “sem que fique patente a superposição e hierarquização entre eles” (Lüdke, 

Rodrigues, & Portela, 2012, p. 67). A ideia de circularidade indica bem “essas idas e 

vindas, essa circulação entre duas fontes produtoras de saber (escola e universidade), cada 

uma enriquecendo a seu modo a construção do conhecimento a seu respeito” (Lüdke & 

Cruz, 2005, p. 14), rompendo, assim, a ideia de que a universidade é a produtora do 

conhecimento e os professores da educação básica, seus aplicadores (Éténé, 2001).  

Acreditamos, assim, que esse conceito da circularidade de conhecimento ou saber 

poderá apresentar possíveis pistas para pensarmos novas formas de formar os professores 

e, igualmente, contribuir para a renovação de práticas e a construção de conhecimentos no 

âmbito da didática de formação. Assim, partindo desse pressuposto, pensamos encontrar na 

circularidade o confronto entre saberes, orientando as relações entre esses diversos saberes 

que dialogam, se contrapõem, entrechocam, se reafirmam ou formam outros saberes 

(Leitão, 2002). Ademais, a circularidade é posta em destaque no sentido de compreender as 

interdependências entre os diferentes saberes postos no contexto social através do diálogo. 

É no diálogo entre a escola e a universidade, no processo de formação docente, que o 

conhecimento em Didática poderá ser construído (Borges & Fontoura, 2010).  
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Capítulo 2 
O estágio como espaço privilegiado para a mediação da 

colaboração entre universidade e escola 
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Introdução ao capítulo 

Este capítulo apresenta o lugar de importância que o Estágio Curricular Supervisionado 

ocupa para mediar a necessária relação entre as instituições formadoras universidade e 

escola e promover a colaboração entre os professores supervisores de estágio e os 

professores cooperantes das escolas-campo nos cursos de formação docente. 

A secção 2.1, centra-se nos diversos conceitos do estágio, o seu papele a sua 

organização nos cursos de formação de professores no Brasil. Já a secção 2.2 traz o papel 

das instituições formadoras universidade e escola e as expectativas dos professores 

(supervisores, cooperantes) e estagiários em torno delas, quanto à formação docente, no 

que tange as funções que cada uma deve desempenhar nesse processo formativo. Ainda 

nesta secção, abordamos o papel tanto do professor formador da universidade quanto do 

formador das escolas-campo para o desenvolvimento dos professores em formação 

(estagiários) na experiência de estágio. A seguir, temos a secção 2.3 que apresenta a 

contribuição dos discursos de formação para o desenvolvimento dos estagiários e para a 

Didática. E, por fim, a secção 2.4 enfoca a implicação das instituições formadoras e seus 

intervenientes para a concretização da cultura de colaboração entre os professores 

formadores da universidade e escola. 

 

2.1 Estágio Curricular Supervisionado: compreendendo o conceito, o seu papel na 

formação e a sua organização 

No mundo em que vivemos, repleto de transformações de ordem social, cultural e política 

oriundas, principalmente, da globalização e da sociedade da informação na qual estamos 

inseridos, a profissão docente foi se tornando cada vez mais complexa. Nesse contexto, 

não podemos deixar de pontuar as expectativas existentes em torno dos professores, da 

escola e da universidade.  

Se tudo está em processo de constante mudança, é natural que os professores e 

suas práticas, em seus contextos de trabalho, também acompanhem essas mudanças. Nessa 

direção, a formação docente está diretamente ligada ao fortalecimento deste profissional 

com vista à melhoria tanto da qualidade de ensino quanto da aprendizagem dos seus 

alunos. 

Nesse tocante, Roldão (2000) concebe a formação a partir do cumprimento dos 

seguintes objetivos: i) formar para compreender e analisar situações de ensino para então 
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decidir; ii) formar para avaliar a ação; iii) formar para saber descrever, investigar e 

questionar as práticas; iv) formar para uma cultura profissional colaborativa. Gostaríamos 

de discorrer detalhadamente sobre cada um dos referidos objetivos, contudo, nesta secção, 

temos como proposta refletir sobre o Estágio Curricular Supervisionado, seu conceito, 

papel na formação docente e sua organização, mas ressaltamos que os critérios de 

formação, defendidos pela autora, serão contemplados, ao longo do texto. 

Falar em formação nunca dispensa a presença e a importância conferida ao Está-

gio, para uma melhor compreensão da construção da prática docente. Acreditamos que um 

dos objetivos da formação docente é possibilitar ao futuro professor a percepção e análise 

das situações de ensino. Assim, é vivenciando a experiência do Estágio Curricular 

Supervisionado que o professor-estagiário (professor em formação) poderá ter a oportuni-

dade de desenvolver uma percepção do funcionamento e das especificidades da sua 

profissão, em um contexto real de ensino e aprendizagem. 

Nessa direção, Araújo e Sá (1999) defende que a função precípua do Estágio é 

preparar o aluno-futuro-professor para lidar com as ações educativas complexas e 

múltiplas que lhe são exigidas pelo sistema escolar, proporcionando-lhe o desenvolvimento 

da sua capacidade de compreensão dos contextos, através da observação crítica, da 

experimentação e da ação. A autora complementa que é a partir da vivência do Estágio que 

o professor estagiário compreenderá a organização e funcionamento dos contextos 

educativos universidade, escola, secretarias de educação, sistemas de ensino, 

experimentará a teoria na prática da sala de aula, colocando os seus saberes docentes em 

ação e construindo outros a partir dessa experiência. 

É de salientar ainda que o Estágio Curricular Supervisionado é um espaço que 

estabelece articulações e possíveis aproximações entre as várias instituições formativas e 

seus atores: a universidade e os investigadores (fonte privilegiada do discurso 

investigativo); a equipa de formação (núcleo de estágio – supervisores da escola, da 

universidade e professores em formação); a escola e os professores, onde ocorrem os 

processos reais de ensino/aprendizagem (Araújo e Sá, 1999). 

Nesta direção, compreendemos que é a partir dessa articulação institucional que a 

experiência do estágio promove aos sujeitos envolvidos nesse processo, principalmente, 

aos professores em formação (estagiários), a oportunidade de aplicar seus conhecimentos 

acadêmicos em situações da prática profissional clássica, criando a possibilidade do 
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exercício de suas habilidades. Espera-se, assim, que esse professor consiga incorporar 

atitudes práticas e adquirir uma visão crítica de sua área de atuação profissional (Oliveira 

& Cunha, 2006). 

É de salientar ainda que esse momento de vivenciar a realidade de uma sala de 

aula não pode ser considerado como uma forma simples e mecânica de colocar os 

conhecimentos teóricos, apreendidos ao longo do curso, em prática, sob pena de 

reforçarmos a dicotomia existente entre teoria e prática. Sob essa perspectiva, Piconez 

(2011) põe em relevo a necessidade de unidade entre teoria e prática. O autor defende que 

“o contexto relacional entre teoria-prática apresenta importante significado na formação do 

professor, pois orienta a transformação do sentido da formação, sob a perspectiva do 

conceito de unidade, ou seja, da teoria e prática relacionadas e não apenas justapostas ou 

dissociadas” (Piconez, 2011, p. 14). 

Sabemos que a lógica dos cursos de formação de professores segue um formato 

constituído por: as unidades curriculares teóricas, colocadas no início dos cursos, e o 

momento prático – Prática de Ensino/Estágio Curricular Supervisionado, no final, 

constituindo a maior evidência da dicotomia existente entre teoria e prática (Piconez, 

2011). Nesta perspectiva, podemos levantar a seguinte questão: qual a origem dessa 

dicotomia teoria-prática? Por que essa dicotomia está tão arraigada nos cursos de formação 

docente?  

Segundo Dewey (1997), a separação entre teoria e prática origina-se na Grécia 

Clássica (IV-V a.C.) onde havia uma nítida separação social entre classes trabalhadoras, 

compostas por escravos, artesões e mulheres que se ocupavam com “o provimento dos 

meios de subsistência”, e as classes ociosas, compostas por cidadãos que não precisavam 

de trabalhar, pois “adequadamente equipados de inteligência, podiam viver sua vida de 

lazer, ocupando-se de coisas que realmente compensam” (Dewey, 1997, p. 115). O autor 

citado ainda destaca que essas duas classes recebiam dois tipos distintos de educação. A 

classe trabalhadora (servis) recebia a educação denominada de básica ou mecânica 

(também chamada de “subalterna”) e a classe ociosa (liberais) eram contemplados pela 

educação liberal ou intelectual, ou seja, uma educação que não visava a formação 

profissional.  

Não havia, assim, uma associação do mental (a teoria) com o material (os afazeres 

práticos). Com efeito, a filosofia grega formalizou a primazia da razão como algo 
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completamente separado de atividades práticas e o conhecimento, como pura 

contemplação. Daí a origem das dificuldades de se compreender e se seguir o princípio da 

indissociabilidade entre teoria e prática na formação docente (Dewey, 1997). 

A partir do exposto, compreendemos, todavia não concordamos, que é nessa 

lógica de inicialmente, aprendermos a teoria e posteriormente, a aplicarmos na prática, que 

os professores em formação compreendem a sua formação. Os formandos são expostos às 

teorias de ensino e aprendizagem, a diversos saberes (didáticos, curriculares, 

metodológicos) para, então, chegarem ao momento prático (o estágio) para experimenta-

rem todo esse conhecimento, em um contexto real de ensino. Essa formação não surge da 

articulação dos conteúdos teóricos com as demandas da sala de aula. De modo geral, não 

há esse viés dialógico nos cursos de formação. Assim, “as disciplinas que fundamentam a 

formação do professor pouca contribuição têm fornecido, em virtude de sua pouca 

articulação com o contexto da prática pedagógica desenvolvida na escola” (Piconez, 2011, 

p. 19). 

Ademais, a literatura sobre a formação de professores pontua que os alunos, sendo 

expostos a tantas horas de teoria, entram em um estado de “hibernação teórica”, termo 

cunhado por Fazenda (2011), que representa uma experiência formativa assente em um 

modelo teórico, conteudista, que impõe a esses alunos o cumprimento de tarefas como: o 

resumo de capítulos de livros, trabalhos em grupos, seminários improvisados, enfim 

atividades sem um propósito estabelecido, sem um olhar reflexivo, sem uma discussão 

crítica e sem uma articulação com as demandas do cotidiano da sala de aula. A autora, em 

um estudo sobre o papel do estágio nos cursos de formação de professores, constata que 

“ao iniciar o 3º ano da licenciatura, esse aluno é retirado da “hibernação teórica” e 

convidado a realizar uma leitura da vida, do cotidiano da sala de aula, enfim uma leitura da 

prática” (Fazenda, 2011, p. 49). 

Assim, esse estado em que os professores em formação encontram-se “teorica-

mente hibernados” pode gerar concepções de ensino tradicionais, ou seja, modos de 

aprender a docência, a partir da imitação de modelos, da repetição de práticas 

compreendidas como referências positivas, a partir das teorias estudadas e dos modelos 

observados. Esse estado não promove a construção de um saber-fazer, de um 

conhecimento didático nem tão pouco da inovação de práticas. Sob essa perspectiva, 

Pimenta e Lima (2009) argumentam que a reprodução dessa prática modelar está ligada a 
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uma concepção de professor que não prioriza sua formação intelectual, reduzindo a 

atividade docente apenas a um fazer que será bem-sucedido, quanto mais se aproximar dos 

modelos observados.  

Pensamos ser pertinente deixar claro o nosso posicionamento em relação a essa 

formação assente na “imitação de modelos” (Pimenta & Lima, 2009) sem que haja uma 

reflexão crítica por parte dos professores estagiários das práticas de ensino dos professores 

cooperantes (professores experientes) que lhes são apresentadas no momento do estágio. 

Assim, defendemos uma formação docente assente no desenvolvimento da observação 

crítica dos estagiários, para que possamos desconstruir processos de formação profissional 

em que a atividade de estágio fique reduzida à hora da prática, ao como fazer, a prática 

pela prática, sem a devida reflexão, reforçando a ilusão de que há uma prática sem teoria 

ou uma teoria desvinculada da prática (Pimenta & Lima, 2009). 

Os professores em formação (estagiários) precisam da teoria, mas não somente 

dela. Faz-se necessário que essa teoria esteja imbricada ao contexto da sala de aula, para 

que a vivência do estágio possa estar permeada por uma discussão crítica e reflexiva à luz 

dessas teorias, e igualmente, da sua própria compreensão do que significa ensinar. Com 

base nessas considerações, Pimenta e Lima (2009) defendem que nesse processo, os 

professores em formação podem escolher, separar aquilo que consideram adequado, 

acrescentar novos modos, adaptá-los aos contextos nos quais se encontram, e para que isso 

aconteça devem lançar mão de suas próprias experiências e dos saberes que adquiriram. E 

é assim que podemos evitar/impedir a repetição de modelos, no momento em que esses 

professores estagiários experienciam situações reais de ensino. 

Sabemos do lugar de importância do Estágio Curricular Supervisionado no pro-

cesso de formação de professores e, inúmeros são os desafios enfrentados pelos 

professores formadores e professores em formação (estagiários) nessa experiência. Muitas 

aprendizagens ficam registradas nesse processo e não podemos deixar de pontuá-las. Nessa 

direção, Lima (2008) realça a importância do Estágio nos cursos de formação docente, 

chamando especial atenção para o que essa unidade curricular nos tem a ensinar. A autora 

elenca as lições mais relevantes dessa experiência: 

1- Compreensão do funcionamento das escolas (campo de poder); 

2- Compreensão das relações que se estabelecem entre escola e universidade 

(professores formadores) e professores em formação (estagiários); 
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3- Compreensão das diferentes culturas docentes existentes nesta experiência 

de estágio; 

4- Aprendizagens a partir do dito e do feito, entre o escrito e o vivido. 

No que concerne à compreensão do funcionamento das escolas (campo de poder), 

a referida autora defende que “cada escola tem um jeito especial, específico de conduzir o 

seu cotidiano e sua organização e de se posicionar diante das questões e desafios que 

surgem” (Lima, 2008, p. 199). A autora ainda ressalta que a instituição escola representa 

um espaço de poder, tanto dos professores da universidade como dos da escola, e que o 

professor em formação (estagiário), no meio destes dois campos, ao exercer as suas 

atividades de estágio, precisa aprender a lidar com a tensão desse jogo de forças e ter 

clareza das relações que se estabelecem entre as instituições e as pessoas que por elas 

transitam.  

No tocante à compreensão das relações que se estabelecem entre escola e univer-

sidade (professores formadores e em formação), Lima (2008) pontua que as relações que 

são estabelecidas no encontro/confronto de professores da universidade (supervisores), 

docentes da escola de educação básica (cooperantes) e professores em formação 

(estagiários), cada um com os seus valores, saberes, visões de mundo e experiências 

diferentes, abre espaço para novas descobertas quanto ao papel da universidade, da escola, 

do lugar do estagiário e das relações deste com seus formadores. Compreendemos, assim, 

que é a partir destas relações que se constroem momentos ricos em trocas de saberes e 

experiências que podem promover novas possibilidades formativas para todos os atores 

envolvidos nesse processo. 

Outra lição importante que podemos extrair é quanto à compreensão das diferen-

tes culturas docentes existentes na experiência de estágio. Lima (2008) argumenta que o 

espaço da escola de educação básica, recebedora dos estagiários, representa o espaço de 

encontro das culturas dos alunos, dos formadores (supervisores e cooperantes) e dos 

estagiários e que, diante de toda essa diversidade de culturas, os professores estagiários 

devem entender a escola como um grupo social interativo, no qual acontece o fenômeno 

educacional com suas contradições e possibilidades. 

Entretanto, para que os professores em formação tenham essa compreensão da 

escola e do que nela acontece se faz necessário que, ao longo da sua formação, a 

instituição escola e suas especificidades sejamdiscutidas com seus formadores, pois é nessa 
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discussão que a articulação da teoria com a prática se concretiza.  Qual a escola real do 

contexto educacional em que irei atuar? Quais competências me serão exigidas por essa 

escola?  Essas são algumas questões que os professores formadores poderão lançar mão 

para guiar os formandos na compreensão das teorias que lhes são apresentadas. 

Também tem sido argumentado por Lima (2008) que na experiência de estágio 

muitas são as aprendizagens advindas do dito e do feito, entre o escrito e o vivido. Nessa 

direção, “trata-se de o estagiário aprofundar os conhecimentos teóricos e práticos sobre a 

escola, não mais de forma descomprometida, mas com o olhar de professor” (Lima, 2008, 

p. 202). A autora ainda nos chama a atenção para a necessidade de se desenvolver uma 

compreensão reflexiva e crítica da realidade, a partir do que os conteúdos estudados e os 

documentos oficiais dizem sobre a escola e a realidade, tal qual vivenciada nesta 

experiência. 

Nessa mesma linha de pensamento, Mesquita defende que, no processo de forma-

ção, o formando deverá ser auxiliado a “refletir sobre sua prática pedagógica, a 

compreender as bases do seu pensamento, e a (re) significar as suas teorias, tornando-se 

um investigador da sua ação, para poder modificá-la com mais propriedade” (Mesquita, 

2015, p. 307).  

A formação do professor é um processo complexo e como tal demanda o cumpri-

mento de várias etapas. Comecemos pela formação inicial que segundo Alarcão, Freitas, 

Ponte, Alarcão e Tavares (1997) não se limita à sua dimensão académica (aprendizagem de 

conteúdos organizados em disciplinas) mas tem de integrar uma componente prática e 

reflexiva. Assim, compreendemos que esses conteúdos ganham significado se forem 

trabalhados na prática, a partir do olhar crítico do professor, acompanhado de reflexão. 

Nesse sentido, a Alarcão acrescenta que: 
A reflexão é hoje uma palavra que fica bem dizer-se, mesmo que a sua 
volta pululem várias conceptualizações, cada uma com sua própria idios-
sincrasia. Ela aparece em Schön (1983 e 1987) como elemento funda-
mental de desenvolvimento profissional, em Zeichner (1993) como in-
grediente indispensável na formação de professores, em Shulman (1997) 
como característica de comunidade de aprendentes. Subjaz também a 
concepção de Senge (1994) como organização que se pensa a fim de criar 
o seu futuro (Alarcão, 2002, p. 444) 
 

Dada a importância da reflexão para todo e qualquer aperfeiçoamento desde os 

sujeitos e, igualmente, das práticas em que eles estão envolvidos, a formação de 

professores não poderia deixar de ser contemplada pela reflexão, pois acreditamos que é a 
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partir do desenvolvimento dessa atitude reflexiva que perspectivaremos a avaliação da 

ação do professor, desde a planificação de aulas, até a sua própria prática de ensino. Nesse 

sentido, pensamos ser pertinente fazer uma breve referência a Araújo e Sá (1999) que 

compreende o ensino como uma atividade que está muito ligada com a ação, sendo sua 

intenção primordial a construção de situações favorecedoras de aprendizagem. A autora 

ainda ressalta que a formação tem como finalidade última a preparação de profissionais 

adequados para saber lidar com o ensino. 

Sob essa perspectiva, o Estágio Curricular Supervisionado deve desenvolver com 

os formandos a concepção de professor como um sujeito ativo neste processo de 

aprendizagem da docência, conhecedor do seu espaço pedagógico de trabalho, a sala de 

aula, que pode ser compreendida como um espaço onde diferentes saberes transitam e se 

constroem. Nesse sentido, questionamos: quais tipos de saberes transitam neste espaço? 

Antes de abordamos a tipologia dos saberes faz-se necessário compreendermos o que o 

termo significa. 

A compreensão de saber que se faz necessária apresentarmos nesse estudo está em 

consonância com o pensamento de Tardif (2002, p. 223) que o entende como “um 

constructo social produzido pela racionalidade concreta dos atores, por suas deliberações, 

racionalizações e motivações que constituem a fonte de seus julgamentos, escolhas e 

decisões”. No que tange os saberes docentes, para além de Tardif, traremos, igualmente, as 

contribuições de dois outros autores de referência que dão suporte a este estudo:Gauthier 

(1998) e Shulman (1986, 2004).  

Segundo Gauthier et al. (1998, p. 20), “ao contrário de outros ofícios, que desen-

volveram um corpus de saberes, o ensino tarda a refletir sobre si mesmo”. Os autores ainda 

acrescentam que urge avançarmos nas pesquisas de um repertório de conhecimento sobre o 

ensino para que possamos enfrentar duas dificuldades que historicamente se fazem 

presentes no magistério: de um ofício sem saberes e de saberes sem ofício. Relativamente à 

primeira dificuldade, ela é exercida, no dia a dia da prática do professor, sem revelar os 

saberes que lhes são inerentes. A segunda dificuldade foi construída na formação inicial, 

quando os conhecimentos transmitidos pela instituição formadora não têm em conta a 

práxis do professor no cotidiano da sala de aula. Muitos desses conhecimentos, ainda 

segundo Gauthier et al. (1998), foram produzidos sem considerar o professor real, que atua 

em uma sala de aula concreta, onde há muitas variáveis que interferem no processo de 



47 

 

ensino e exigem tomadas de decisão diante de certas situações de ensino. Essa dificuldade 

contribuiu para a desprofissionalização da atividade docente.  

Assim, Gauthier et al.(1998) ressaltam que o grande desafio da profissionalização 

docente está em evitar a presença dessas duas dificuldades na formação dos professores: 

um ofício sem saberes e saberes sem ofício. As suas pesquisas apontam para a presença de 

um repertório de conhecimentos próprios ao ensino e propõem um ofício feito de saberes. 

Já Tardif (2002), situa o saber do professor a partir de seis fios condutores. O 

primeiro, saber e trabalho, que diz respeito ao saber do professor que deve ser 

compreendido em íntima relação com o trabalho que ele desenvolve na escola e na sala de 

aula; o segundo fio condutor, denominado de diversidade do saber, depreende que o saber 

dos professores é plural, compósito, heterogêneo;o terceiro refere-se à temporalidade do 

saber, no qual se reconhece o saber dos professores como temporal, já que este é adquirido 

num dado contexto de história de vida e de uma carreira profissional; já o quarto, 

denominado a experiência de trabalho, focaliza os saberes advindos da experiência do 

trabalho cotidiano como base da prática e da competência profissionais; o quinto, saberes 

humanos, que contempla a ideia de trabalho interativo, um trabalho no qual o trabalhador 

(professor) se relaciona com seu objeto de trabalho, fundamentalmente por meio da 

interação humana; e, por fim, o sexto, saberes e formação profissional, decorrente dos 

anteriores, ou seja, expressa a necessidade de repensar a formação para o magistério, tendo 

em consideração os saberes dos professores e as realidades específicas de seu trabalho 

cotidiano. 

Não podemos deixar de chamar a atenção para as contribuições de Shulman 

(1986, 2005) sobre os saberes docentes. O autor distinguiu três categorias de 

conhecimentos presentes no desenvolvimento cognitivo do professor: 1- subject matter 

content knowledge, que se refere ao conhecimento sobre a matéria ensinada; 2- 

pedagogical content knowledge, que diz respeito ao conhecimento didático da matéria; 3- 

curricular knowledge, que contempla o conhecimento curricular.  

Para além dessa categorização, Shulman, conforme referido atrás, defende o papel 

do learning from experience (aprendizado a partir da experiência) como elemento principal 

para a construção dos saberes que constituem uma profissão. O autor põe em relevo o 

aprendizado a partir da prática como imprescindível para desenvolvermos o aprendizado 

para o ensino, pois é por meio dessa aprendizagem que se constroem inúmeras 
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oportunidades de aprender a lidar com a surpresa, a incerteza e a complexidade intrínsecas 

ao microcosmo do cotidiano da sala de aula.  

Como podemos observar, os três autores, apesar de algumas diferenças quanto à 

categorização e tipologia dos saberes docentes, convergem para um só ponto: o lugar que a 

prática deve ocupar na formação de professores. Eles defendem a epistemologia da 

prática, compreendida, segundo Tardif (2002), como o estudo do conjunto dos saberes 

utilizados, realmente, pelos profissionais em seu espaço de trabalho cotidiano para 

desempenhar todas as suas tarefas. 

Partindo do aporte teórico apresentado sobre os saberes docentes até aqui, enten-

demos que estes caracterizam-se pela sua pluralidade, por serem oriundos de um diálogo 

entre diversos conhecimentos adquiridos ao longo da nossa formação, enquanto aprendizes 

e profissionais. Com efeito, o conhecimento dos diversos saberes que constituem a nossa 

prática docente demanda uma formação orientada na direção de fazer com que o professor 

seja um conhecedor da sua própria profissão, e dos saberes que a constituem, para que, 

saiba mobilizá-los e possa gerir a sua realidade com mais autonomia e mais consciência 

das situações que fazem parte da sua rotina.  

Nessa direção, Teixeira (2009) defende que os programas de formação devem 

construir nos futuros professores um repertório de saberes que possa orientá-los no 

desenvolvimento de uma multiplicidade de competências e atitudes para saberem lidar 

diariamente com o inesperado, os conflitos, as individualidades e subjetividades dos 

alunos, as adversidades inerentes à prática de ensino. A referida autora ainda acrescenta 

que isso requer um tempo de formação para além dos limites das instituições de ensino 

superior. Sob essa perspectiva, acrescentamos que essa formação deve estar assente no 

permanente diálogo com a prática de ensino e suas especificidades e devemos estar cientes 

de que esta formação inicial não deve ser definidora de um habitus profissional. 

Entretanto, muitas são as expectativas que os professores em formação (estagiários) 

depositam em torno da formação inicial.  

Nesse sentido, Martins pontua que “a formação não determina necessariamente a 

mudança de práticas, dado não ser o único fator que as condiciona, nem há formação que 

dure para toda a vida profissional” (2015, p. 180). Por conseguinte, compreendemos que a 

formação inicial não deve ser assumida como aquela que define o desenvolvimento 

profissional do professor, mas apenas uma etapa inicial que sinaliza pistas, aponta outros 
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caminhos para aprender a profissão. A docência é fruto de uma aprendizagem ao longo da 

vida. 

2.2 O papel das instituições formadoras universidade e escola na formação docente 

Segundo postula Alarcão,“a qualidade da educação é o objetivo que preside à formação de 

professores e a razão de ser bom professor” (2001, p. 13). Ao pensarmos formação, a partir 

dessa perspectiva, o professor que tenciona realizar uma prática docente de qualidade 

precisa estar na profissão como um sujeito questionador e, conseqüentemente, um 

investigador da sua própria prática. Assim, não podemos deixar de chamar a atenção para a 

necessidade de se desenvolver a dimensão investigativa do professor, para que o mesmo 

possa ter um conhecimento mais apurado do que faz em sala de aula, podendo assim 

desenvolver estratégias para ele mesmo produzir conhecimento profissional, testar esse 

conhecimento na sua atividade de ensino, atribuir-lhe sentido, e, o mais importante, ter 

uma melhor compreensão do que é ser professor. Assim, acreditamos ser este um dos 

papeis da universidade: desenvolver a competência investigativa dos seus futuros 

professores. 

Como referem Fávero e Tonieto (2010), a universidade é reconhecida historica-

mente como lugar de questionamento, de dúvida, de investigação, de produção de novos 

modos de pensar e projetar a ação. Os autores ainda ressaltam que a universidade “tem 

sido concebida como o lócus de produção do conhecimento pedagógico e de formação 

docente que pelo ensino, pesquisa e extensão, podem chegar ao cotidiano da escola e nele 

promover mudanças qualitativas” (Fávero & Tonieto, 2010, p. 96).  

Na mesma linha de pensamento, Pimenta e Anastasiou (2005) enfatizam que o 

papel precípuo da universidade é o constante exercício da crítica, que se sustenta na 

pesquisa, ensino e extensão, através da problematização dos conhecimentos que são 

produzidos historicamente, dos resultados na construção da sociedade e das novas 

demandas e desafios que a mesma apresenta. Não podemos deixar de fora a concepção que 

Morin (2000) nos apresenta sobre a universidade. Para ele, a universidade conserva, 

memoriza, integra e ritualiza uma herança cultural que vai do passado ao futuro, através do 

presente. É um espaço que constrói saberes, ideias e valores, (re) examinando-os, (re) 

significando-os e transmitindo-os para que, posteriormente, façam parte da mesma 

herança.  
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As perspectivas acima, sobre a instituição formadora – universidade – nos deixam 

claro o lugar hegemônico que a mesma ocupa no que tange aos programas de formação de 

professores. Na mesma linha de pensamento, Formosinho (2009) refere que, neste 

processo formativo, concede-se à universidade a exclusiva responsabilidade de formar esse 

futuro professor. E a escola? Qual a importância dela nesta formação? O seu papel fica 

relegado a um segundo plano? Relativamente à formação de professores, as escolas, 

geralmente, não são vistas como espaços de formação, mas sim espaços onde se aplica 

todo o saber que foi apreendido e construído na universidade, reforçando assim a 

dicotomia entre teoria e prática, o saber acadêmico e o saber prático-profissional e, 

conseqüentemente, a relação distanciada entre estas instituições. E por que isto acontece?  

Para Saviani (2009, 2011), os programas de formação inicial ainda estão assentes 

em modelos definidos como clássicos ou convencionais, que põem em relevo a 

academização do professor. Nesta ótica, o referido autor destaca que a formação do 

professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área de 

conhecimento correspondente à disciplina que irá lecionar. É o chamado modelo dos 

conteúdos culturais-cognitivos. Contrapondo-se a esse modelo anterior, o modelo 

pedagógico-didático considera que a formação do professor propriamente dita só se 

completa com o efetivo preparo pedagógico-didático. Esses dois modelos de formação 

contrapõem-se, havendo a prevalência do primeiro sobre o segundo. Contudo, “além da 

cultura geral e da formação específica na área de conhecimento correspondente, a 

instituição formadora deverá assegurar, de forma deliberada e sistemática por meio da 

organização curricular, a preparação pedagógico-didática, sem a qual não estará formando 

professores” (Saviani, 2011, p. 149).  

Faz-se necessário pontuar que compartilhamos dessa perspectiva de formação 

defendida pelo autor. Os dois modelos precisam estar em consonância para que tenhamos 

uma formação assente na pluralidade e heterogeneidade dos saberes docentes (Tardif, 

2002). Nessa direção, os saberes docentes são classificados como: 
Os saberes da área de conhecimento (ninguém ensina o que não sabe), os 
saberes pedagógicos (pois o ensinar é uma prática educativa que tem di-
ferentes e diversas direções de sentido na formação do humano), os sabe-
res didáticos (que tratam da articulação da teoria da educação e da teoria 
de ensino para ensinar nas situações contextualizadas) e os saberes da 
experiência (que dizem do modo como nos apropriamos do ser professor 
em nossa vida) (Pimenta & Anastasiou, 2005, p. 71). 
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Embora a classificação dos saberes docentes que as autoras acima defendem seja 

um tanto dicotomizada, entendemos que a construção do prática docente seja, de alguma 

maneira, orientada por todos esses saberes e que, os saberes da experiência, advindos da 

realidade concreta de ensino são  aqueles que constroem os sentidos de todos os outros 

saberes, pois são esses saberes experienciais que emergem do “chão da escola”. Assim, a 

escola assume o seu lugar de igual importância neste processo formativo. Gostaríamos de 

ressaltar que, neste estudo, compreendemos a escola como um espaço de imensa relevância 

para a formação docente, pois é neste espaço que os futuros professores vivenciam o 

cotidiano das escolas e têm a oportunidade de compreendê-las como um espaço prático de 

produção, de transformação e mobilização de saberes e, conseqüentemente, de teorias, de 

conhecimentos e de saber-fazer específicos do ofício de professor (Tardif, 2002). 

Entretanto, para que a experiência vivida nas escolas-campo imprima contribui-

ções significativas à aprendizagem da docência, se faz urgente que, ao longo de todo o 

processo de formação inicial, a relação entre estas instituições formadoras seja dialógica e 

se complemente. Ademais, os professores formadores da universidade (supervisores) e 

aqueles das escolas-campo (cooperantes), para além da relação de parceria que devem 

desenvolver para orientarem e supervisionarem bem precisam ter, igualmente, o seu papel 

bem definido nesse processo para que o professor em formação (estagiário) tenha uma 

experiência genuinamente formativa. E o que seria uma experiência genuinamente 

formativa?  

Para Dewey (1997), nem toda experiência pode ser considerada como formativa. 

De igual modo, a experiência não pode ser tomada como sinônimo de formação. O autor 

ainda acrescenta que toda experiência é sim, uma força propulsora e o seu valor deve ser 

julgado, a partir daquilo que ela move e para que direção. Dewey nos esclarece que é o 

“princípio da continuidade da experiência”, o que significa que toda experiência é 

orientada por algo existente em experiências prévias e que modifica, de algum modo, a 

qualidade das experiências subsequentes.  

Depreende-se assim que, para que a experiência possa ser considerada formativa, 

esta precisa gerar um movimento nos formandos que pode ser compreendido como 

possíveis reflexões para um (re) significar de saberes, de práticas e até para a construção de 

novos saberes e que esse movimento deverá influenciar ou agregar algum valor às 
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experiências futuras. Esse movimento representa a epistemologia da experiência na 

formação de professores que para Diniz-Pereira:  
Refere-se à importância de experiências educacionais diversas para a 
construção de referências experienciais que são as práticas sociais cons-
truídas ao longo de toda a trajetória de vida – escolar ou não – dos sujei-
tos antes, durante e depois de ingressarem em um processo formal de 
preparação de professores como aquelas mais diretamente ligadas aos 
momentos específicos em que assumem a condição de docentes (2010, p. 
92).  
 

Partindo do que foi discutido até agora, salientamos que as instituições formado-

ras precisam estabelecer um trabalho de colaboração entre os professores formadores para 

que essas experiências vividas pelos estagiários, na prática de estágio supervisionado, 

sejam consideradas “fontes básicas de aprendizagem e de conhecimento sobre o ensino e o 

aprender a ensinar” (Silva & Braúna, 2017, p. 43). 

Sob essa perspectiva, nessa dinâmica de troca de experiências e saberes, a partir 

dessa colaboração entre os professores supervisores e os cooperantes, Zeichner mobiliza o 

conceito do terceiro espaço, que diz respeito “à criação de espaços híbridos nos programas 

de formação inicial de professores que reúnem professores da Educação Básica e do 

Ensino Superior, e conhecimento prático profissional e acadêmico em novas formas para 

aprimorar a aprendizagem dos futuros professores” (Zeichner, 2010, p. 487). A partir do 

terceiro espaço, a hegemonia da universidade, que se coloca como aquela que pode chegar 

às escolas e apresentar soluções para os seus problemas, a partir do conhecimento que 

produz, fruto de suas investigações, poderá ser minimizada já que o terceiro espaço, 

segundo o autor referido: 
Apresenta um esforço de reunião de conhecimento prático profissional ao 
acadêmico, de um modo mais sinérgico no acompanhamento da aprendi-
zagem dos professores em formação, a partir de um lugar no qual o co-
nhecimento acadêmico é tomado como a fonte primeira de conhecimento 
sobre o ensino, para uma situação na qual o conhecimento acadêmico e o 
conhecimento dos professores experientes da Educação Básica gozam da 
mesma importância” (Zeichner, 2010, pp. 487-488). 
 

Neste sentido, compreendemos que as expectativas que se fazem presente, refe-

rentes ao papel das instituições formadoras nos programas de formação de professores, 

estão assentes no lugar de igual importância conferido tanto à universidade quanto à escola 

para a aprendizagem da docência. E, como foi referido anteriormente, é no terceiro espaço 

que os futuros professores podem aprender na e a partir da prática.  
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Sob essa perspectiva, Rosaen e Florio-Ruane (2008) afirmam que esta aprendiza-

gem, na e a partir das experiências de campo, pode ser considerada como muito propícia e 

produtiva para a formação dos futuros professores. Ademais, o terceiro espaço poderá 

romper com esse modelo tradicional (modelo da racionalidade técnica) de formação de 

professores, que ainda se faz presente na prática dos cursos de licenciaturas. No que tange 

ao referido modelo, Tardif (2002) pontua que este apresenta dois problemas epistemológi-

cos: i) ser orientado por uma lógica disciplinar e não a partir de uma lógica profissional 

centrada no estudo das tarefas e realidade do trabalho dos professores; ii) por tratar os 

professores em formação como espíritos virgens, não tendo em conta suas crenças e 

representações anteriores acerca do ensino. 

Assim, nos programas de formação docente o modelo da racionalidade técnica 

deve dar lugar a um modelo de formação que promova uma conexão entre a didática de 

formação construída e difundida na universidade e a prática docente vivenciada nas 

escolas-campo – didática profissional. Este modelo constitui-se o modelo da racionalidade 

prática, em que a prática de ensino realizada pelo professor é entendida como principal 

eixo da formação. Esse tipo de formação baseia-se na epistemologia da prática que Tardif 

conceitua como “o estudo do conjunto de saberes utilizados pelos profissionais em seu 

espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas” (2002, p. 255).Essa 

epistemologia está fundamentada pelo valor epistemológico da prática e pelo princípio de 

que a prática profissional constitui um lugar autônomo e original de aprendizagem e 

formação (Alarcão, 1996; Tardif, Lessard, & Gauthier, 1998).  

Para finalizarmos esse debate, é necessário assinalar que, neste trabalho, ao criti-

carmos o modelo de formação que prioriza a teoria em detrimento da prática, não 

desejamos com essa crítica tirar o lugar de importância de cada um neste processo. Em 

nosso entender, “não basta o domínio de conteúdos específicos e/ou pedagógicos para 

alguém se tornar um bom professor, também não é suficiente estar em contato apenas com 

a prática para se garantir uma formação docente de qualidade” (Diniz-Pereira, 2011, p. 

216). Defendemos uma formação orientada pela relação dialógica e de complementarida-

de, entre os conteúdos e a prática, entre a universidade e a escola. 

2.2.1 O papel do professor formador da universidade 

Na tentativa de melhor compreendermos o papel formativo que o professor supervisor de 

estágio desempenha junto aos professores em formação (estagiários), pensamos ser 
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necessário apresentar alguns conceitos de supervisão. Sabemos que o conceito de 

supervisão aplica-se a ambos os professores formadores, contudo trazemos aqui nesta 

secção para discorrermos sobre o papel do formador da universidade para o desenvolvi-

mento do professor estagiário na experiência de estágio.  

Segundo Sá-Chaves (2002), a supervisão passou por (re) significações por conta 

da ruptura do paradigma da racionalidade técnica que se fez presente, por muito tempo, 

nesta prática. Pressupostos positivistas, orientados por “modelos únicos” e de “verdade 

absoluta”, deram lugar a uma nova lógica de supervisão assente em uma compreensão 

mais expandida, mais abrangente e que perspectiva esta prática como “um processo 

pedagógico mais humano, mais colaborativo e, sobretudo, mais solidário e emancipatório. 

Uma supervisão não standard, única, flexível, que contempla as características de cada 

pessoa e atende à complexidade de cada situação” (Sá-Chaves, 2009, p. 49). 

A referida autora ainda enfatiza que a ideia de supervisão que deve se fazer pre-

sente nos programas de formação, e ressaltamos que é a concepção de supervisão que 

defendemos neste trabalho, “traduz-se no alargamento da relação didática e dual supervisor 

- supervisando para uma concepção que admite a importância de outros contributos, de 

outras fontes de informação, que não se reduzem, simplisticamente, à ideia de alguém, que 

supostamente sabe, poder transmitir o seu saber a alguém que também supostamente não 

sabe” (Sá-Chaves, 1999, p. 17). 

Seguindo essa linha de pensamento, Alarcão e Tavares, num momento inicial de 

introdução a este contexto de formação inicial de professores em Portugal, definem 

supervisão “como um processo em que um professor, em princípio, mais experiente e mais 

informado, orienta outro professor ou candidato a professor no seu desenvolvimento 

humano e profissional” (1987, p. 18). Podemos perceber aí, uma dimensão verticalizada de 

supervisão que, muitas vezes, se faz necessária nesse processo de formação, momento de 

se conhecer a atividade docente, em um contexto real de ensino e aprendizagem, ou seja, 

na prática da profissão, do aprender com o outro. Essa supervisão do tipo vertical, entre 

supervisor e supervisando, constitui um lugar de referência para o grupo em que o 

professor supervisor exerce uma ação de acompanhamento das atividades de formação e de 

estímulo ao seu desenvolvimento pessoal e profissional (Alarcão & Canha, 2013). 

Em contrapartida, julgamos ser necessário prestarmos atenção a esse lugar de 

superioridade que essa supervisão vertical atribui ao supervisor, que se configura 
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incompatível com a proposta colaborativa de formação docente, defendida neste trabalho. 

Assim, com vista a encontrar um viés mais colaborativo para os processos supervisivos em 

contextos de formação, os professores supervisores, para além de desempenharem as 

atividades de supervisão numa perspectiva verticalizada, que é inerente a um momento 

específico do ato supervisivo, precisam, igualmente, estar cientes da necessidade de 

construir formas de auto-supervisão que poderão propiciar aos professores em formação, 

“a observação mais sistemático de si próprio e, através dela, na gestão do seu trajeto 

formativo” (Alarcão & Canha, 2013, p. 53). Deste modo, ao desenvolver a prática da auto-

supervisão nesses professores em formação (estagiários), estamos dando espaço a uma 

supervisão da formação que, segundo Alarcão e Canha, combina: 
Os olhares dos formandos sobre si próprio e sobre os outros formandos e 
o olhar do formador, a favor de um propósito comum de desenvolvimen-
to. É também um processo eminentemente colaborativo numa dimensão 
específica de concretização, ao integrar dinâmicas horizontais de acom-
panhamento e de orientação da formação, que corresponsabilizam os 
formandos na condução do seu percurso (2013, p. 54). 
 

Nesta ótica, defendemos uma prática de supervisão formativa, assente na perspec-

tiva colaborativa, pois pensamos ser este tipo de supervisão a que melhor se alinha a uma 

reconstrução do conhecimento, à mudança das próprias práticas e ao desenvolvimento 

profissional, mais-valias advindas de práticas colaborativas que nascem “da interação entre 

pessoas, da partilha de conhecimento e de saber experiencial, da equidade na assunção de 

responsabilidades sobre os percursos de ação” (Alarcão & Canha, 2013, p. 51). 

No âmbito da problemática da formação e supervisão, atribuímos agora especial 

atenção aos contributos da orientação que os professores supervisores de estágio conferem 

aos professores em formação – os professores estagiários. A literatura enfatiza o lugar de 

importância do papel formativo que os professores supervisores podem desempenhar. 

Pesquisas sobre esta temática põem em relevo que a forma como as orientações a esses 

professores em formação é desenvolvida poderá contribuir ou não para o melhor 

entendimento da atividade docente. Face ao exposto, entendemos que a função do 

professor supervisor é dar as orientações necessárias ao supervisando para que ele possa 

realizar práticas educativas que promovam um fazer docente comprometido com o 

processo de aprendizagem dos alunos e, igualmente, com o seu próprio desenvolvimento 

profissional. 
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Tendo em consideração a função desse professor formador, passamos agora a 

apresentar algumas definições de professor supervisor. Metaforicamente, Vieira apresenta-

nos uma definição bastante curiosa: 
“Supervisor à moda antiga”. Escolha um professor bem experimentado 
(com experiência inferior a dois anos, parece mal, superior a vinte pode 
causar desconfiança). Adicione perspicácia e inteligência q.b., sem agitar. 
Adoce com um pouco de sensatez e simpatia. Misture bem ao de leve. Se 
gostar, acrescente alguma perseverança e imaginação. Aqueça sem ferver. 
Deixe arrefecer. Sirva morno. (Vieira, 1993, p. 23) 
 

O melhor caminho que podemos aceder, para compreender esta definição, é inici-

armos pelo título: “Supervisor à moda antiga”. Como a própria denominação diz este 

supervisor nos apresenta uma visão muito redutora acerca dos saberes, das competências 

necessárias para as demandas da formação. Temos consciência de que todas as 

características que o “supervisor à moda antiga” apresenta são positivas, necessárias e 

estruturantes de qualquer prática docente, porém estas não se esgotam aí. 

Nesta perspectiva, acrescentamos que o professor supervisor do contexto atual de 

formação docente requer uma formação específica e o desenvolvimento de competências 

orientadas por saberes voltados para ações pedagógicas, para que possa estar apto a 

desempenhar uma atividade supervisiva que promova, nos professores em formação, um 

saber-fazer mais alinhado às necessidades do terreno.   

Também tem sido defendida por Sá-Chaves (2009) a concepção do professor 

supervisor como aquele profissional que, nas suas atividades de orientação dos professores 

estagiários, realiza a ação mediadora que põe em relevo o “cuidar do outro”, a partir de um 

olhar atento de supervisor, com efeito de “zoom”, que promove a regulação em alguns 

momentos de distanciamento – para permitir o espaço do supervisionado; em outros, de 

aproximação – permitindo a escuta e a compreensão. Assim, percebemos um viés mais 

humano e complexo do ato de supervisão. Sob esta ótica, questionamos sobre a formação 

dos professores formadores. As universidades estão conscientes da necessidade premente 

de preparar estes professores para realizar a atividade de supervisão/orientação? Na maior 

parte das instituições, entre os professores formadores/supervisores, responsáveis pelo 

estágio supervisionado, predomina “o despreparo e até um desconhecimento científico do 

que seja o processo de ensino e aprendizagem pelo qual passam a ser responsáveis, a partir 

do instante em que ingressam na sala de aula” (Pimenta & Anastasiou, 2005, p. 37). 
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Complementando esta perspectiva, Vaillant (2004, p. 23) salienta que os professo-

res formadores têm “a crença que, para ensinar, o único que se requer é conhecer o que se 

ensina, o conteúdo ou matéria a ensinar”, a partir da máxima de que “quem sabe, sabe 

ensinar”. Assim, depreende-se dessa citação que qualquer professor pode realizar esta 

tarefa de formar futuros professores, já que o único requisito para tal é ter o domínio de 

uma matéria/disciplina específica e que a formação se resume em desenvolver conteúdos 

específicos para o licenciando poder atuar no contexto de ensino da educação. 

Tal situação constitui um desafio para os cursos de Licenciatura, no tocante à 

formação dos professores supervisores de estágio. Para Viveiro e Campos (2014), é ainda 

muito presente, nestes cursos, a extrema valorização de um saber compartimentalizado, 

estanque, refletido em currículos pré-estabelecidos e inflexíveis, visando mais a formação 

do pesquisador que a do professor. Os autores ainda ressaltam que não há articulação entre 

a formação e os problemas práticos de ensino. A formação docente está, prioritariamente, 

assente em princípios puramente acadêmicos. Conseqüentemente, os professores 

estagiários e os professores que os orientam nesse processo, mais especificamente, os 

professores cooperantes, percebem as fragilidades da formação recebida na universidade 

para os licenciandos vivenciarem a prática do estágio. É nesse momento que há um choque 

de realidade e a constatação de que a preparação para as práticas de estágio e da própria 

profissão docente, não se alinham às demandas do terreno.  Há uma lacuna formativa, no 

que diz respeito à construção dos conhecimentos da área pedagógica e, igualmente, aos 

conhecimentos que orientam a cultura profissional, fragilizando, assim, o papel formativo 

do professor supervisor de estágio.  

2.2.2 O papel do professor formador das escolas-campo 

Nesta investigação, assumimos a escola como um espaço de formação indispensável na 

construção da carreira docente. Este é um espaço que permite aos futuros professores a 

vivência do cotidiano profissional onde irão atuar. Ademais, a escola é considerada um 

locus de aprendizagem e formação e os professores que nela atuam, são elementos centrais 

no processo de formação inicial. Sob essa perspectiva, os professores da educação básica 

precisam ocupar um lugar preponderante na formação de outros colegas (Nóvoa, 2009, 

2013; Sarti, 2012, 2013; Tardif, Lessard, & Gauthier, 1998). Por que a escola é considerada 

um locus privilegiado de formação? 
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Na literatura internacional, Canário (2001) e Hargreaves (2004) defendem a esco-

la como espaço de aprendizagem e formação. Para Canário (2001), a aprendizagem 

profissional deve ser construída a partir da “formação sentada na escola”, expressão 

utilizada pelo autor para sinalizar que a formação deve acontecer na escola, pois é nesta 

instituição que as práticas estão presentes. É na escola que os professores aprendem, 

portanto, caberia a ela também, gerir a formação de professores.  

Já Hargreaves, defende a escola como uma comunidade de aprendizagem. Para 

ele “as comunidades de aprendizagem profissional promovem atributos fundamentais da 

sociedade do conhecimento, como trabalho coletivo, investigação e aprendizagem 

permanente” (2004, p. 181). Assim, os dois autores defendem uma concepção de 

aprendizagem da docência em contexto de trabalho colaborativo que é o que defendemos 

neste estudo. Nessa direção, os professores de ambos os contextos de formação, a 

universidade e a escola, podem pensar os programas de formação de professores, a partir 

de uma parceria, apresentando cada um os seus contributos para essa formação.  

A importância da escola na formação inicial de professores também está relacio-

nada à epistemologia da prática profissional que embasa a formação docente que propomos 

nesse estudo.  Com efeito, é a partir do valor epistemológico da prática que o professor em 

formação poderá, por meio de situações práticas efetivamente problemáticas, refletir para, 

então, poder construir novas formas de pensar e agir na realidade de sala de aula, 

ultrapassando o modelo da racionalidade técnica (Mizukami, Reali, Reyes, Lima, & 

Tancredi, 2003; Pérez Gómez, 1995). Assim, a racionalidade técnica deve dar lugar à 

racionalidade da prática, como já foi abordado na secção anterior deste estudo.  

No que tange a epistemologia da prática, compartilhando com os pensamentos dos 

autores supracitados, Schön (1995) propõe uma formação profissional que apresente 

situações nas quais o professor em formação possa praticar situações oficiais, reais ou 

simuladas que lhes permitam compreender a realidade de ensino, sob a orientação de um 

professor formador da escola que denominamos aqui neste trabalho de professor 

cooperante. 

Antes de abordarmos de forma mais especificada o papel que o professor coope-

rante pode desempenhar na formação docente, se faz necessário pontuar que uma maior 

valorização do Estágio Supervisionado como eixo nuclear para a formação de professores 

encontra espaço para discussões sobre a epistemologia da prática profissional e a 
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importância da escola nesse processo de formação inicial (Gauthier et al., 1998; Pimenta, 

1997, 2002; Tardif, 2002). Pode-se dizer, pois, que a epistemologia da prática nos convida 

a considerar a prática profissional vivenciada no estágio, pelos professores formadores e 

em formação (estagiários), como um espaço onde os saberes da profissão podem ser 

aprendidos, ter novos sentidos e, de igual modo, podem, também, ser produzidos.  

Para além disso, é a partir da formação, sob a epistemologia da prática,em que se 

articulao saber com o fazer. Ou seja, é na experiência de estágio, considerando o potencial 

formativo da escola e dos professores cooperantes nesse processo, que o professor em 

formação mobiliza os saberes teóricos “através da mediação de situações de aprendizagem, 

as quais o professor mais experiente pode favorecer ao estudante com menos experiência 

para que este possa compreender, assimilar e se apropriar dos conhecimentos” (Ponte & 

D´Ávila, 2014, p. 49). 

Nessa direção, qual o papel formativo do professor cooperante neste processo de 

aprendizagem da docência? Segundo França e Garcia (2009), a função do professor 

cooperante é de orientar o professor em formação no processo de apropriação dos 

conhecimentos acerca da docência, no contexto da prática, tomando para si a 

responsabilidade pela orientação e supervisão da aprendizagem do ofício docente pelo 

futuro professor. Corroborando com os referidos autores, Tardif (2002) defende que é no 

contexto em que ocorre o ensino que os formandos desenvolvem o habitus, que são certas 

disposições adquiridas na e pela prática real. Ademais, são os saberes oriundos da 

experiência do trabalho cotidiano que dão alicerce à prática docente e ao desenvolvimento 

de competências profissionais. 

Sabemos da necessidade de os professores cooperantes estarem preparados para 

receberem e orientarem os professores estagiários em suas salas de aula. Todavia, sabemos 

também que esse professor não possui uma formação específica, mais direcionada para a 

supervisão do professor em formação (estagiário). Nessa perspectiva, Benites, Sarti e 

Souza Neto (2015) salientam que o professor cooperante, ao receber um professor 

formando em sua classe, passa a lidar com a presença de um futuro colega de profissão: 

“Do trato exclusivo com crianças e adolescentes, ele passa a se relacionar em sala de aula 

com outro adulto e, do ensino das disciplinas do currículo escolar, passa ao trabalho do 

ensino profissional” (Benites, Sarti, & Souza Neto, 2015, p. 105). 
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Daí a necessidade de esse professor cooperante ser formado para exercer funções 

de supervisão na formação inicial de professores. Ele representa um “elemento facilitador 

da promoção dos processos de socialização numa cultura profissional e conseqüente 

construção de identidade profissional que ocorrem, privilegiadamente, em contextos de 

iniciação à prática pedagógica” (Caires, Moreira, Esteves, & Vieira, 2011, p. 60). 

Ampliando a perspectiva, também importa perceber que o papel formativo do 

professor cooperante das escolas-campo é imprescindível para a inserção do futuro 

professor na realidade de sala de aula. Para Oliveira e Pires (2012, p. 45), “o professor 

estagiário ainda não tem consciência do que o espera na realidade escolar, logo, apega-se à 

teoria obtida nas salas de aula da academia, supondo que ela o amparará em uma sala de 

aula na educação básica”. A autora acrescenta ainda que “o professor cooperante, pela sua 

visão privilegiada sobre o espaço escolar, pode auxiliar o estagiário para a percepção do 

saber escolar, um saber docente que só vêm com a experiência do magistério” (Ibidem, 

2012, p. 45). 

Face a todo o exposto, defendemos uma participação mais efetiva do professor 

cooperante na formação de professores, e é notório que essa participação demanda uma 

preparação adequada para que o formador consiga dar conta da tarefa e possa se sentir 

corresponsável pela iniciação dos estagiários à docência. Não podemos deixar de 

mencionar que a literatura evidencia diversos ganhos advindos de uma qualificada 

orientação dos professores cooperantes conferida aos professores em formação. Entre 

estas, destacam-se os ganhos na relação com os estagiários, na colaboração estabelecida 

com a instituição de Ensino Superior e seus docentes/ professores supervisores, bem como 

na própria escola (Esteves, 2006, 2007; Esteves, Caires, & Moreira, 2007).  

Junta-se a tudo isso o fato de tais ganhos serem reconhecidos “não só ao nível da 

qualidade das interações e "trocas" estabelecidas (e.g. de saberes, de vivências, de 

materiais), mas também ao nível do desenvolvimento profissional do professor cooperante 

(e.g. desenvolvimento de competências reflexivas, pedagógicas e didáticas) ou dos 

benefícios decorrentes, para as escolas, da presença de núcleos de estágio” (Caires et al., 

2011, p. 65). Embora os autores não tivessem mencionado, não podemos deixar de pontuar 

que igualmente reconhecemos os possíveis ganhos para os professores estagiários, no que 

respeita o desenvolvimento  profissional e pessoal destes. 
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A nosso ver, para que esses ganhos se façam presentes na formação desses futuros 

professores, os professores cooperantes precisam saber qual o seu papel nesse processo. As 

suas funções precisam estar bem definidas e oficializadas, a partir de documentos legais 

que dêem suporte a essa prática. Todavia, no cenário brasileiro, a figura desse professor 

segue imprecisa. Sob essa perspectiva, Benites, Sarti e Souza Neto (2015) afirmam que os 

professores que cooperam no estágio não costumam ter clareza quanto ao papel que podem 

e devem desempenhar, sobre o que se espera da sua participação nessa formação e quais 

saberes profissionais estão em jogo para o desempenho das tarefas aí previstas. 

Esse desconhecimento do seu papel é também fruto de uma articulação incipiente 

entre a universidade e a escola. Os formadores da universidade não estabelecem um 

diálogo com os formadores das escolas,  e nem os professores das escolas constroem esse 

diálogo com aqueles da universidade. Assim, se faz necessário que os formadores de 

ambos os contextos se aproximem mais para que juntos possam desenvolver um trabalho 

de formação sob uma perspectiva colaborativa, rompendo assim com uma visão 

fragmentada da formação docente, em que escolas e universidades permanecem em dois 

mundos separados (e, por vezes, contraditórios) na preparação de futuros professores 

(Flores, 2000). 

Deste modo, julgamos que a formação docente sem uma responsabilidade coleti-

va, tanto dos professores supervisores quanto dos cooperantes, coloca o papel formativo 

destes em um lugar de menor importância, reforçando, assim, a imagem de passividade do 

professor formador das escolas-campo. 

Por conseguinte, torna-se urgente que os professores sejam formados, a partir de 

uma visão integrada entre a formação inicial e a formação profissional, entre escola e 

universidade, no sentido de construírem comunidades de aprendizagem, reconhecendo as 

potencialidades de cada instituição, de cada interveniente envolvido no processo de 

formação na construção do conhecimento profissional (Flores, 2010). 

 

2.3 A contribuição dos discursos de formação para o desenvolvimento dos estagiários 

e para o desenvolvimento da Didática 

Esta investigação surge dos questionamentos advindos dos alunos da UC Estágio 

Supervisionado de regência, questionamentos estes referentes ao que esses alunos 

aprendem na universidade, no tocante à docência, e ao que eles vivenciam na experiência 
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de estágio nas escolas-campo. Eles pontuam em seus Relatórios de Estágio Supervisionado 

(RES), que há uma distância entre o aprendido nos cursos de formação docente e o 

praticado nas realidades de ensino.  

Nesta direção, os professores formadores da universidade – os supervisores de 

estágio têm sido desafiados a dar respostas aos professores em formação – os estagiários  

e, igualmente, aos professores das escolas – professores cooperantes – acerca desta 

distância. O que significa essa distância? Por que ela existe? Será que uma relação mais 

próxima entre esses professores formadores minimizaria essa distância entre a docência 

ensinada aos professores em formação e aquela vivenciada na prática de estágio? De que 

forma o estágio pode contribuir para estreitar a relação entre universidade e escola? Estas 

são as interrogações que sustentam este estudo.                    

Assim, trazemos os discursos destes professores estagiários, registrados nos RES, 

para, a partir destes, podermos perceber a visão que os mesmos têm sobre os diversos 

elementos que constituem a prática docente, como eles percepcionam a aprendizagem da 

docência, como vêem os professores formadores da universidade e das escolas, como se 

tornam professores.  

Deste modo, julgamos que estes discursos de formação possam gerar contributos 

para o desenvolvimento destes professores em formação e para a Didática. Para tanto, 

pensamos refletir sobre estes discursos, a partir da proposta de Habermas (2004) acerca da 

associação das verdades epistemológicas contidas nos discursos com as verdades 

pragmáticas advindas da ação com o mundo. Para o autor, aquilo que for reconhecido 

como algo incoerente, insustentável com o mundo, é direcionado para o discurso, onde se 

constrói oportunidade de ser desproblematizado: “É apenas com a transição da ação para o 

discurso que os participantes adotam uma atitude reflexiva, à luz de razões” (Habermas, 

2004, p. 49). A aprendizagem acontece por conta deste trabalho conjunto do campo da ação 

e do campo discursivo, possibilitando a problematização diante da resistência do mundo e 

a consequente desproblematização à luz das teorias. Com efeito, a função precípua do 

discurso é proporcionar, de uma forma reflexiva, as verdades problemáticas, para que estas 

possam ser devolvidas para a ação.  

Contextualizando os discursos dos professores estagiários registrados nos RES, à 

proposta de Habermas, os estagiários apresentam em seus relatos verdades acerca da 
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docência, do ser professor, da escola, construídas ao longo do curso de formação na 

academia e experienciadas no estágio.  

No processo de escrita destas narrativas e na revisitação das mesmas, estes profes-

sores em formação refletem sobre essas vivências, dão sentido a elas, e desproblematizam-

nas, a partir das teorias estudadas e das experiências vivenciadas no estágio. É nesse 

momento que a teoria pode ser articulada à prática, que os saberes podem ser (re) 

significados e novos podem ser construídos. Esta é a tarefa do discurso enquanto 

fundamento epistemológico: desproblematizar os saberes, a partir de uma argumentação 

exaustiva à luz da razão (Habermas, 2004). 

Com vista ao desenvolvimento de um olhar mais abrangente sobre a gênese co-

municacional destes discursos, gostaríamos de caracterizá-los rapidamente. Segundo 

Araújo e Sá (1999), de modo geral, nos programas de formação coexistem três instâncias 

discursivas: a de investigação, a de formação e a de ensino. Relativamente à investigação, 

este discurso visa, fundamentalmente, gerar conhecimento sobre o processo de 

ensino/aprendizagem de um dado saber, pela introdução de conceitos novos do campo da 

investigação em educação. A autora citada salienta que é um discurso que nasce 

freqüentemente na universidade, produzido, majoritariamente, por investigadores no 

âmbito de projetos articulados com o desenvolvimento científico da instituição 

universitária e da carreira acadêmica. Os seus destinatários privilegiados são 

nomeadamente a comunidade científica e a comunidade educacional. Já o discurso de 

formação, é produzido no âmbito de situações de formação que ocorrem nas instituições 

que as organizam, tais como as escolas ou os centros de formação. Este discurso tem como 

objetivo maior o crescimento profissional dos sujeitos – professores formadores e em 

formação. No tocante ao discurso de ensino, Araújo e Sá (1999) enfatiza que é produzido 

em situação de sala de aula, por professores e alunos, colaborativamente e destina-se a 

estes últimos, provocando neles processos de aprendizagem.  

A nosso ver, os três discursos acima caracterizados, em suas sinergias, podem 

impactar positivamente a experiência de formação e contribuir para o desenvolvimento dos 

professores estagiários e da didática, se houver um diálogo contínuo entre eles que 

contemple a intenção comunicacional dos projetos de cada um dos discursos (Araújo e Sá, 

1999). Sob essa perspectiva, salientamos que na experiência de estágio, há espaço para 

cada um desses discursos deixarem as suas contribuições, pois, neste trabalho, 
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compreendemos estágio como um espaço curricular que estabelece articulações e possíveis 

aproximações entre várias instituições formativas, nomeadamente, a universidade e os 

investigadores (fonte privilegiada do discurso investigativo); e as escolas com seus núcleos 

de estágio, professores formadores e em formação (contexto mais que propício para os 

discursos de ensino e formação), pois é na escola que ocorrem os processos reais de 

ensino/aprendizagem (Araújo e Sá, 1999). 

A partir do exposto, devemos de estar bem cientes de que o diálogo entre esses 

três discursos é condição primeira para que possamos ter uma renovação constante de 

saberes didáticos. E para tal, a escola e a universidade precisam ser vistas como 

participantes do mesmo processo de aprendizagem, onde uma colabora com a outra com 

vistas a um melhor entendimento das especificidades do processo de formação (Tauchen, 

Devechi, & Trevisan, 2014). 

 

2.4 A implicação das instituições formadoras e seus intervenientes para a 

concretização da colaboração entre universidade e escola 

Os estudos sobre o pensamento e o discurso que alicerçam a formação docente têm 

revelado que a relação entre as instituições formadoras – universidade e escola – apresenta 

uma história permeada pela distância, pelo desconhecimento recíproco e pela mútua 

desconfiança (Vaillant & Marcelo, 2012). A partir dessa ótica, emerge uma questão: como 

potenciar a relação entre essas instituições para perspectivarmos a concretização de 

trabalho em colaboração entre os professores formadores? 

Não podemos deixar de salientar que esta investigação tem como proposta estudar 

a relação universidade e escola, sob o domínio da Didática, no âmbito do Estágio 

Curricular Supervisionado, como momento privilegiado de observar e compreender essa 

relação, para podermos perspectivar um trabalho em parceria entre esses contextos forma-

tivos, com vista ao desenvolvimento de novas formas de trabalhar a didática de formação. 

Assim, se faz necessário buscarmos uma maior implicação das instituições formadoras e 

dos seus intervenientes para o desenvolvimento dessa colaboração. 

Ávila de Lima (2002) aponta, em seu estudo sobre as culturas colaborativas nas 

escolas, que o isolamento profissional não pode ser visto como uma fatalidade e que a 

lógica das culturas de trabalho docente tem caráter localizado e dinâmico, abrindo assim 

caminho à questão de saber como fazer das escolas espaços que oportunizem o trabalho em 
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colaboração. A este nível, ainda segundo o mesmo autor, as estratégias de intervenção 

poderiam estar assentes em políticas públicas e projetos colaborativos institucionais, 

visando à dissolução ou a flexibilização das fronteiras interdepartamentais para fomentar 

novas oportunidades de interação entre os docentes no interior das instituições educativas.  

Entretanto, se faz necessário pontuar que não basta que as secretarias de educação 

implementem projetos ou desenvolvam políticas públicas para que a colaboração venha a 

ser uma realidade nos espaços de formação. Essa colaboração precisa ser fruto de uma 

construção coletiva dos intervenientes e instituições implicadas nesse processo. Nesse 

sentido, Nacarato (2016), Alarcão e Canha (2013) acentuam que a parceria universidade e 

escola precisa de estar pautada pela abertura ao diálogo com os pares, para que possa haver 

a partilha de saberes e experiências, com vista ao desenvolvimento profissional e 

institucional. Ademais, não há manual de orientação para fazer essa parceria acontecer e 

não podemos deixar de ressaltar que a mesma não deve ser prescrita por documentos 

oficiais, embora estes possam promover incentivos ao trabalho em parceria. De todo o 

modo, alinhamos aos pensamentos dos autores citados de que esta parceria deva ser fruto 

de um processo de realização a partir do envolvimento de várias pessoas. Com efeito, “a 

colaboração não é uma ideia que possa ser decretada. Precisa de ser sentida, valorizada e 

vivida na primeira pessoa” (Canha, 2013, p. 64 – 65). Deve ser o resultado de uma 

implicação das instituições formadoras e de seus intervenientes para o desenvolvimento 

desta cultura de trabalho “para investigar, para aprender e crescer em conjunto” (Ibidem, 

2013, p. 64). 

Assim, podemos perspectivar uma possível solução para a desconstrução desse 

distanciamento entre universidade e escola na formação de professores, tentando perceber 

maneiras melhores de diminuir as lacunas entre a formação docente que acontece na 

universidade e aquela que se dá na escola (Zeichner, 2010). Nessa direção, segundo o 

autor, fazem-se necessários muitos esforços com fins a uma mudança na epistemologia da 

formação do professor, que passa de uma situação em que o conhecimento acadêmico é 

visto como a fonte legítima do conhecimento sobre o ensino para outra em que os 

diferentes aspectos do saber são incorporados à formação de professores e coexistem num 

plano mais igualitário com o conhecimento acadêmico. É a criação de terceiros espaços na 

formação de professores, tal como atrás referimos, que para Zeichner: 
Rejeita as binaridades tais como entre o conhecimento prático e profis-
sional e o conhecimento acadêmico, entre a teoria e a prática, assim como 
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envolve a integração de novas maneiras, do que é visto como discursos 
concorrentes – em que uma perspectiva do isso ou aquilo é transformada 
num ponto de vista do tanto isso, quanto aquilo (Zeichner, 2010, p. 486). 
 

Sob esse ponto de vista, é a partir do terceiro espaço que as instituições formado-

ras e seus intervenientes, a saber: professores formadores da universidade e formadores das 

escolas-campo, poderão estar mais implicados nesse processo formativo e fazer a 

colaboração entre eles acontecer. Todavia, a formação de professores sob a perspectiva da 

colaboração entre essas instituições representa um grande desafio para os programas de 

formação, por demandar questões organizacionais da escola e da universidade para o 

trabalho docente, tais como: os projetos pedagógicos que valorizam o trabalho coletivo e a 

formação na própria escola; as condições de trabalho dos professores, salários e carreira; 

os processos de constituição identitária docente; as complexas demandas que chagam às 

escolas e as universidades (Nacarato, 2016).  

Assim, há muitos obstáculos que precisam ser enfrentados para perspectivarmos 

uma colaboração entre esses atores educativos que trabalham com a formação docente.  

Concluída as discussões do enquadramento teórico que orientou este estudo, 

passemos a Parte 2 que traz o enquadramento empírcio e metodológico que revela nossas 

opções metodológicas de suporte ao trabalho de investigação, apresentando o método, 

estratégias e técnicas de recolha assim como a análide dos dados obtidos.  
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Capítulo 3 
Opções metodológicas e contexto da investigação: 

a experiência de Estágio Curricular Supervisionado em uma 
universidade pública do estado da Bahia 
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Introdução ao capítulo 

Neste capítulo três apresentamos as opções metodológicas e o contexto desta investigação. 

Inicialmente, começamos por explicar e fundamentar a metodologia de investigação 

adotada neste estudo – abordagem qualitativa, e descrevemos o faseamento da 

investigação. De seguida, discorremos sobre o contexto de Estágio no Brasil e 

apresentamos a caracterização geral do contexto institucional investigado, dando ênfase à 

experiência de Estágio Curricular Supervisionado em cinco cursos de licenciatura em uma 

universidade pública no estado da Bahia, Brasil. Apresentamos a caracterização dos 

sujeitos participantes do estudo e os instrumentos de recolha de dados. Neste capítulo, não 

podemos deixar de destacar as considerações éticas que orientam todo o percurso de 

recolha e análise dos dados. Por fim, enfocamos sobre a técnica escolhida (análise de 

conteúdo) para a análise dos dados recolhidos. 

 

3.1 Metodologia de investigação: abordagem qualitativa 

Antes de abordarmos especificamente a metodologia escolhida para a realização desta 

investigação, se faz necessário discorrermos sobre os paradigmas que orientam trabalhos 

desta natureza. Para Guba e Lincoln (1994), os paradigmas de investigação são 

compreendidos como um sistema básico de crenças ou suposições que determinam a 

adoção de pressupostos, subjacentes às opções e processos de investigação. Relativamente 

a esses pressupostos, os autores referidos os definem como: i) ontológicos: pressupostos 

sobre a natureza da realidade investigada; ii) epistemológicos: relativos à natureza da 

relação que se estabelece entre o investigador e o investigado; iii) e metodológicos, que 

representam os diferentes modos pelos quais podemos obter conhecimento do objeto/ da 

realidade estudados. 

Um projeto de investigação inicia-se pela seleção de um tema que motiva o inves-

tigador, pela elaboração de boas questões de investigação e pela escolha de um paradigma 

apropriado para o desenvolvimento do trabalho. Estas questões de investigação, 

juntamente ao paradigma escolhido, determinam o foco do trabalho, fornecendo orientação 

para todo o processo (Costa, Neri de Souza, & Neri de Souza, 2014; Freitas, 2013). 

A literatura especializada nessa área pontua que as investigações realizadas no 

campo das Ciências Sociais e Ciências da Educação estão assentes em dois paradigmas 

investigativos: o qualitativo e o quantitativo. Segundo Fernandes (1991), por muito tempo, 
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a investigação de paradigma quantitativo foi uma opção primeira dos investigadores, em 

seus trabalhos. No que respeita a este paradigma, também chamado de tradicional, 

positivista, racionalista, empírico-analítico, empiricista (La Torre, Del Rincón, & Arnal, 

1996; Usher, 1996), ele enfatiza o determinismo (há uma verdade a ser descoberta), a 

racionalidade (não podem existir explicações contraditórias), a impessoalidade (mais 

objetividade e menos subjetividade), a previsão (o fim da pesquisa é encontrar 

generalizações capazes de controlar e prever os fenômenos). Ademais, nesse paradigma há 

uma certa irreflexividade (uma correta aplicação dos métodos, ficando o processo da 

pesquisa em si em segundo plano) (Coutinho, 2004; Usher, 1996). Também tem sido 

argumentado por Amado (2014, p.34) que “a natureza da relação investigador-objeto é, ou 

procura ser, uma relação de independência, evitando tanto quanto possível a interação entre 

ambos, para que se obtenha a imprescindível objetividade”. 

No tocante ao paradigma qualitativo, a literatura também o designa como herme-

nêutico, interpretativo, naturalista, ou ainda construtivista (Denzin, 1989; Guba, 1990; 

Guba & Lincoln, 1988). Do ponto de vista ontológico, esse paradigma adota uma posição 

relativista – há múltiplas realidades que existem sob a forma de construções mental e 

socialmente localizadas, - inspira-se numa epistemologia subjetivista, valorizando o papel 

do investigador/construtor do conhecimento e adota um quadro metodológico incompatível 

com as propostas do positivismo e pós-positivismo. Dito de outro modo, o paradigma 

qualitativo oblitera as noções de explicação, previsão e controlo do paradigma quantitativo, 

dando lugar à compreensão, ao significado e a ação, com fins de penetrar no mundo 

pessoal dos sujeitos (Coutinho, 2004). 

Assim, este estudo fundamentou-se na metodologia de investigação de cariz 

qualitativo, que engloba os tipos de produção de conhecimento associados à compreensão 

dos fenômenos sociais. Portanto, este tipo de investigação trabalha com dados qualitativos, 

cujas fontes incluem instrumentos de recolha de dados tais como: documentos, entrevistas 

e questionários, impressões do investigador e suas reações, para entender e explicar o 

fenômeno cultural e social (Myers, 1997; Strauss & Corbin, 1990). Acresce dizer que os 

investigadores que escolhem este paradigma metodológico “realçam a natureza 

socialmente construída da realidade [...]. Procuram respostas a questões em torno de como 

a experiência social é criada e lhe é conferido um sentido” (Denzin & Lincoln, 2003, p. 

13). 
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Também tem sido argumentado por Amado (2014) que o ponto central da investi-

gação qualitativa está assente na compreensão das intenções e significações – crenças, 

opiniões, percepções, representações, que os seres humanos colocam nas suas próprias 

ações, em relação com os outros e com os contextos em que e com que interagem. Procura-

se o que, na realidade, faz sentido e como faz sentido para os sujeitos investigados. 

É de se destacar, ainda, que no paradigma qualitativo os sentidos atribuídos aos 

fenômenos estudados estão sempre permeados pelo contexto (histórico, social, político, 

cultural) em que os sujeitos estão inseridos. Assim, compreendemos que a “investigação 

qualitativa assenta numa visão holística da realidade (ou problema) a investigar, sem a 

isolar do contexto ‘natural’ em que se desenvolve e procurando atingir a sua ‘compreensão’ 

através de processos inferenciais e indutivos (construindo hipóteses durante e depois da 

análise dos dados)” (Amado, 2014, p. 41). Ademais, este paradigma investigativo é o mais 

recomendado para aqueles que pretendem investigar de forma mais acurada opiniões, 

atitudes, motivações e padrões comportamentais sem maiores preocupações com 

quantificações (Coutinho, 2005). 

Deste modo, julgamos ser o paradigma qualitativo o mais adequado para a reali-

zação deste trabalho por este paradigma, segundo Bogdan e Biklen (1994), colocar o 

investigador como um instrumento principal no desenvolvimento da investigação; por 

implicar uma investigação que pretende ser mais descritiva; por haver mais interesse no 

processo em si que nos resultados; pela análise dos dados ser de forma indutiva e pela 

importância conferida ao significado. Junta-se a tudo isso o fato de esse paradigma assumir 

um caráter descritivo e interpretativo. 

Em nosso entender, outra justificativa para a opção metodológica selecionada para 

este trabalho está assente nos enfoques dos estudos qualitativos levantados por Taylor e 

Bogdan (1987), em torno dos quais, caracterizamos este estudo. 
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Figura 2: Enfoques da investigação qualitativa (com base em Taylor & Bogdan, 1987) 

A figura 2 apresenta-nos cinco enfoques que caracterizam uma investigação quali-

tativa. O primeiro enfoque que destacamos é o indutivo o que significa que, nos estudos de 

cariz qualitativo, os dados são utilizados para gerar descrições, conceitos e teorias e não 

para comprovar, testar ou validar concepções pré-existentes. Já o enfoque holístico dá 

destaque à realidade como um todo, sem reduzi-la em pequenas partes. O destaque a esta 

realidade é fundamentado, inicialmente, na observação do contexto, e, posteriormente, nas 

teorias existentes, estabelecendo um diálogo e confronto das mesmas. Por fim, as 

investigações qualitativas apresentam enfoques humanistas, naturalistas e flexíveis por 

haver, nesse tipo de metodologia, a necessidade da compreensão dos sujeitos em seus 

contextos naturais, o declínio a uma estandardização de métodos e a possibilidade de o 

investigador ser guiado pelas atitudes criativas que desenvolve.  

Assim, pensamos ser necessário trazer aqui as questões de investigação e objeti-

vos que orientaram nosso estudo para melhor compreendermos a opção metodológica 

adotada neste trabalho e os enfoques abordados na figura acima.  

1- Quais os fatores precipitantes da divergência identificada na literatura e em 

um estudo exploratório de Relatórios de Estágio Supervisionado (RES) en-

tre o discurso didático de formação de professores construído e difundido na 
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universidade, e a prática docente tal como vivenciada e relatada pelos pro-

fessores em formação (estagiários)? 

2- Como os atores intervenientes no estágio percebem mutuamente os papéis 

respectivos de cada um na formação de professores: os professores em for-

mação (estagiários), os professores formadores supervisores da universidade 

e os cooperantes das escolas-campo? 

3- Quais as percepções que esses atores têm dos contributos que o trabalho co-

laborativo entre os professores formadores da universidade e da escola, no 

âmbito da unidade curricular Estágio Supervisionado, poderá oferecer ao 

desenvolvimento profissional desses professores formadores e aqueles em 

formação (estagiários)? 

4- Como perspectivar uma relação de parceria entre os contextos de trabalho 

destes professores, universidade e escola, com vista ao desenvolvimento de 

novas formas de trabalhar a dimensão de formação da Didática? 

A partir das questões apresentadas, delineamos os seguintes objetivos investigati-

vos: 

1- Identificar os fatores precipitantes de divergência, entre o discurso didático 

de formação de professores, construído e difundido na universidade, e a prá-

tica docente, tal como vivenciada e relatada nos RES, pelos professores es-

tagiários; 

2- Compreender como os professores em formação (estagiários) e os formado-

res (supervisores e cooperantes) percebem os papéis respectivos de cada um 

no processo de formação; 

3- Identificar as percepções que os professores formadores têm dos contributos 

que o trabalho colaborativo entre a universidade e a escola, no âmbito da 

unidade curricular Estágio Supervisionado, poderá oferecer ao desenvolvi-

mento profissional desses professores e daqueles em formação (professores 

estagiários); 

4- Perspectivar uma relação de parceria entre os contextos de trabalho destes 

professores, universidade e escola, para o desenvolvimento de novas formas 

de trabalhar a dimensão de formação da Didática. 
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As questões e os objetivos relativos a este estudo emergiram das inquietações da 

investigadora acerca da sua própria prática profissional, enquanto professora formadora da  

Estágio Curricular Supervisionado, em um curso de licenciatura de uma universidade 

pública no Brasil. No âmbito dessa disciplina, os professores em formação (professores 

estagiários) revelam em seus Relatórios de Estágio Supervisionado (RES) a distância 

existente entre as práticas de ensino, desenvolvidas na universidade nos cursos de 

licenciatura, e as práticas vivenciadas na experiência de estágio nas escolas campo e, 

igualmente, na rotina de trabalho dos professores dessas escolas. O que significa essa 

distância? Por que ela existe? Uma relação mais próxima entre os professores formadores 

(universidade e escola) minimizaria essa distância? O Estágio Curricular Supervisionado 

poderá contribuir para estreitar essa relação? 

Assim, as questões de investigação e os objetivos que orientam esse estudo se 

relacionam com os enfoques da investigação qualitativa (indutivo, holístico, humanista, 

naturalista e flexível) defendidos por Taylor e Bogdan (1987) já referidos anteriormente na 

figura 2. Ancorados no paradigma qualitativo, buscamos desvendar os significados visíveis 

do nosso objeto de estudo e encontrar respostas para as nossas questões de investigação. 

Assim, o enfoque indutivo alinha-se aos dados oriundos de um estudo exploratório dos 

RES, juntamente com aqueles advindos de entrevistas e de grupos focais (instrumentos de 

recolha de dados deste estudo), também embasado pelo referencial teórico, para descrever 

conceitos e teorias acerca da formação de professores, não havendo intenção alguma de 

comprová-lo ou validá-lo. Com o enfoque holístico busca-se analisar a realidade do objeto 

estudado, como um todo e não efetuando a redução dessa realidade em partes. Com efeito, 

analisamos o contexto do Estágio Curricular Supervisionado na universidade investigada, 

analisamos as escolas e o lugar que elas ocupam na formação de professores, sendo 

receptoras dos alunos estagiários advindos dos programas de formação docente da 

universidade. Buscamos, assim, compreender o contexto de Estágio no Brasil, como essas 

instituições formativas funcionam, a partir da legislação que orienta o Estágio 

Supervisionado, com Diretrizes Curriculares para a Formação de Professores da Educação 

Básica vigentes nas resoluções que orientam a duração, funcionamento e caracterização da 

unidade curricular Estágio nos cursos de licenciatura. 

Outro enfoque a destacar é o humanista que, no caso deste estudo, busca compre-

ender a percepção que cada sujeito tem do seu papel enquanto professor formador na 
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universidade (supervisor), professor formador na escola (cooperante) e professor em 

formação (estagiário) nesta experiência de estágio, a partir da compreensão das pessoas em 

seus ambientes naturais de práticas profissionais. Já o enfoque naturalista recusa a 

estandardização de métodos, pois não há um único método para se realizar investigação, 

quando se trata da abordagem qualitativa. A depender da investigação, múltiplas escolhas 

metodológicas podem ser feitas para que se proporcione uma aproximação mais adequada 

ou abrangente ao tema a ser estudado. No caso específico deste estudo, optamos pela 

análise de documentos (RES e o Regulamento de Estágio Curricular - REC), entrevistas 

semi-estruturadas e estudo com grupos de referência – grupo focal. E, por fim, o enfoque 

flexível nos conduzir-nos-á a atitudes criativas, pois segundo Flick (2007), na investigação 

de cariz qualitativo são privilegiados teorias e métodos abertos e flexíveis, compatíveis 

entre si, capazes de fazer frente à tarefa de lidar com a complexidade inerente aos 

problemas e objetivos a contemplar.  

Relativamente a este estudo, um dos objetivos a ser alcançado é a possibilidade de 

se perspectivar uma relação de parceria entre os contextos formativos universidade e 

escola para o desenvolvimento de novas formas de trabalhar a dimensão de formação da 

didática.  

 

3.2 Faseamento da investigação 

Assim, apresentadas as questões de investigação, na secção anterior, e os objetivos que 

pretendemos alcançar neste estudo, pensamos ser necessário, nesta secção, apresentarmos 

o faseamento da investigação. O Quadro 2 abaixo apresenta as fases do estudo e respectiva 

calendarização, bem como as questões de investigação que orientam cada fase. 

Apresentamos também os objetivos, procedimentos de recolha de dados.  
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Fase I 

Questões de Investigação 1 e 2 

Calendarização Objetivos Procedimentos 
 
 

Agosto de 2014 
a 

Julho de 2015 

• Construir o 
enquadramento teórico 
para sustentar a 
relevância da 
investigação. 

• Realizar a análise 
documental. 

• Revisão de literatura. 
• Leitura reflexiva e exploratória dos RES e REC. 
• Categorização dos relatos oriundos dos RES. 

 

Fase II 
Questões de Investigação 1, 2 e 3 

Calendarização Objetivos Procedimentos 
 
 

 
Agosto de 2015 

a 
Junho de 2016 

 

• Planear a recolha de 
dados (inquérito por 
entrevista). 
 

• Estabelecer os primeiros 
contatos com os 
professores formadores 
para organização de 
agenda para entrevistas. 
 

• Planeamento do guião de entrevista para recolha de 
dados 

• Construção de categorias de análise e validação das 
mesmas. 

• Realização de teste-ensaio da entrevista e identificar 
possíveis alterações a serem feitas no guião. 

• Elaboração do consentimento informado. 
• Realização de entrevistas com professores formadores 

(supervisores e cooperantes) no Brasil. 
•  Transcrição das entrevistas. 

Fase III 
Questões de Investigação 2, 3 e 4 

Calendarização Objetivos Procedimentos 
 

 
 
 

Julho de 2016 
a 

Setembro de 2017 

• Buscar respostas 
adicionais para as 
questões 2 e 3, a partir 
de recolha de dados por 
GF. 

• Buscar respostas para 
questão 4. 

• Planear a recolha de 
dados por GF. 

• Estabelecer primeiros 
contatos para 
organização das sessões 
de GF. 

• Analisar os dados 
obtidos. 

 
• Construção e validação do guião para o GF. 
• Construção e validação da matriz categorial para 

orientaçãoo da análise dos dados obtidos. 
• Realização dos GFs  e transcrição das sessões para  

tratamento e análise de dados. 
• Discussão  dos resultados obtidos. 

 

Quadro 2 – Faseamento da investigação 

A fase I (agosto de 2014 a julho de 2015) iniciou com a revisão de literatura, a 

partir de leituras de artigos, livros e publicações acerca do objeto de estudo, com vista à 

constituição do enquadramento teórico que sustenta a investigação. Em consentâneo, 

realizamos a leitura reflexiva e exploratória dos RES, através de um exercício de análise 

crítica sobre os relatos dos professores estagiários com posterior categorização temática 

desses dados.  
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Procuramos também realizar um estudo do REC para compreendermos a organi-

zação e funcionamento do Estágio Curricular Supervisionado na instituição investigada. A 

análise documental desses instrumentos de recolha encontra-se detalhada na secção 3.6.  

A fase II (agosto de 2015 a junho de 2016) teve como objetivo planear a recolha 

de dados para o estudo, a partir de inquérito por entrevista, realizado com os professores 

formadores da universidade e das escolas-campo. Para isso, estabelecemos os primeiros 

contatos com os professores formadores para a organização da agenda para a realização 

das entrevistas. Nesta fase da investigação construímos as categorias de análise das 

entrevistas e as validamos. Fizemos um teste-ensaio das entrevistas com colegas de 

doutoramento, em Portugal, para identificar possíveis alterações no guião. Também 

elaboramos o consentimento informado para apresentar aos professores inquiridos aquando 

da realização das entrevistas. Aqui, construímos e validamos a matriz categorial que 

orientaria a análise dos dados. Após esse primeiro momento, já no Brasil, contactamos os 

professores a serem entrevistados e agendamos data e local para a realização das 

entrevistas. Ainda nesta fase, realizamos o processo de transcrição das entrevistas. 

Na fase III (julho de 2016 a setembro de 2017), sentimos a necessidade de buscar 

respostas adicionais para as questões 2 e 3, a partir da recolha de dados por sessões de 

Focus Group (grupos focais). Ressaltamos que a questão 4 foi contemplada por esse 

instrumento de recolha. Os dados recolhidos foram transcritos e analisados. Apresentamos, 

detalhadamente, essa fase de recolha de dados por GF, na secção 3.6.3. Gostaríamos de 

salientar que nessa fase, buscamos um programa de software (MaxQda) para que 

pudéssemos ter dados quantitativos decorrentes dos excertos dos RES, das entrevistas e 

dos Grupos Focais, com o propósito de facilitar uma visualização das ocorrências de falas 

consideradas relevantes e previamente analisadas. No capítulo 4, secção 4.1, apresentamos 

um exemplo do trabalho realizado pelo software.  

Partimos, assim, para o momento de realizar a discussão sobre os resultados obti-

dos, estabelecendo um permanente diálogo com as teorias que embasaram o estudo. 

Destacamos que a revisão de literatura permeou todo o processo de construção dessa 

investigação, apontando diretrizes para a recolha de dados e sua posterior análise.  

3.3 Contexto de Estágio no Brasil 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN, Lei n.º 9.394, aprovada em 20 

de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN, 1996), é a 
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principal legislação que regulamenta o contexto educacional brasileiro. A referida 

legislação apresenta as diretrizes e bases da educação no Brasil, definindo o que se entende 

sobre os princípios e finalidades da educação, a saber: a organização dos sistemas de 

ensino em níveis Municipal, Estadual e Federal, os níveis e modalidade de ensino: 

educação básica formada pela Educação Infantil (oferecida em creches para crianças de 0 a 

3 anos de idade e a Educação Pré-escolar para aquelas de 4 e 5 anos). A LDBN (1996) 

ainda orienta que a Educação Infantil seja gratuita, porém não obrigatória, sendo essa etapa 

da competência dos Municípios. 

Já o Ensino Fundamental encontra-se organizado em dois segmentos: os anos 

iniciais (do 1º ao 5º ano) e os anos finais (do 6º ao 9º ano). O Ensino Fundamental refere-

se a uma etapa educativa obrigatória e gratuita, sendo responsabilidade dos Estados e do 

Distrito Federal. O Ensino Médio é considerado como a etapa final da Educação Básica 

(LDBN, 1996). Relativamente ao Ensino Superior, este está sob a competência da União, 

contudo pode ser oferecido pelos Estados e Municípios, cabendo à União autorizar ou não 

o funcionamento destas instituições de ensino superior como também fiscalizar aquelas do 

setor privado. 

A LDBN (1996), Art. 61, advoga que o professor deve ter um processo formativo 

que contenha “a presença de sólida formação básica que propicie o conhecimento dos 

fundamentos científicos e sociais de suas competências de trabalho”. Com efeito, no 

tocante ao estágio, a LDBN (1996) em seu artigo 82 rege que “os sistemas de ensino 

estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição observada à lei federal 

sobrea matéria” (LDBN, 1996) e, igualmente, o artigo 61 cita que a formação dos 

profissionais da área de educação será orientada pela “associação entre teorias e práticas, 

mediante estágios supervisionados e capacitação em serviço”. Para além disso, define em 

seu artigo 65 que a formação docente terá a prática de ensino de no mínimo 300 horas 

(LDBN, 1996). 

Diante do exposto, a LDBN (1996) não nos deixa claro a concepção de estágio 

que defende e também não esclarece como esta disciplina pode ser organizada e realizada 

pelas instituições formadoras. Consequentemente, levantamos os seguintes questionamen-

tos: Como seria realizada essa“associação” entre teorias e práticas?  O que se entende por 

Estágio Supervisionado? Como ele deve ser pensado? O que, de facto, significa 

“capacitação em serviço”? Qual o lugar conferido à escola nessa “capacitação em 
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serviço”? A preparação dessa disciplina é da competência apenas das instituições de ensino 

superior ou as escolas também participam também desse processo? 

Buscando respostas às referidas questões e, igualmente, para se preencher as 

lacunas no tocante à organização e realização do estágio, deixadas pela LDBN (1996), o 

Congresso Nacional Brasileiro aprova a Lei de Estágio – Lei n.º 11.788/2008 (Lei de 

Estágio, 2008), que trata, especificamente, da organização e funcionamento do Estágio 

Supervisionado nas instituições formadoras. Além da referida Lei do Estágio, há também o 

Parecer n.º 28/2001 (Parecer CNE/CP, 2002), que determina a duração e a carga horária 

dos cursos de formação docente da Educação Básica em nível superior, cursos de 

licenciatura e graduação plena. Como já mencionado atrás, 300 horas é a carga horária 

mínima que a formação docente terá para a prática de ensino, entretanto, dada a 

importância da prática na formação dos profissionais da área da docência, percebeu-se que 

esse mínimo legal de 300 horas, determinado em lei (LDBN, 1996), não seria suficiente 

para contemplar todas as exigências e especificidades que envolvem a associação entre 

teoria e prática, tal como em vigor no artigo 61 da LDBN.  

Assim, o Parecer n.º 28/2001, juntamente com as exigências legais e com o mode-

lo de qualidade que deve se fazer presente nos cursos de licenciaturas, determinam que 

mais 100 horas sejam acrescidas, ao mínimo legal das 300 horas já estabelecido em lei, 

perfazendo um total de 400 horas para que se ampliem as possibilidades e aumente o 

tempo da realização das práticas escolhidas no projeto pedagógico dos cursos de 

graduação. O citado parecer ainda especifica que se faz necessário considerar outro 

componente curricular obrigatório integrado à proposta pedagógica – o Estágio Curricular 

Supervisionado que é compreendido como:  
O tempo de aprendizagem que através de um período de permanência, al-
guém se demora em algum lugar ou ofício para aprender a prática do 
mesmo e depois poder exercer uma profissão ou ofício. Assim o estágio 
curricular supervisionado supõe uma relação pedagógica entre alguém 
que já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional de 
trabalho e um aluno estagiário (Parecer CNE/CP, 2002). 
 

Ademais, ainda segundo o Parecer n.º 28/2001, o Estágio Curricular Supervisio-

nado pretende oferecer aos professores em formação (estagiários) a oportunidade de 

exercer o papel de professor, sob supervisão de um professor colaborador (professor 

cooperante), e compreender algumas atividades tais como planejamento de aulas, 

elaboração de projetos pedagógicos, ou seja, as rotinas do seu contexto de trabalho - 
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escola, realizando, assim, uma rica troca de experiências e desenvolvendo competências 

que a sua futura prática profissional irá exigir.  Com efeito, tanto a LDBN (1996), como a 

Lei n.º 11.788/2008 enfatizam a necessária articulação entre o ensino e o campo de 

trabalho para a realização do estágio, através da apresentação de diretrizes para a 

instituição cedente (universidade) e a concedente (escolas), apresentando os direitos e 

deveres para todos os intervenientes envolvidos no momento da realização do estágio 

obrigatório. 

Para Benites, Souza Neto, Borges e Cyrino (2012), a Lei de Estágio trouxe avan-

ços no que respeita às prescrições relativas às instituições formadoras – universidade e 

escola – e aos alunos-estagiários também, criando um melhor delineamento do amparo 

legal relativamente a essas questões. Porém, ficou em aberto a necessária formação que os 

professores-cooperantes precisam ter para melhor orientar e formar esses futuros 

professores. Nesse tocante, os referidos autores questionam: Quem são os professores 

cooperantes? Qual o papel desempenham nesse momento formativo? Que tipo de formação 

devem ter para exercer suas funções?  

Gostaríamos de salientar que compartilhamos com os questionamentos levantados 

pelos autores supracitados e destacamos que esses questionamentos contemplam um dos 

objetivos deste estudo – compreender como os professores formadores (supervisores da 

universidade e cooperantes das escolas-campo) e os professores estagiários percebem os 

papéis respectivos de cada um no processo de formação. Estaremos a desenvolver sobre 

essa questão no capítulo 4, quando fizermos a análise dos dados e discussão dos resultados 

deste trabalho de investigação. 

 

3.4 Caracterização geral do contexto institucional investigado 

A universidade investigada é considerada a maior instituição pública de ensino superior do 

estado da Bahia – Brasil. Foi fundada em 1983 e é mantida pelo Governo do Estado por 

intermédio da Secretaria da Educação (SEC). É estruturada no sistema multicampi e está 

presente geograficamente em todas as regiões do Estado da Bahia. A capilaridade de sua 

estrutura e abrangência de suas atividades está diretamente relacionada à missão social que 

desempenha. A universidade possui vinte e nove departamentos instalados em vinte e 

quatro campi: um sediado na capital do estado da Bahia – Salvador - onde se localiza a 
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administração central da instituição, e os demais em vinte e três importantes municípios do 

estado. 

Atualmente, a universidade disponibiliza mais de cento e cinqüenta opções de 

cursos e habilitações nas modalidades presencial e de educação a distância (EaD), nos 

níveis de graduação e pós-graduação, oferecidos nos vinte e nove departamentos. 

Ressaltamos que a universidade tem apresentado um expressivo crescimento na oferta de 

cursos stricto sensu (mestrados e doutoramentos) nos últimos anos, tanto no campus I, 

localizado na cidade de Salvador, como em outras cidades, com o objetivo de promover a 

oferta de cursos de pós-graduação gratuitos e de qualidade. 

Além dos campi, a instituição está presente na quase totalidade dos quatrocentos e 

dezassete municípios do estado, por intermédio de programas e ações extensionistas em 

convênio com organizações públicas e privadas, que beneficiam milhões de cidadãos 

baianos, a maioria pertencente a segmentos social e economicamente desfavorecidos e/ou 

excluídos. Estes programas representam iniciativas que aproximam a universidade da 

sociedade. Relativamente a esses programas de extensão podemos citar: a alfabetização e 

capacitação de jovens e adultos, em situação de risco social; a educação em assentamentos 

da reforma agrária e em comunidades indígenas e quilombolas; projetos de inclusão e 

valorização voltados para pessoas deficientes, da terceira idade, homossexuais, 

transgêneros entre outros.  

A universidade também desenvolve importantes pesquisas em todas as regiões em 

que atua. Alguns projetos trazem a marca da vanguarda acadêmica, a exemplo dos 

trabalhos nas áreas de robótica e de jogos eletrônicos pedagógicos, com os quais já 

conquistou premiações e o reconhecimento nacional e internacional. O corpo discente da 

instituição é estimulado a participar das pesquisas, por meio de programas de iniciação 

científica e de concessão de bolsas de monitoria. Com o apoio de sua comunidade 

acadêmica, dos muitos parceiros e da sociedade, esta universidade reafirma, a cada dia, seu 

compromisso de continuar a trilhar o caminho que alia a excelência acadêmica à sua 

missão social, contribuindo, assim, para o desenvolvimento sócio-educacional e 

econômico do estado da Bahia e do Brasil. 

No que respeita a seleção dos discentes para ingressarem na instituição investiga-

da, eles são oriundos do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) criado em 1998, pelo 

Ministério da Educação (MEC) com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante ao 
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fim da escolaridade básica, podendo participar deste exame, tanto os alunos que estão 

concluindo o ensino médio quanto aqueles que já o concluíram em anos anteriores. O 

ENEM é a principal forma de ingresso no ensino superior no Brasil. No que tange a 

seleção de professores para fazerem parte do quadro docente da universidade, estes devem 

fazer parte de processo seletivo por edital e/ou concursos públicos, candidatando-se às 

vagas que a instituição disponibilizar, obedecendo critérios de seleção também 

determinados pela instituição. 

Como já mencionamos anteriormente, a universidade se faz presente em vinte e 

três municípios do estado da Bahia, e no caso específico deste estudo, os programas de 

formação docente investigados fazem parte do Departamento de Ciências Humanas do 

campus V, localizado no município de Santo António de Jesus, a 187 quilômetros da 

capital Salvador. Este campus conta com cinco cursos de licenciatura nas áreas de Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa, Língua Espanhola, Geografia e História e um curso de 

Administração de Empresas. Os cursos de licenciatura são responsáveis pela formação da 

grande maioria dos professores que atuam nas escolas do município e da região. Alguns 

dos professores que participaram nas entrevistas e grupo focal desta investigação, por 

exemplo, foram egressos da referida instituição de ensino superior. Nesse sentido, 

podemos perceber a importância da mesma no estado, relativamente a programas de 

formação docente.   

 

3.5 Caracterização dos sujeitos participantes do estudo 

No tocante aos sujeitos participantes do estudo dos Relatórios de Estágio Supervisionado 

(RES), estes eram alunos do 7.º e 8.º semestres de cursos de Licenciatura, na sua 

esmagadora maioria, em Língua Inglesa e Língua Portuguesa, e estavam a cursar a unidade 

curricular Estágio Supervisionado III, referente ao ensino fundamental (alunos entre 10 e 

14 anos) e Estágio Supervisionado IV, referente ao ensino médio (alunos entre 15 e 18 

anos) últimas séries, que preparam os alunos da educação básica para o ingresso no ensino 

superior. Acresce dizer que estes estágios são considerados práticos, por terem como 

proposta precípua a elaboração e execução de intervenção pedagógica, através de 

atividades de regência nas escolas campo. Denominamos estes sujeitos participantes do 

estudo de professores em formação (professores estagiários), pois elesassumem uma 



83 

 

unidade letiva de uma classe do ensino fundamental ou médio, sob orientação dos 

professores formadores (supervisores da universidade e cooperantes das escolas-campo).  

Dos professores estagiários que escreveram os RES, seis eram do sexo masculino 

e oito do sexo feminino. A idade foi compreendida entre 21 e 35 anos para os homens e 22 

e 28 anos para as mulheres. Relativamente à situação profissional, da amostra dos homens, 

três professores estagiários já davam aulas em escolas de educação básica do município, e 

quatro professoras estagiárias também eram professoras do ensino fundamental, uma no 

contexto privado e três outras professoras no contexto público. 

Ao final das referidas unidades curriculares Estágio Supervisionado III e IV, estes 

professores estagiários tiveram que apresentar aos seus professores de estágio da 

universidade o RES, como forma de avaliação. Discorremos acerca deste documento, mais 

detalhadamente, na secção 3.6, quando estaremos a abordar sobre os instrumentos de 

recolha de dados nesta investigação. 

Relativamente às entrevistas, participaram também professores de estágio dos 

cursos de licenciatura da universidade investigada e professores das escolas de educação 

básica da rede municipal e estadual conveniadas à universidade, totalizando dez 

professores formadores, cinco da universidade e cinco das escolas. A grande maioria destes 

professores era do sexo feminino, num total de oito, e a faixa etária está compreendida 

entre 40 e 42 anos para os formadores da universidade e 37 a 53 anos para os formadores 

das escolas. A escolha desses sujeitos seguiu o seguinte critério: no tocante aos formadores 

da universidade - serem professores da unidade curricular Estágio Supervisionado e terem 

ou já terem tido experiência de ensino na educação básica. Quanto aos formadores das 

escolas – orientarem ou já terem orientado professores estagiários em suas salas, nos 

últimos cinco anos. Na secção 3.6, que trata dos instrumentos de recolha de dados, 

apresentamos quadros com informações mais detalhadas dos sujeitos participantes da 

entrevista. 

Por fim, os sujeitos participantes do grupo focal (GF) perfizeram um total de 

dezessete, treze referente aos professores formadores (supervisores da universidade e 

cooperantes das escolas-campo) e quatro referente aos professores em formação 

(professores estagiários). A esmagadora maioria dos sujeitos participantes deste 

instrumento de recolha era do sexo feminino. A faixa etária contemplada estava entre 21 e 

56 anos.  
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A escolha desses sujeitos seguiu o mesmo critério adotado para as entrevistas: no 

tocante aos formadores da universidade - serem professores da unidade curricular Estágio 

Supervisionado e terem ou já terem tido experiência de ensino na educação básica e quanto 

aos formadores das escolas deveriam ter, no mínimo, cinco anos de experiência na 

educação básica e terem acompanhado professores estagiários, nos últimos três anos. 

Relativamente aos professores estagiários, estarem cursando o Estágio Supervisionado no 

ensino fundamental I/II ou médio. Apresentamos um quadro com informações mais 

detalhadas dos sujeitos participantes do GF na secção que trata dos instrumentos de recolha 

de dados. 

 

3.6 Instrumentos de recolha de dados 

3.6.1 A análise documental 

A análise documental é considerada uma técnica de significativa importância na grande 

maioria dos projetos na área da Educação. A finalidade precípua desta técnica é de 

armazenar informações que facilitem o acesso à obtenção do máximo de informação com o 

máximo de pertinência (Bardin, 2008). 

Segundo Guba e Lincoln (1994), muitas são as vantagens para a utilização de 

documentos na pesquisa educacional. Os referidos autores pontuam que eles representam 

uma fonte estável e rica e que poderão ser consultados, sempre que o investigador 

necessitar, por persistirem ao longo do tempo. Outro ponto ressaltado pelos autores é que 

os documentos constituem uma fonte poderosa de evidências e fatos que podem 

fundamentar questionamentos, afirmações e declarações do objeto investigado.  

Conforme Bell (1997), esta técnica pode ser utilizada a partir de duas perspecti-

vas:  

1- Ser o mais importante método de pesquisa, ou até exclusivo, do trabalho de 

investigação, podendo ser os próprios documentos o alvo do estudo; 

2- Ser uma técnica complementar de informação, com o fim de obter um conhe-

cimento mais completo e apurado sobre determinados fatos ou realidades in-

vestigadas. 
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No caso desta investigação, os documentos estudados foram o Regulamento de 

Estágio Curricular (REC) e Relatórios de Estágio Supervisionado (RES). A seguir, 

detalharemos cada um dos documentos.  

3.6.1.1 Regulamento do Estágio Curricular (REC) e Relatório de Estágio 

Supervisionado (RES): percepção de seus funcionamentos 

O primeiro documento a analisarmos neste estudo é o Regulamento de Estágio 

Curricular (REC) (Anexo I) do curso de Letras em Língua Portuguesa e em Língua 

Inglesa e Espanhola e suas respectivas Literaturas, do colegiado de Letras, do 

Departamento de Ciências Humanas, no campus V – Santo António de Jesus/Bahia. 

Achamos pertinente relembrar que esta investigação não abrangeu somente os cursos de 

formação de professores da área de Letras e Línguas Estrangeiras, mas todos os cursos de 

licenciatura oferecidos pelo Departamento, nomeadamente, Geografia, História, Língua 

Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola, cursos estes que têm como documento 

orientador das atividades de estágio, este mesmo regulamento desenvolvido para os cursos 

de Letras, mas com os ajustes feitos por cada colegiado, a partir das especificidades de 

cada área de atuação.  

Feitas estas considerações, parece-nos importante compreendermos o funciona-

mento do referido documento, pois um dos objetivos deste trabalho de investigação é 

identificar os fatores precipitantes de divergência entre o discurso de formação de 

professores de didática, construído e difundido na universidade, e a prática docente tal 

como é vivenciada e relatada nos RES, pelos professores estagiários. Desejamos também 

compreender como os professores em formação (professores estagiários) e os formadores 

(supervisores da universidade e cooperantes das escolas-campo) percebem os papéis 

respectivos de cada um no processo de formação.  

Assim, a análise deste documento – Regulamento de Estágio Curricular (REC) é 

fundamental para o desenvolvimento das atividades de Estágio e a realização do seu 

objetivo único. A sua importância é reconhecida pelo Regulamento Geral do Estágio 

desenvolvido pela instituição investigada, Resolução 795/07, e nas legislações que a 

compõem (Art. 21 das suas Disposições Gerais), a saber: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB 9.394/96, Lei n.º 6.494/77 (alterada pela lei 8.859/94). 

O REC foi elaborado pela coordenadora do Estágio Curricular do curso de Letras, 

revisto e acatado pela Comissão de Estágio (órgão deliberativo nos assuntos do Estágio I, 
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II e dos Estágios Supervisionados III e IV que compõem o Estágio Curricular em Letras, 

Língua Portuguesa e Línguas Estrangeiras e suas respectivas Literaturas). Após debates 

sobre as propostas colocadas por professores do Estágio, para a elaboração do referido 

documento, estas propostas foram submetidas à avaliação em conjunto com os Colegiados 

e, finalmente, aprovadas pelo Conselho de Departamento de Ciências Humanas, Campus I 

em 20 de julho de 2010. 

No que respeita a formação acadêmica do professor de estágio (professor supervi-

sor), o Regulamento orienta que este terá de ter licenciatura e títulos de pós-graduação nas 

respectivas áreas de conhecimento em que atua. Também terá de ter experiência 

significativa em sala de aula de nível superior, nas áreas correspondentes às suas 

licenciaturas e, igualmente, em sala de aula no nível de Ensino Fundamental e Médio 

(Educação Básica). 

Segundo o Art. 14 do REC, compete aos professores de estágio (professores su-

pervisores), as seguintes tarefas: 

1- Orientar os estagiários ministrando “Aulas Coletivas de Orientação” - aulas 

de enfoque prático sobre as atividades de estágio nas escolas-campo, objeti-

vando a orientação devida desses alunos quanto à elaboração individual do 

plano de atividades do estágio. Estas aulas coletivas deverão ser concluídas 

antes do início das atividades práticas nas escolas; 

2- Avaliar o plano de atividades do Estágio, preparado individualmente pelos 

alunos (para o período de uma unidade das quatro unidades letivas da escola), 

sugerindo melhorias e adequações; 

3- Estabelecer o contato com a direção da escola escolhida como receptora de 

estagiários e negociar a indicação do professor regente (cooperante) da escola 

que será responsável pelo acompanhamento do estagiário; 

4- Encaminhar o aluno-estagiário através de carta de apresentação para a escola 

receptora; 

5- Acompanhar in loco as atividades de campo do estagiário e avaliá-lo. Serão, 

no mínimo, três (3) visitas de supervisão por aluno; 

6- Para além da orientação conferida aos alunos estagiários, ao longo das ativi-

dades de Estágio, o professor de estágio (supervisor) também deverá orientá-
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los na elaboração do Relatório de Estágio Supervisionado, até a data determi-

nada de entrega dos mesmos; 

7- Avaliar os Relatórios de Estágio Supervisionado (RES) produzido pelos alu-

nos estagiários, atribuindo-lhes a nota; 

8- A partir da avaliação dos RES, os professores de estágio (supervisores) deve-

rão produzir um Relatório-Síntese, levantando questões e oferecendo suges-

tões quanto a melhoria organizacional, processual e formativa dos alunos.  

 É pertinente ressaltarmos que, embora estejamos a investigar, neste estudo, a 

formação de professores de cinco cursos de licenciatura de uma universidade pública no 

estado da Bahia-Brasil, os RES analisados foram aqueles referentes ao curso de Língua 

Estrangeira (inglês) e suas respectivas literaturas. Assim, apresentamos aqui a estrutura da 

unidade curricular Estágio I, II, III e IV do REC do referido curso de licenciatura.  

Segundo o Art. 15 do Regulamento, o Estágio I se organiza em grupos de sete a 

quinze alunos, do curso de Letras em Língua Estrangeira (inglês) e suas respectivas 

Literaturas, que estudam e diagnosticam a prática docente e a realidade do ensino da 

Língua Inglesa na educação básica (Ensino Fundamentale e Ensino Médio). A carga 

horária é de 100 horas. Já o Estágio II se organiza em grupos de sete a quinze alunos que 

planejam e executam as atividades docentes através de mini-cursos, cursos de extensão e 

outros, visando a preparação para a prática docente no Ensino Fundamental e Médio. A 

carga horária é de 100 horas.  

No que diz respeito aos Estágios Supervisionados III e IV, foco deste estudo, estes 

visam a elaboração e execução de intervenção pedagógica através da regência no Ensino 

Fundamental e Médio. Nestes estágios, o aluno-estagiário é orientado pelo seu professor de 

estágio (supervisor) a realizaro Programa da Progressão das Aulas, que consiste no 

planejamento de aulas para uma unidade letiva da escola na qual realizará o estágio. O 

aluno-estagiário define, sob a orientação tanto dos professores formadores da universidade 

(supervisores) quanto da escola (cooperantes), as Sequências Didáticas de Aulas (20 aulas 

de 50 minutos cada) e as executa dentro do calendário escolar e nas condições vigentes da 

escola receptora do estagiário. Segundo o REC, a orientação dos alunos estagiários 

acontece através de aulas coletivas e individuais que visam atender as necessidades 

correntes desses alunos estagiários. Antes das Sequências Didáticas de Aulas, os alunos 

estagiários observam cinco (5) aulas, in-loco, do professor regente (cooperante) para, 
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então, dar início ao estágio de regência.  A carga horária de cada  disciplina de estágio 

(Estágio III e Estágio IV) é de 100 horas. 

Não podemos deixar de pontuar o papel dos alunos-estagiários nesse momento de 

formação. Dentre as quinze obrigações que competem a esses estagiários, as mais 

importantes que vamos aqui destacar, conforme o Art. 22 do REC, são:  

1- Ler o REC, compreender e assinar a sua adesão aos regulamentos explicita-

dos; 

2- Participar das aulas Coletivas de Orientação do Estágio Supervisionado, com 

freqüência não menos do que 75% das aulas; 

3- Marcar as consultas de Orientação Individual com o professor supervisor, 

sempre que necessite, considerando seriamente o aproveitamento da orienta-

ção dada; 

4- Obter, durante as atividades iniciais da observação, as informações do Profes-

sor regente (cooperante) da escola sobre: o projeto pedagógico da escola, con-

teúdo programático a ser trabalhado, o(s) livro(s) didático (s) utilizado (s); 

5- Estar ciente do período de observação das aulas ministradas pelo professor 

regente (cooperante) e, igualmente, o período estipulado para a sua regência; 

6- Observar, durante as cinco observações previstas: a prática de ensino, a meto-

dologia utilizada pelo professor regente (cooperante), as reações e o compor-

tamento dos alunos, as condições de trabalho na escola e outros aspectos que 

se evidenciem e sejam relevantes para a regência; 

7- Elaborar a Programa de Progressão das Aulas para a unidade letiva da sua 

regência e apresentá-lo ao Professor de estágio (supervisor) e ao professor re-

gente (cooperante) antes de iniciar a sua regência; 

8- Manter a freqüência integral na sua regência de aulas e a carga horária plena 

de cada aula para o período assumido de uma unidade letiva; 

9- Elaborar o “Relatório de Estágio Supervisionado” (RES) e entregá-lo, enca-

dernado e completo, na data acordada pelo professor supervisor. 

Por fim, o regulamento orienta os professores formadores quanto à avaliação do 

aluno-estagiário nesse processo do Estágio Supervisionado. O Art. 25 rege que a avaliação 

deverá ser processual e qualitativa e será iniciada com a avaliação do grau de participação 
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e da aprendizagem dos conteúdos relativos às aulas Coletivas da Orientação e concluída 

com a avaliação qualitativa do Relatório de Estágio Supervisionado (RES). Essa avaliação 

incidirá sobre a produção de documentos principais do Estágio Supervisionado, a saber: 

1- O Programa de Progressão das Aulas elaborado pelo aluno para a unidade 

letiva à sua regência; 

2- As anotações feitas pelo aluno-estagiário durante a observação de aulas na 

escola, sobre as aulas assistidas e sobre a escola, junto às reflexões e análises, 

comentários e sugestões (para o aperfeiçoamento de algum aspecto da aula), 

feitas do ponto de vista e na percepção do aluno; 

3- O Relatório de Estagio Supervisionado (RES) que se espera ter a estrutura do 

texto claramente identificada, com os conteúdos apresentados de maneira or-

denada, consoante o guião elaborado pelo professor supervisor para a orienta-

ção de escrita do mesmo; 

4- O documento produzido pelo professor do estágio supervisionado (supervi-

sor) sobre as observações das aulas dos alunos-estagiários. 

Gostaríamos de pontuar que, ao ter acesso ao regulamento , fica-nos evidente a 

fragilidade institucional, no que diz respeito ao diálogo entre universidade e escola, 

aquando da elaboração deste regulamento. O mesmo foi pensado apenas pela perspectiva 

da universidade, que realiza a formação de professores assente em um modelo 

aplicacionista de saberes disciplinares, relegando a segundo plano aqueles advindos da 

prática profissional. Tardif (2002) acrescenta a esta proposição a afirmação de que a 

natureza dos saberes docentes está calcada pela epistemologia da prática profissional que é 

compreendida como o estudo do conjunto de saberes, utilizados pelos profissionais em 

seus espaços de trabalho cotidiano, para desempenhar todas as suas tarefas. Sob essa 

perspectiva, pensamos que o papel do professor formador das escolas na elaboração deste 

documento e, igualmente, na construção dos programas de formação de professores, 

representa a cultura docente em ação, configurada pelo pensamento na prática, ou pela 

racionalidade pedagógica, caracterizando seu dinamismo (Tardif, 2002). 

Com efeito, fazemos uma crítica a este regulamento aqui analisado por não termos 

percebido, de forma clara, o lugar conferido aos professores formadores das escolas 

(cooperantes) nesta formação. Assim, e tal como explanamos na parte I, pensamos que se 
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torna premente a compreensão da prática como locus de formação e de produção de 

saberes sobre a docência (Diniz-Pereira, 2010). Desse modo, devemos de estar bem cientes 

de que a escola, para além de um lugar de trabalho, só será a unidade básica de formação e 

inovação se, no seu seio, houver lugar para uma aprendizagem institucional e organizativa 

que adquire também uma função formativa para os que aí trabalham (Bolívar, 2003). 

E, foi a partir da análise deste documento, que pudemos perceber a urgência de 

repensarmos a formação docente, sob a perspectiva da articulação contínua entre a 

formação inicial e a formação profissional e, igualmente, do papel que cada interveniente 

(professor supervisor e professor cooperante) tem nesse processo formativo. Precisamos 

propor novos encaminhamentos às instituições formadoras, que consideramos neste 

trabalho tanto as universidades quanto as escolas, pois são estas instituições que, em 

permanente diálogo, devem pensar como melhor formar os professores, já que ambas 

possuem potencialidades que podem construir conhecimentos da didática de formação. 

Outro documentode que lançamos mão para desenvolvermos este trabalho de 

investigação foram os Relatórios de Estágio supervisionado (RES) que, inicialmente, 

motivaram a investigadora a se debruçar sobre o objeto de estudo deste trabalho que é a 

formação docente. Segundo Fiad e Silva (2009), os relatórios estão assentes em uma 

produção textual de caráter mais narrativo e subjetivo, em cuja construção o autor assume 

um lugar de protagonista, revelando a sua percepção dos fatos, suas experiências e formas 

de dar sentido ao experienciado. Para Silva e Melo (2008, p. 131) “o relatório de estágio é 

um gênero discursivo bastante instável e complexo, o que é desencadeado pela 

mobilização de diferentes saberes docentes orientadores da prática profissional do 

professor em formação inicial”. 

Para além desse caráter subjetivo pontuado pelos autores supracitados, Burton 

(2009) põe em relevo o caráter reflexivo que a escrita desenvolvida nos relatórios 

apresenta. Esta escrita oferece, assim, inúmeras mais-valias para a formação inicial do 

professor, pois reduz a probabilidade de o professor estagiário se esconder entre as diversas 

vozes legitimadas no contexto acadêmico e reproduzir alguns discursos despercebidos ou 

não aceitos por ele. O referido autor ainda complementa que, ao escreverem sobre a sua 

própria prática profissional, nesta experiência de estágio, esses professores estagiários 

constroem um posicionamento crítico diante dessa prática e percebem que escrever sobre a 

mesma traz novos insights e entendimentos sobre a aprendizagem da docência.                
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Assim, a escolha deste documento deveu-se ao fato de ele gerar informações 

sobre a experiência de estágio, que nos permitem aceder às percepções dos estagiários 

sobre a didática formativa que está a ser desenvolvida nos cursos de licenciatura e de como 

esta dimensão formativa delineia a prática profissional dos professores formadores e em 

formação. Salientamos que tivemos em consideração o estudo deste documento para 

podermos contemplar um dos quatro objetivos deste estudo que é identificar os fatores 

precipitantes de divergência entre o discurso de formação de professores de didática, 

construído e difundido na universidade, e a prática docente tal como vivenciadae relatada 

nos RES, pelos professores estagiários.  

Foram recolhidos quatorze RES, sete referentes ao semestre 2013.1 (Estágio 

Curricular Supervisionado III) e outros sete referentes ao semestre 2013.2 (Estágio 

Curricular Supervisionado IV), por estes semestres congregarem estágios que oferecem 

regência de classe. Com efeito, pensamos ser importante discorrermos sobre a elaboração 

dos mesmos. 

Para a escrita desses RES, inicialmente, o professor formador (supervisor de 

estágio) elabora a estrutura do relatório, criteriosamente, para que os professores 

estagiários possam ter um guião que os auxilie no registro das experiências vivenciadas na 

prática de estágio. Este relatório também deverá conter as notas de campo que foram feitas 

pelos estagiários no período de observação dos professores regentes (cooperantes).  No 

Anexo II, apresentamos o guião que traz os tópicos que orientaram os professores 

estagiários para a escrita dos RES no ano em estudo – 2013. O Anexo III contém os 

Relatórios referentes aos Estágios Supervisionados III e IV. 

No tocante aos sujeitos que escreveram os referidos relatórios, estes eram alunos 

do curso de Licenciatura de Língua Inglesa que cursavam as unidades curriculares (UC) 

Estágio Supervisionado III, referente ao ensino fundamental (alunos entre 10 e 14 anos), e 

Estágio Supervisionado IV, referente ao ensino médio (alunos entre 15 e 18 anos), série 

que prepara os alunos da educação básica para o ingresso no ensino superior. 

Denominamos estes sujeitos participantes do estudo de professores estagiários, por eles 

estarem vivenciando a experiência de estágio supervisionado de regência, assumindo a 

unidade letiva de uma classe do ensino fundamental ou médio, sob a supervisão de seus 

professores formadores (supervisor e cooperante).  
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Dos professores estagiários que escreveram os RES, seis eram do sexo masculino 

e oito do sexo feminino. A idade foi compreendida entre 21 a 35 anos para os homens e 22 

a 28 anos para as mulheres. Relativamente à situação profissional, da amostra dos homens, 

três professores estagiários já davam aulas em escolas de educação básica do município, e 

quatro professoras estagiárias também eram professoras do ensino fundamental, uma no 

contexto privado e três no contexto público. 

Vale ressaltar que o tratamento dos relatórios foi realizado, a partir de excertos, 

inicialmente, agrupados, tendo em conta as questões de investigação e objetivos que 

norteiam este trabalho. Então, agrupamos esses excertos por categorias temáticas, e estas 

categorias temáticas contribuíram para a construção da dinâmica do grupo focal e das 

entrevistas, técnicas de recolha que serão detalhadas nas secções que se seguem. O Anexo 

IV apresenta a matriz categorial dos RES. 

3.6.2 A entrevista semiestruturada 

Outra técnica que utilizamos para a recolha de dados e que nos permitiu melhor alcançar os 

objetivos deste trabalho de investigação foi o inquérito por entrevista, o qual, segundo 

Coutinho (2005), tem o objetivo de explicar o ponto de vista dos participantes, como 

pensam, interpretam ou explicam o seu comportamento no contexto natural em estudo. 

Acresce dizer, que a entrevista é um dos mais poderosos meios para se chegar ao 

entendimento dos seres humanos e, igualmente, para termos acesso a informações nos mais 

diversos campos (Amado & Ferreira, 2014). Para Valles (1997), muitas são as vantagens 

reconhecidas na utilização da entrevista como técnica de recolha de dados. O autor pontua 

três principais vantagens:  

1- o acesso a uma grande riqueza de informações contextualizadas através das 

palavras dos atores e das suas perspectivas;  

2- a possibilidade de os investigadores esclarecerem alguns aspectos ao longo 

da entrevista, o que a entrevista mais estruturada e o questionário não per-

mitem;  

3- é geradora, na fase inicial da investigação, de pontos de vista, orientações e 

hipóteses, para o melhor desenvolvimento da investigação, a definição de 

novas estratégias e a seleção de outros instrumentos. 
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Não podemos deixar de pontuar que a entrevista representa um processo de co-

municação entre entrevistador e entrevistado, sendo que o primeiro procura obter 

informações do segundo. Assim, é importante que as motivações pessoais do entrevistador 

não influenciem as reações do entrevistado, para que não se perca alguma objetividade 

nesse momento de recolha de dados. Com efeito, cabe ao entrevistador se preparar 

adequadamente para a condução da entrevista, tendo um cuidado especial com o ambiente 

onde se realiza a mesma e com a relação que se estabelece entre aquele e seu interlocutor 

(Bell, 1997; Pardal & Correia, 2011). 

Em termos gerais, podemos dizer que a preparação e realização de uma entrevista 

requerem: 

1- O planejamento da entrevista, tendo em vista o objetivo a ser alcançado; 

2- A escolha dos sujeitos a serem entrevistados (pessoas com familiaridade ao 

tema investigado); 

3- O agendamento da entrevista (hora e local), a partir da disponibilidade e 

preferência do entrevistado; 

4- O estabelecimento de condições favoráveis à realização da entrevista que 

possam garantir a confidencialidade das informações dadas pelo entrevista-

do e a sua identidade; 

5- A organização do roteiro ou guião, com as questões mais relevantes (Laka-

tos & Marconi, 1996).  

No tocante à postura do entrevistador, este deve: 

• Ouvir mais que falar; 

• Evitar perguntas fechadas; 

• Evitar interromper a fala do entrevistado; 

• Manter-se em silêncio, quando o entrevistado está a pensar sobre a respos-

ta à questão que lhe foi feita; 

• Não julgar o ponto de vista do entrevistado (o entrevistador está ali para 

apreender as perspectivas do entrevistado, estando de acordo ou não com 

ela); 
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• Não discutir ou debater as respostas obtidas, pois o seu papel é o de reco-

lher informação (Seidman, 1991). 

Em síntese, a realização de entrevistas demanda uma preparação prévia do inves-

tigador. Ademais, a entrevista de investigação não se improvisa; pelo contrário, ela exige 

um elevado esforço de preparação, não só para se obter a informação requerida, mas para 

se ter, também, a garantia de alguma validade (Amado & Ferreira, 2014). 

É importante, contudo, salientar que esta técnica apresenta algumas limitações e 

dificuldades que lhe são inerentes. Nesse sentido, Carmo e Ferreira (1998) pontuam que a 

entrevista constrói uma interação direta entre duas pessoas, demandando do entrevistador 

uma especial atenção para três problemas que têm de ser geridos, ao mesmo tempo, no 

momento de sua realização: 

• a influência que o entrevistador exerce sobre o entrevistado; 

• as diferenças que existem entre eles relativamente à idade, gênero e ques-

tões culturais; 

• e a sobreposição de canais de comunicação (o entrevistador tem que ter 

em conta a forma como coloca as questões para o entrevistado e como as 

enquadra em termos não-verbais).  

Por fim, cientes das limitações e dificuldades dessa técnica, optámos pelo uso da 

entrevista por ela representar uma das formas de conhecer o que sucede e porque sucede 

determinado acontecimento ou fato, em um determinado contexto, buscando encontrar as 

respostas com aqueles que estão inseridos naquela situação (Ludke & André, 1986). No 

caso específico deste estudo, a entrevista nos permitiu compreender a relação que a 

universidade e escolaestabelecem, no âmbito da disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado, para podermos perspectivar um trabalho em parceria entre esses contextos 

formativos, com vista ao desenvolvimento de novas formas de trabalhar a didática de 

formação.  

Relativamenteà estrutura das entrevistas, elas são classificadas como: 

1- Estruturada ou diretiva - centra-se, geralmente, num tema determinado e 

restrito (focused interview);  
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2- Não estruturada ou não diretiva – utilizada em áreas pouco exploradas do 

conhecimento científico ou sobre as quais o investigador pretende centrar-se 

nas narrativas/perspectivas dos participantes, sem partir de enquadramento 

conceitual prévio;  

3- Informal ou conversação – trata-se de verdadeiras conversas ou troca de 

ideias acerca do vivido, já que não se faz necessário um plano prévio;  

4- Semiestruturada ou semidiretiva – que permite ao entrevistado discorrer so-

bre o tema proposto ‘respeitando os seus quadros de referência’, pelo facto 

de não haver uma imposição rígida de questões (Amado & Ferreira, 2014).  

Para o nosso estudo, optamos pela entrevista semiestruturada ou semidiretiva e a 

elegemos para que pudéssemos ter acesso a algumas informações que não nos foi possível 

obter a partir das narrativas dos professores em formação apresentadas nos RES. Assim, 

fizemos o estudo documental dos RES, analisando os dados que advinham dos relatos dos 

professores estagiários, e realizamos entrevistas com os professores formadores 

(supervisores e cooperantes) para compreendermos as percepções que esses atores têm 

sobre a formação docente.  

Procurando compreender o funcionamento da entrevista semiestruturada ou semi-

diretiva, segundo postula Amado (2014), esta centra-se em questões que derivam de um 

plano prévio, um guião de entrevista onde se define e registra, numa ordem lógica para o 

entrevistador, o essencial que se pretende obter, embora na interação se venha a dar uma 

certa liberdade de resposta ao entrevistado. Este tipo de entrevista possibilita ao 

entrevistador explorar, de uma forma flexível e aprofundada, os elementos que considera 

mais importantes do objeto que está a ser investigado, a partir da introdução de perguntas 

que, por ventura, não constam no guião (Quivy & Campenhoudt, 1998). 

Neste sentido, passamos agora a discorrer acerca da preparação do guião que, para 

Amado e Ferreira (2014), resulta de uma preparação profunda para a entrevista, além de 

ser um instrumento que, na hora da sua realização, ajuda a gerir questões e relações. Os 

referidos autores ainda ressaltam que, por se tratar de uma entrevista semiestruturada ou 

semidiretiva, à construção deste instrumento deve presidir a preocupação de não fazer dele 

um questionário, mas sim um referencial organizado que permita obter o máximo de 

informação com o mínimo de perguntas. 
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Pensamos ser necessário ressaltar que, mesmo diante de toda a preparação neces-

sária para a realização e condução da entrevista, para que a mesma seja produtiva para o 

investigador, há que se ter em conta que o guião não pode ser um instrumento rígido, 

fechado e que poderá sofrer algumas alterações. Nesse sentido, Amado e Ferreira (2014) 

advogam que cabe ao entrevistador estar em constante atenção ao processo de condução da 

entrevista, de modo a corrigi-lo, a melhorá-lo e a colocar-se na posição de quem sabe que o 

que realmente interessa está no sujeito a entrevistar.  

Em consonância com o pensamento dos referidos autores, Silva (2006) pontua 

que a melhor questão pode não ser encontrada no guião previamente preparado, mas a 

partir do que diz o entrevistado. Assim, o sucesso da entrevista dependerá muito da 

habilidade do entrevistador em trabalhar adequadamente com o guião, sendo flexível 

quando necessário, e conduzi-la sempre procurando explorar, ao máximo, o tema que se 

propõe investigar.  

O guião de entrevista (Anexo II) foi constituído por cinco questões, distribuídas 

em seis blocos relacionadas com os objetivos que se pretendem alcançar, as questões 

fundamentais (orientadoras) e as perguntas de recurso, a utilizar apenas quando o 

entrevistado não avançar no desenvolvimento do tema proposto ou não atingir o grau de 

explicitação que pretendemos (Amado & Ferreira, 2014). Exceto o primeiro bloco, que é 

de apresentação e legitima a situação da entrevista, os outros restantes servirão para guiar a 

entrevista em direção às temáticas que interessa explorar. Assim, apresentaremos os blocos 

com as questões orientadoras. 

• Bloco 1 – Legitimação da entrevista 

• Bloco 2 – O Estágio Curricular Supervisionado e a sua importância para a 

formação docente. Neste bloco dois, objetivamos compreender as percepções 

que os entrevistados têm sobre o estágio. 

• Bloco 3 – Relação teoria e prática na experiência do estágio. Procuramos neste 

bloco obter informações de como os entrevistados percebem a relação entre a 

teoria ensinada na universidade e a prática vivenciada pelos professores esta-

giários nas escolas campo. 

• Bloco 4 – Acolhimento e orientação dos professores formadores (cooperantes) 

aos professores em formação (estagiários). Procuramos aqui, que os entrevista-

dos falassem acerca das relações que estabelecem entre os professores forma-
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dores das escolas (cooperantes) e aqueles em formação (estagiários) e a contri-

buição desta relação para a construção da docência.  

• Bloco 5 – Excertos dos RES (Relatórios de Estágio Supervisionado). Neste 

bloco, objetivamos compreender as percepções dos entrevistados sobre o está-

gio, a partir de narrativas dos professores em formação (estagiários) advindas 

dos RES. Os entrevistados expuseram livremente as suas opiniões acerca das 

narrativas que discorriam sobre os dilemas vividos na experiência de estágio, 

relação universidade e escola e trabalho colaborativo entre os professores da 

universidade e da escola.  

• Bloco 6 – Síntese e meta-reflexão sobre a entrevista. Neste último bloco, pre-

tendemos captar o sentido que o entrevistado deu à entrevista, se o mesmo gos-

taria de esclarecer alguma questão ou acrescentar algo que não foi colocado no 

momento da entrevista.  

Em jeito de síntese, apresentamos o quadro abaixo que reúne os blocos da entre-

vista, com os seus respectivos objetivos e questões (orientadoras e de recurso). 

 
BLOCOS Objetivo do bloco Questões orientadoras Perguntas de recurso e 

aferição 
BLOCO 1 
Legitimação de 
entrevista 

Explicar a situação. 
Criar ambiente 
propício à 
entrevista 

Agradecer a disponibilidade; 
informar sobre o uso do gravador; 
explicar os objetivos do estudo; 
colocar o entrevistado na situação 
de colaborador; garantir 
confidencialidade dos dados; 
explicar o procedimento; falar sobre 
o consentimento informado e que 
os inquiridos devem assiná-lo ao 
final da entrevista. 

 

BLOCO 2 
A experiência do 
Estágio 
Supervisionado e a 
sua importância na 
formação dos 
futuros professores  

Compreender as 
percepções que os 
professores 
formadores 
(supervisores da 
universidade e 
cooperantes) têm 
sobre Estágio 
Supervisionado. 

Qual a importância do Estágio 
Supervisionado na formação 
docente? 
 
Quais as contribuições do Estágio 
Supervisionado para a formação 
docente? 

Como você percebe o 
estágio real? 
 

BLOCO 3 
 
Relação teoria e 
prática na 
experiência de 

Obter dados sobre 
como os 
professores 
formadores 
percepcionam a 

Como se estabelece a relação entre 
teoria e prática, na experiência de 
estágio supervisionado, vivenciada 
pelos professores estagiários nas 
escolas campo? 

Como você compreende 
os discursos de 
formação construídos e 
difundidos na 
universidade e a prática 
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Estágio 
Supervisionado. 

relação entre a 
teoria de formação 
docente vista na 
universidade e a 
prática vivenciada 
pelos estagiários 
nas escolas campo. 

de estágioexperienciada 
pelos professores 
estagiários? 

BLOCO 4 
Acolhimento, 
orientação e papel 
a desempenhar 
pelos atores 
envolvidos no 
estágio: professores 
formadores 
(supervisores, e 
cooperantes) e 
professores 
estagiários. 

Obter informações 
sobre as relações 
que se estabelecem 
entre os professores 
formadores  
(supervisores/ 
cooperantes)e os 
professores 
estagiários e o 
papel que cada um 
deve desempenhar 
nessa experiência 
formativa. 

Conte um facto/história que 
exemplifique a sua relação com os 
professores cooperantes e comos 
professores em formação 
(estagiários) na experiência de 
estágio. 

Qual a importância 
conferida à orientação 
que os professores 
superviso-
res/cooperantes 
ofereceaos professores 
estagiários para a 
aprendizagem da 
docência? 
Como você 
define/percebe o papel 
de todos os 
intervenientes nesse 
processo? 

BLOCO 5 
 
Excertos dos 
Relatórios de 
Estágio 
Supervisionado 
(RES) 
 

Compreender as 
diferentes perceções 
que os professores 
estagiários 
expressaram sobre a 
experiência de 
estágio 
supervisionado, a 
partir das narrativas 
trabalhadas nos 
RES 

Apresentar ao professor 
entrevistado (supervi-
sor/cooperante) uma lista com 3 
excertos dos RES e pedir que o 
entrevistado comente. 
Excerto 1 
“O contato com outros estagiários e 
as experiências adquiridas no 
estágio é importante porque temos a 
oportunidade de criar um elo entre 
alunos estagiários, universidade e 
escola” (RES 5) 
Excerto 2 
“Eu fiz questão de ter a opinião da 
professora regente (cooperante) 
acerca de algumas atividades que 
pretendia aplicar na turma e (...) a 
sua experiência de mais de 20 anos 
de profissão foi a chave para uma 
parceria genuína”. (RES 1) 
Excerto 3 
“O Estágio Supervisionado é um 
momento […] em que o estagiário, 
na maioria das vezes, se depara 
com uma realidade um tanto 
diferente das discussões teóricas 
feitas em sala de aula” (RES 3) 

É possível repensar a 
didática formativa e 
profissional dos 
professores estagiários e 
dos professores 
formadores, a partir das 
narrativas oriundas dos 
RES? 
 
Quais os contributos que 
um trabalho 
colaborativo poderá 
oferecer ao 
desenvolvimento 
profissional dos 
professores formadores 
e em formação 
(professores 
estagiários)? 

BLOCO 6 
Síntese e meta-
reflexão sobre a 
entrevista 

Captar o sentido 
que o entrevistado 
dá à própria 
entrevista 

Como você vê o contributo que 
pôde dar a essa entrevista? 

Gostaria de acrescentar 
mais alguma coisa ao 
que foi dito? 

Quadro 3 – Entrevista: blocos, seus objetivos e questões. 
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Finalizado este processo de preparação do guião, realizamos um teste-ensaio do 

mesmo. Esse procedimento consiste em fazer algumas (pelo menos duas) entrevistas com 

base no guião a elementos do universo a estudar (mas que não fazem parte, necessariamen-

te, do grupo de sujeitos selecionados) e analisá-las de seguida no sentido de saber se os 

objetivos previstos foram contemplados (Amado & Ferreira, 2014). As duas entrevistas 

realizadas como teste-ensaio aconteceram em Portugal, e foram feitas com colegas de 

doutoramento, um de nacionalidade portuguesa (professor de Matemática da EB) e outro, 

brasileira (professora de educação infantil). A princípio, os entrevistados não apresentaram 

problemas que merecessem alguma alteração no guião e todos os objetivos da entrevista 

foram contemplados.  

No que respeita à condução da entrevista, após termos feito o contato com os 

professores formadores (universidade e escola) por e-mail e por telefone, acordamos uma 

data, local e horário mais conveniente para os mesmos. As entrevistas cara a cara 

aconteceram, em sua maioria, no local de trabalho dos entrevistados, nos meses de julho e 

agosto de 2015. 

No total, foram realizadas quatro entrevistas cara a cara e as mesmas foram áudio-

gravadas. Estas entrevistas duraram em torno de 40 minutos a 01 hora cada. Ressaltamos 

que alguns professores contactados (seis),  por incompatibilidade de agendas, e por não se 

sentirem confortáveis com a áudio-gravação, se predispuseram a responder a entrevista 

apenas escrito e enviá-la posteriormente por e-mail, o que foi aceito pelo entrevistador, já 

que, como postulam Amado e Ferreira (2014, p.207), “na atualidade, a entrevista assume 

uma grande variedade de formas (e.g. cara a cara, pelo telefone, ou e-mail), ao mesmo 

tempo que se apresenta com os mais diversos fins e usos”. 

Relativamente às entrevistas enviadas por e-mail, foram totalizadas seis.  Gostarí-

amos de salientar que a mesma entrevista que realizamos com os professores, cara a cara, 

foi digitada em documento word, anexada ao e-mail dos professores interessados em 

participar do estudo, e enviada para os mesmos. Os professores que se prontificaram a 

respondê-las, ao receber o referido e-mail, baixaram o documento (entrevista – anexada), 

responderam às questões (em texto escrito) e nos enviaram de volta. Estas entrevistas 

foram impressas para que pudéssemos fazer o tratamento dos dados e posterior análise. 

Mesmo cientes das possíveis limitações que uma entrevista por escrito poderia apresentar, 

pois o conteúdo da mesma pode não ser tão bem explorado como em uma entrevista cara a 
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cara, optamos por aceitar que os professores assim a fizessem. Estas entrevistas nos foram 

enviadas por e-mail entre os meses de julho a setembro de 2015.  

Outra dificuldade a ser destacada foi referente à dificuldade dos inquiridos no 

momento em que lhes foram apresentados oito excertos dos RES, para que fossem 

escolhidos três para serem comentados. Alguns dos entrevistados ficaram confusos ou 

levaram demasiado tempo para a escolha dos excertos. Essa demora fez com que a 

investigadora, para as entrevistas que aconteceriam posteriormente, escolhesse os três 

excertos que melhor contemplavam as questões de estudo e os apresentassem aos 

inquiridos para que eles fizessem os seus comentários. Na síntese do guião que consta no 

quadro 3 encontram-se os 3 excertos selecionados.  

Para além das já referidas dificuldades enfrentadas pela investigadora, chamamos 

também a atenção para o facto de que a ordem das perguntas do guião não foi seguida 

como lá estava posto nas entrevistas cara a cara. Com fins a promover uma atmosfera mais 

confortável para os inquiridos, a investigadora lançou mão de certa liberdade na 

apresentação das questões, pois à medida que as entrevistas iam acontecendo, a 

investigadora foi compreendendo a forma mais apropriada de fazer com que as 

informações fossem aprofundadas pelos professores entrevistados. Ressaltamos que essa 

decisão não colocou em causa os objetivos da entrevista. Feitas estas considerações, 

passemos ao processo de transcrições dessas entrevistas. Após a áudiogravação, os 

registros foram transcritos pelo investigador e enviados aos professores entrevistados para 

avaliação e validação do conteúdo. No tocante à transcrição ser feita pelo próprio 

investigador, na literatura especializada nesta área, muitos autores defendem que a 

transcrição deverá ser feita, de preferência, por quem conduziu a entrevista e por quem a 

vai analisar, permitindo assim uma maior aproximação e fidelidade ao texto (Amado & 

Ferreira, 2014). Os autores acrescentam que transcrever significa o processamento de uma 

nova experiência da pesquisa, retomando novos envolvimentos e emoções, o que permite 

aprofundar o significado de certos termos utilizados pelo informante, de certas passagens, 

histórias que em determinado momento foram contadas, de certas mudanças na entonação 

da voz. 

Deste modo, a transcrição feita pelo analista possibilita o aprimoramento da com-

preensão da narrativa e, igualmente, costuma consistir em espaço de intensa produção 

teórica (Girardello, 2008; Queiroz, 1991). Ademais, para Demazière e Dubar (1997), a 
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opção de ser o próprio investigador a realizar o trabalho de transcrição possibilita uma 

melhor captação das marcas verbais contidas no diálogo, um melhor acesso às estratégias 

discursivas dos sujeitos, à dinâmica de interação entre atores com papéis diferenciados e à 

imersão nos dados que possibilita uma pré-análise dos mesmos, imprescindível para as 

fases posteriores da investigação.  

No total foram entrevistados dez professores formadores, cinco professores su-

pervisores de estágio e cinco professores cooperantes. As transcrições das entrevistas áudio 

gravadas  e aquelas que foram respondidas por e-mail (xerocopiadas) encontram-se no 

Anexo V. 

Abaixo, encontram-se dois quadros que sintetizam o perfil dos professores entre-

vistados. O quadro 4 é referente aos professores formadores da universidade, denominados 

professores supervisores. Para preservar a identidade dos mesmos, usaremos o código PS 

(professor supervisor), seguido de uma letra para identificá-los. 

Professor 
Supervisor 
(PS) 

Sexo/idade Formação academica Área de atuação 

Tempo de docência  
(ensino 
superior/educação 
básica) 

PS-A Masculino/42 Doutoramento Língua Inglesa 6 anos ensino superior/  
5 educação básica 

PS-B Feminino/ 40 Mestrado Língua Inglesa 9 anos ensino superior/  
6 educação básica 

PS-C Feminino/40 Doutoramento Língua Inglesa 8 anos ensino superior/  
9  educação básica 

PS-D  Masculino/41 Mestrado História 10 anos ensino superior/  
8 educação básica 

PS-E Feminino/40 Doutoramento Língua Espanhola 9 anos ensino superior/  
6 educação básica 

Quadro 4 – Perfil dos Professores Supervisores (PS) 

O quadro 5 traz informações sobre os professores formadores das escolas, deno-

minados professores cooperantes. Para preservar a identidade dos mesmos, usaremos o 

código PC (professor cooperante), seguido de uma letra para identificá-los. 
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Professor 
Cooperante 
(PC) 

Sexo/idade Formação 
académica Área de atuação 

Tempo de 
docência(ensino 
superior/educação básica 

PC-A  Feminino/53 Licenciatura em 
Língua Estrangeira Língua Inglesa 23 anos educação básica 

PC-B  Feminino/37 Licenciatura em 
Língua Estrangeira Língua Inglesa 12 anos educação básica 

PC-C  Feminino/48 Licenciatura em 
Língua Estrangeira Língua Inglesa  24 anos educação básica 

PC-D  Feminino/42 Licenciatura em 
História História 18 anos educação básica 

PC-E  Feminino/45 Licenciatura em 
Língua Estrangeira Língua Inglesa  20 anos educação básica 

Quadro 5 – Perfil dos Professores Cooperantes (PC) 

Os dados coletados foram analisados através da técnica da análise de conteúdo. 

Segundo Amado e Ferreira (2014), esta técnica permite, além de uma rigorosa e objetiva 

representação dos conteúdos, através da sua codificação e classificação por categorias e 

subcategorias, o avanço fecundo e sistemático com o propósito de captar os contextos ou 

condições do objeto investigado. Discorreremos detalhadamente sobre a análise de 

conteúdo na secção 3.8. No Anexo IV, apresentamos a matriz categorial utilizada para a 

análise dos dados oriundos das entrevistas.  

3.6.3 O Grupo Focal 

A técnica de coleta de dados Grupo Focal (GF) consiste em “envolver um grupo de 

representantes de uma determinada população na discussão de um tema, previamente 

fixado, sob o controlo de um moderador, que estimulará a interação e assegurará que a 

discussão não extravase do tema em foco” (Amado, 2014, pp. 226-227). Por conseguinte, o 

moderador terá que fazer uma preparação criteriosa dos temas debatidos, para cada 

encontro, e munir-se de estratégias que permitam o aprofundamento das questões que estão 

a ser investigadas. 

No que respeita às características do GF, Amado afirma que “a interação que se 

gera no interior do grupo é, portanto, o principal meio e fonte de produção de dados e é a 

sua principal característica – o que distingue essa metodologia de outras estratégias de 

investigação, inclusive da simples entrevista de grupo”. Outra característica identificadora 

é o fato de o método se centrar num tópico (foco) particular e específico (Amado, 2014, p. 

226). Corroborando com o referido autor, Backes, Colomé, Erdmann e Lunardi (2011) 
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acrescentam que o GF tem como uma de suas maiores riquezas basear-se na tendência 

humana de formar opiniões e atitudes, a partir da interação com outros sujeitos. 

Seguindo essa mesma linha de pensamento, Ressel et al.(2008) enfatizam que o 

GF permite ao pesquisador não só examinar as diferentes análises das pessoas em relação a 

um tema. Ele também proporciona explorar como os fatos são articulados, censurados, 

confrontados e alterados por meio da interação e, ainda, como isto se relaciona à 

comunicação de pares e às normas grupais. 

Os referidos autores ainda ressaltam que o GF também é adequado para ser utili-

zado em estágios exploratórios de uma pesquisa, quando se quer ampliar a compreensão e 

a avaliação a respeito de um projeto, programa ou serviço, e pode ser associado a outras 

técnicas de coleta de dados, concomitantemente. No caso específico deste estudo, o GF 

está associado à entrevista, utilizada com os professores supervisores e cooperantes, e às 

narrativas oriundas dos RES (estudo documental). 

Acresce dizer que esta técnica é muito utilizada quando é do interesse do inves-

tigador compreender as diferenças existentes em perspectivas, idéias, sentimentos, 

representações, valores e comportamentos de grupos diferenciados de pessoas, bem como 

compreender os fatores que os influenciam, as motivações que subsidiam as opções e os 

porquês de determinados comportamentos (Gatti, 2005). Assim, como qualquer outro 

instrumento de coleta de dados, precisamos ter atenção a um número variado de aspectos, 

imprescindível na preparação e condução do GF, que segundo Amado e Ferreira (2014) 

são:  

• Definir e clarificar os conceitos ou questões que serão investigados é condição 

prioritária, pois ter questões à partida guiará a seleção dos respondentes, o tipo 

de questões a colocar durante as sessões e o tipo de análise a realizar posteri-

ormente; 

• Elaborar um guião da entrevista (AnexoII) com questões abertas, para que 

possamos ter acesso ao que as pessoas pensam sem as questionar de modo dire-

to; 

• Garantir a confidencialidade do que foi discutido no grupo e, igualmente, 

encorajar os participantes a manterem a confidencialidade acerca do que se dis-

ser na sessão; 
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• Formular as questões numa linguagem acessível, preparar uma atmosfera 

confortável para as sessões, de modo a que os participantes se sintam à vontade 

para colaborar, partilhando idéias, experiências e sentimentos; 

• Evitar ambientes ruidosos ou que apresentem situações perturbadoras, que 

possam causar alguma retração aos participantes. O ideal seria evitar a presen-

ça de equipamentos de gravação, todavia estes são imprescindíveis para que 

possamos captar todas as falas para posterior transcrição e análise. É necessário 

salientar que a presença do equipamento deve ser comunicada e autorizada pe-

los participantes. 

Relativamente à seleção e caracterização dos sujeitos participantes deste instru-

mento de recolha, faz-se necessário que o investigador faça uma lista de potenciais sujeitos 

para participar das sessões.  Para Ressel et al. (2008), a formação do GF é intencional e 

pretende-se que haja, pelo menos, um ponto de semelhança entre os sujeitos participantes. 

No caso específico deste estudo, procuramos ter como ponto de semelhança o local de 

trabalho (universidade e escola) onde os professores supervisores e cooperantes atuavam 

como docentes e, para os professores estagiários, a mesma universidade em que estavam a 

cursar a licenciatura. Isso favoreceu os relatos de experiências, a partilha das necessidades, 

valores e crenças as quais interagem com a temática em foco (Ressel et al., 2008). 

Quanto à homogeneidade do grupo (a mesma idade, estatuto semelhante, local de 

trabalho, tempo de docência, etc.) ou à falta dela, a sua determinação depende dos 

objetivos do investigador. Com efeito, uma das características do grupo focal desta 

investigação diz respeito ao estatuto semelhante, ou seja, os professores da universidade 

investigada (supervisores) serem professores dos cursos de licenciatura e lecionarem a 

unidade curricular Estágio Supervisionado. Relativamente aos professores das escolas 

(cooperantes), essa característica se refere ao tempo de docência na EB (no mínimo cinco 

anos) e experiência com orientação de estagiários (já terem orientado estagiários nos 

últimos três anos). 

Esses critérios foram determinantes para que as sessões acontecessem sem maio-

res problemas. Como referem Amado e Ferreira (2014), a homogeneidade possibilita uma 

maior abrangência e profundidade na recolha dos dados, na medida em que os 

participantes se identificam mais facilmente com a experiência coletiva (idiossincrasia dos 

dados) e, também, se inibem menos, ao se sentirem mais confortáveis uns com os outros, 
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do que se estivessem interagindo com indivíduos com características muito diferentes. 

Também, convém assinalar que os participantes devem ter vivência com o tema discutido, 

propiciando riqueza na troca de informações, uma vez que é imprescindível que esses 

tenham sempre uma relação com a experiência dos entrevistados. Assim, há que saber 

escolher as pessoas para os temas que se tem em vista (Gatti, 2005; Zimmermann & 

Martins, 2008). 

No que diz respeito ao número de sessões, Debus (1997) sugere organizar duas 

sessões para cada variável considerada importante para o tema investigado; ou até que a 

informação obtida tenha sido demasiadamente explorada e tenha deixado de ser nova. 

Entretanto, o número de sessões pode variar consoante a complexidade da temática e o 

interesse do trabalho de investigação, podendo ser alterado após análise conjunta (do 

moderador e observador) dos dados já coletados (Aschidamini & Saupe, 2004). No nosso 

caso, foram feitas uma sessão para cada amostra (professores supervisores, professores 

cooperantes e professores estagiários) e uma sessão com os professores supervisores e 

cooperantes, juntos, para a discussão dos mesmos temas já abordados nos grupos em 

separado.  

No que se refere ao número de participantes, a literatura não apresenta um con-

senso. Alguns autores defendem que o número deve variar em torno de seis a quinze 

elementos (Backes et al., 2011; Zimmerman & Martins, 2008). Para Morgan e Spanish 

(1984), esse número pode variar entre quatro a oito. Já para Chiesa e Ciampone (1999), o 

ideal é que o total de participantes oscile entre seis a doze elementos. Assim, de acordo 

com os referidos autores, concluímos que o número mínimo de participantes é de quatro e 

o máximo é de quinze.  

No nosso caso, no que respeita o número de participantes, o GF que melhor con-

templou o que a literatura orienta foi o GF com os professores supervisores de estágio (seis 

participantes), o GF com os estagiários (quatro participantes) e o GF que reuniu os dois 

grupos de professores formadores: os supervisores e os cooperantes (quatro participantes).  

Relativamente ao GF com os professores cooperantes, tivemos muitas dificulda-

des em reunir um número próximo ao que a literatura recomenda. Conseguimos, com 

bastante esforço, reunir três professores para a realização do GF e ficamos reticentes 

quanto à validade da técnica de recolha de dados, com um número de participantes inferior 

ao que a literatura preconiza. Contudo, após a realização do mesmo e, a partir da análise 
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dos dados recolhidos, achamos válido o encontro ter acontecido e, com essa experiência, 

julgamos ser questionável o número que os estudiosos divulgam em seus manuais de 

metodologia. Esse número de participantes não deve ser algo rígido. Temos que ter em 

conta o contexto da investigação, o momento em que essa técnica de recolha de dados será 

aplicada e, assim, fazermos os ajustes e adaptações que forem necessários.            

Após termos abordado as especificidades desta técnica, pensamos ser importante 

deixar claro que lançamos mão do GF para podermos perceber melhor as concepções que 

os sujeitos participantes deste estudo têm sobre o papel recíproco de cada um na formação 

– (os professores formadores e os estagiários) e como o trabalho colaborativo entre os 

professores formadores (universidade e escola) pode contribuir para o desenvolvimento 

profissional desses professores e aqueles em formação (professores estagiários).  

O primeiro GF (professores supervisores) (Anexo IV) aconteceu no mês de se-

tembro de 2016, no colegiado de Língua Espanhola da universidade investigada. 

Participaram seis professores de estágio dos cursos de licenciatura em Língua Inglesa, 

Língua Espanhola, Língua Portuguesa e Geografia. Esta sessão durou 1 hora e 20min. 

Segue abaixo um quadro com o perfil dos participantes. Para preservar a identida-

de dos participantes, utilizamos códigos para indicar a técnica: grupo focal – GF, o seu 

estatuto: professor supervisor - PS, seguido de uma letra para indicar a identidade. 

GF Professor 
Supervisor 
(GFPS) 

Sexo/Idade Formação académica Área de 
atuação 

Tempo de docência 
(ensino superi-
or/educação básica) 

GFPS-A Feminino/40 Doutoramento Língua 
Portuguesa 

10 anos ensino superior 
6 anos educação básica 

GFPS-B Feminino/42 Mestrado Língua Inglesa 10 anos ensino superior 
5 anos educação básica  

GFPS-C Feminino/36 Mestrado Língua 
Espanhola 

8 anos ensino superior   
5 anos educação básica 

GFPS-D Masculino/32 Mestrado Língua Inglesa 3 anos ensino superior 
10 anos educação básica 

GFPS-E Masculino/47 Doutoramento Geografia 10 anos ensino superior 
16 anos educação básica 

GFPS-F  Feminino/40 Mestrado Língua Inglesa 6  anos ensino superior    
11 anos educação básica 

Quadro 6–Perfil dos participantes do Grupo Focal Professores Supervisores (GFPS) 

A escolha desses sujeitos seguiu o mesmo critério adotado para as entrevistas: no 

tocante aos formadores da universidade - serem professores da unidade curricular Estágio 

Supervisionado e terem ou já terem tido experiência de ensino na educação básica. 
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Como já mencionado anteriormente, o GF dos professores cooperantes (Anexo 

IV) foi composto por apenas três professores. Este encontro aconteceu na escola em que os 

mesmos trabalhavam no mês de maio de 2017, e durou aproximadamente 50 minutos. 

Abaixo apresentamos um quadro com o perfil dos mesmos. O código aqui utilizado é 

grupo focal – GF e seu estatuto: professor cooperante – PC, seguido de uma letra para 

indicar a sua identidade. 

 
GF professor 
cooperante 
(GFPC) 

Sexo/Idade Formação academica Área de atuação Tempo de docência 
da educação básica 

GFPC-A Feminino/56 
Magistério e 
Licenciatura em 
Língua Inglesa 

Ensino de Língua 
Inglesa – Fundamental 
I e II 

 
26 anos 

GFPC-B Feminino/ 45 Pedagogia 
Ensino de Língua 
Inglesa – Fundamental 
I 

 
17 anos 

GFPC-C Feminino/40 Pedagogia Ensino de Língua 
Portuguesa 

 
11 anos 

Quadro 7 - Perfil dos participantes do Grupo Focal Professores Cooperantes (GFPC) 

A escolha desses sujeitos seguiu o mesmo critério utilizado para as entrevistas: os 

formadores das escolas deveriam ter, no mínimo, cinco anos de experiência na educação 

básica e terem acompanhado professores estagiários, nos últimos três anos. 

No tocante ao GF dos professores estagiários (Anexo IV), este foi composto por 

quatro estagiários de cursos de licenciatura. A sessão aconteceu no mês de julho de 2017, 

na escola em que os mesmos estavam realizando o estágio e durou, aproximadamente, 48 

minutos. Segue, abaixo, a informação dos mesmos. O código aqui utilizado segue o mesmo 

raciocínio dos anteriores: Grupo focal – GF, e seu estatuto: professor estagiário – PE, 

seguido de uma letra para indicar a identidade. 
 
GF Professor 
Estagiário 
(GFPE) 

Sexo/Idade Curso/Semestre 

GFPE-A Feminino/21 Licenciatura em Língua Inglesa / 7.o  semestre 
GFPE-B Masculino/22 Licenciatura em Língua Inglesa / 7.º semestre 
GFPE-C Masculino/21 Licenciatura em Língua Inglesa / 5.º semestre 
GFPE-D Masculino/24 Licenciatura em Língua Portuguesa / 7.º semestre 

Quadro 8 - Perfil dos participantes do Grupo Focal Professores Estagiários (GFPE) 
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A escolha destes sujeitos seguiu o seguinte critério: estarem cursando o estágio de 

regência no ensino fundamental I/II ou médio. Vale ressaltar que dois dos estagiários 

faziam parte do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), 

programa este que concede bolsas a alunos de licenciatura, participantes de projetos de 

iniciação à docência, desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em 

parceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino (Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID, 2008). 

É de se destacar que o ponto central deste programa é a inserção dos estudantes de 

licenciatura no contexto das escolas públicas, desde o início da sua formação acadêmica, 

com o fim de desenvolver atividades didático-pedagógicas, sob orientação de um docente 

da licenciatura e de um professor da escola.  Dentre os objetivos do programa, gostaríamos 

de destacar três que estão em consonância com o que defendemos nesta investigação: 

1- Incentivar as escolas públicas de educação básica, mobilizando seus profes-

sores a assumirem o papel de co-formadores dos futuros docentes e tornan-

do-os protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; 

2- Contribuir para a articulação entre teoria e prática necessárias à formação 

dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de li-

cenciatura; 

3- Elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licen-

ciatura, promovendo a integração entre educação superior e educação bási-

ca.  

O último GF foi com os professores supervisores e professores cooperantes (Ane-

xo IV), juntos e aconteceu no mês de julho de 2017, na sala dos professores de uma escola 

pública, na cidade de Salvador. A sessão durou aproximadamente 35 minutos. Segue 

abaixo o perfil dos participantes. 
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GF Professores 
Supervisores e 
Cooperantes 
(GFPSC) 

Sexo/Idade Formação 
académica Área de atuação 

Tempo docência 
(ensino 
superior/educação 
básica) 

GFPSC-A Feminino/40 Licenciatura em 
Geografia/ Mestrado Ensino de Geografia 17 anos educação 

básica 

GFPSC-B Feminino/ 31 Licenciatura em 
Língua Inglesa 

Ensino de Língua 
Inglesa 

9 anos educação 
básica 

GFPSC-C Feminino/42 

Licenciatura em 
História/ 
Doutoramento em 
História 

Estágio 
Supervisionado 

6 anos ensino 
superior  
12 anos educação 
básica 

GFPSC-D Feminino/44 

Licenciatura em 
Língua Inglesa/ 
Doutoramento em 
Educação 

Estágio 
Supervisionado 

9 anos ensino 
superior  
13 anos educação 
básica 

Quadro 9 –Perfil dos participantes do Grupo Focal Professores Supervisores e Cooperantes (GFPSC) 

A escolha destes sujeitos seguiu o mesmo critério utilizado para realizar o GF com 

os professores formadores em separado. No caso específico dos professores supervisores, 

serem professores da unidade curricular Estágio Supervisionado e terem ou já terem tido 

experiência de ensino na educação básica. Para os professores cooperantes terem, no 

mínimo, cinco anos de experiência na educação básica e já terem acompanhado 

professores estagiários em suas salas de aula, nos últimos três anos. 

Em jeito de síntese, apresentamos o quadro 10 abaixo que apresenta os objetivos, 

blocos e questões do GF. 
 
Blocos Objetivos Questões 

Bloco 1 
Legitimação do 
GF 

Apresentação do investigador com esclarecimento 
do papel que este desempenha nessa atividade 
(moderador). Falar sobre o tema que está a ser 
investigado, falar sobre a proposta do GF, objetivos 
e suas regras. Informar sobre a transcrição do 
conteúdo do GF e do envio da mesma para que eles 
avaliem e autorizem o uso dos dados para a 
investigação. Apresentar o Formulário de 
Consentimento Informado. 

Vocês já participaram de algum GF? 
 
As orientações para a realização do GF 
foram claras? Alguma questão? 

Bloco 2 
Apresentação 
dos 
participantes 

Apresentação dos participantes – professores 
formadores (nome, idade, formação acadêmica, 
área de atuação, tempo de docência(ensino superior 
e educação básica). Professores estagiários (nome, 
idade, curso que freqüenta/semestre). 

 

Bloco 3 
Contribuição 
do Estágio para 
a formação 
docente e os 
papéis de cada 
interveniente 
nessa formação 

Obter dados sobre o lugar conferido ao Estágio 
Curricular Supervisionado na formação docente e o 
papel que cada um desempenha (professores 
formadores – supervisores e cooperantes e 
professores estagiários) nesse processo de 
formação. 

1. Qual a finalidade maior do 
Estágio Curricular Supervisiona-
do? 

2. Como vocês compreendem o 
papel de cada sujeito nessa 
experiência: O professor de 
estágio, o professor da escola e o 
professor estagiário? 
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Bloco 4 
Compreensões 
dos sujeitos 
sobre o estágio 
real e o “ideal” 

Ter acesso às compreensões que os professores 
formadores e os professores estagiários têm sobre o 
estágio real (estágio da realidade) e o estágio ideal 
(O devir-estágio).  

3. Como vocês percebem o estágio 
real? Como seria o estágio 
“ideal”? 

Bloco 5 
Relação 
universidade e 
escola na 
experiência de 
estágio 

 
Identificar as percepções que os professores 
formadores e os professores estagiários têm da 
relação entre universidade e escola no momento do 
estágio. 

4. Como vocês definiriam a relação 
entre universidade e escola no 
momento do estágio? Como os 
professores de estágio e os 
professores que rece-
bem/orientam estagiários nas 
escolas trabalham? Há 
colaboração entre eles?  

Quadro 10 – GF: blocos, objetivos e questões 

No tocante à aplicação do guião, ressaltamos que a mesma liberdade a que a 

investigadora lançou mão para a realização das entrevistas oral, relativamente à ordem das 

questões e/ou substituição de algumas palavras/termos por outros, também se fez presente, 

no momento de realização do GF. Destacamos que, a despeito dessas alterações, os 

objetivos do GF foram todos contemplados. Analisámos os dados dos GFs, tendo em conta 

a matriz categorial para análise de conteúdo. (Anexo IV) 

As transcrições dos mesmos se encontram no Anexo V.	

3.7 Algumas considerações éticas 

De modo geral, no processo de investigação, a questão mais discutida, no momento da 

coleta de dados, diz respeito à relação que se estabelece entre o investigador e os sujeitos 

investigados. É, portanto, absolutamente necessário que o investigador sempre tenha em 

conta um conjunto de princípios éticos, que deve permear os modos de proceder, ver e 

“ser” no terreno do conhecimento e na relação com os sujeitos investigados (Padilha, 

Ramos, Borenstein, & Martins, 2005). Os autores ainda pontuam que princípios éticos 

devem ser considerados como consensuais, na medida em que envolvemos seres humanos 

em trabalhos de investigação (Padilha et al., 2005). 

Seguindo essa linha de pensamento, Martins (2004) põe em relevo que embora a 

maioria dos investigadores dedique pouca atenção a essa questão ética, existe uma 

elaborada discussão que procura dar conta dos possíveis problemas decorrentes da relação 

de alteridade entre os dois pólos na situação de investigação: “Para os investigadores, com 

muita freqüência, o mais importante é o trabalho de investigação a ser feito, e os outros são 

vistos como informantes, ou seja, devem estar a serviço deles para lhes fornecerem os 

dados que lhe são fundamentais” (Martins, 2004, p. 295). Nessa direção, gostaríamos de 

ressaltar que não estamos em consonância com esse posicionamento pouco responsável 
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com as diversas tarefas inerentes ao papel de investigador. Assim, a nossa posição face a 

essa discussão é que haja preocupação e compromisso éticos em todo o processo de 

condução da investigação.  

Com efeito, no momento da coleta de dados, os investigadores devem ter em 

conta que os sujeitos participantes do estudo têm o direito ao anonimato que, segundo 

Bogdan e Biklen (1994), é a proteção que deve ser conferida às identidades dos sujeitos 

informantes, para que as informações a que o investigador tem acesso não possam 

promover-lhes qualquer tipo de transtorno ou prejuízo, e o direito à confidencialidade, que 

no dizer de Andersen (1990, p. 24) “envolve um claro entendimento entre o investigador e 

o participante conforme o uso a ser realizado com os dados recolhidos”. 

Outra ressalva importante diz respeito à diferença que há entre o anonimato e a 

confidencialidade: “No anonimato o pesquisador é incapaz de estabelecer uma ligação 

entre os dados e o indivíduo a que eles se referem; na confidencialidade, embora o 

pesquisador possa estabelecer a ligação entre ambos, assume compromisso de não revelá-

los” (Padilha et al., 2005, p. 101).  

Assim, compreendemos que o investigador precisa ter um compromisso ético com 

todos os sujeitos participantes do estudo, assegurando-lhes de que as informações 

recolhidas não os prejudicarão, muito pelo contrário, essas informações serão utilizadas 

para um bem comum, no caso específico deste estudo, para o desenvolvimento profissional 

de todos os envolvidos e, igualmente, para uma melhor formação docente. Dito de outro 

modo, ao investigador de hoje, é exigida a consciência de sua responsabilidade, não 

somente com os resultados finais da investigação, mas também com os efeitos, muitas 

vezes intrusivos, de sua presença nos contextos em estudo. Responsabilidade e 

solidariedade talvez sejam as mais atuais e presentes exigências em termos de valores a 

nortearem a prática de investigação (Padilha et al., 2005). 

Sob esta perspectiva, optamos pelo documento de consentimento informado 

(Anexo VI), documento este em que constam os objetivos da investigação, o papel de cada 

sujeito participante, no momento das entrevistas e dos grupos focais, o tempo estimado de 

cada atividade e, por fim, o pedido de autorização dos sujeitos participantes para o registro 

áudio das informações coletadas. O referido documento foi assinado pela investigadora e 

pelos participantes (entrevistados e participantes do grupo focal), antes da realização das 

atividades de coleta. Após a realização das entrevistas e dos grupos focais, as transcrições 
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do material áudio gravado foram disponibilizadas aos participantes para que os mesmos 

pudessem avaliar a fidelidade do material transcrito. Ainda é de salientar que tivemos o 

cuidado de atribuir nomes fictícios aos participantes para assegurar o seu anonimato e 

confidencialidade. 

3.8 A técnica de análise de conteúdo 

A história da análise do conteúdo, como método científico, remonta aos tempos da 1ª 

Grande Guerra, como instrumento para estudo da propaganda política em diversos países, 

tendo como principal referência dessa época a obra de Harold Lasswell, Propaganda in the 

World War, de 1927. Também foi utilizada na 2ª Grande Guerra na análise de jornais com o 

fim de detectar indícios da propaganda nazista, nos meios de comunicação. A partir deste 

contexto, a análise de conteúdo é uma técnica que ocupa um lugar privilegiado na 

investigação social e humana porque oferece a possibilidade de tratar de forma metódica 

informações e testemunhos que apresentam certa complexidade (Amado, Costa, & Crusoé, 

2014; Quivy & Campenhoudt, 1998). Deste modo, nos nossos dias é raro o trabalho de 

investigação que, de modo exclusivo ou combinado com outras técnicas, como meio para a 

construção de outros instrumentos, ou como metodologia central, não faça dela algum uso 

(Amado, Costa, & Crusoé, 2014).  

O conceito de análise de conteúdo tem sofrido uma evolução desde a década de 

20, a partir dos estudos de Lasswell, quando foi sistematizada como método adquirindo, 

assim, o caráter de método de investigação (Trivinos, 1987). Para Bardin, a célebre 

definição de análise de conteúdo surge no final dos anos 40-50 e é compreendida como 

“uma técnica de investigação que tem por finalidade a descrição objetiva, sistemática e 

quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação” (Bardin, 2008, p. 18). 

Posteriormente, a análise de conteúdo passa a ser definida como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que 

permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção 

destas mensagens (Bardin, 2008). Referem ainda Amado, Costa e Crusoé (2014, p. 304) 

que “sem a inferência a investigação ficaria a meio caminho já que registrar a quantidade 

de informações e fazer, em torno delas, os mais variados tipos de cálculos, não é fazer, 

ainda, um trabalho interpretativo e, muito menos, no quadro das metodologias 

qualitativas”. Assim, a análise de conteúdo tem como finalidade precípua efetuar 
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inferências, a partir de uma lógica explicitada, sobre as mensagens cujas características 

foram inventariadas e sistematizadas (Vala, 1986).  

Vale ressaltar que, na perspectiva de Godoy (1995), a análise de conteúdo, desde a 

sua origem, tem privilegiado as formas de comunicação oral e escrita, não devendo excluir 

outros meios de comunicação. Nessa direção, o referido autor defende que qualquer 

comunicação que vincule um conjunto de significações de um emissor para um receptor 

pode, em princípio, ser traduzida pela técnica de análise de conteúdo, pois se pressupõe 

que, por trás do discurso aparente, esconde-se um outro sentido que convém descobrir. 

Neste contexto, decidimos por esta técnica de análise, por esta ser reconhecida pela suas 

potencialidades e abrangência para a compreensão apurada do fenômeno investigado. 

Como referem Pardal e Correia (2011), o campo de ação da referida técnica é imenso e 

bastante variados os seus propósitos. A sua utilização nos permite ter acesso ao conteúdo 

ideológico de documentos, tais como regulamentos, relatórios, manuais, sendo possível 

identificar os objetivos do comunicante, ou seja, é um instrumento de identificação de um 

modelo pedagógico e da captação do tipo de educação pretendido. Importa também 

ressaltar que, na visão de Bardin (2008, p. 33), a análise de conteúdo é compreendida como 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações” e que, no entender dessa autora, 

esse conjunto de técnicas permite analisar de forma sistemática, um corpo textual por 

forma a desvendar e quantificar ocorrências de palavras, frases, tema, etc.  

No tocante às três etapas que compõem o processo de análise de conteúdo, Bardin 

(2008) define-as como: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o tratamento dos 

resultados e interpretação. Relativamente à primeira etapa, esta pode ser compreendida 

como a fase de organização, que pode utilizar vários procedimentos, tais como: leitura 

flutuante, definição de hipóteses, objetivos e elaboração de indicadores que embasarão a 

interpretação dos dados. Na segunda etapa, os dados serão codificados a partir das 

unidades de registro. Na terceira e última etapa, se faz a categorização, que consiste na 

classificação dos elementos segundo suas semelhanças e diferenciação, com posterior 

reagrupamento, a partir de características comuns.  

Ressaltamos que, neste trabalho, a análise está relacionada a um quadro teórico de 

referência que, segundo Krippendorff (1980), possui três finalidades: é prescritivo, 

analítico e metódico.  É prescritivo no sentido de que deve guiar a conceptualização e o 

desenho da análise de conteúdo; é analítico no sentido de que deve facilitar o exame crítico 
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dos resultados advindos da análise de conteúdo efetuada por outrem; e, por fim, é metódico 

no sentido de orientar o desenvolvimento e o aperfeiçoamento sistemático dos métodos de 

análise de conteúdo. 

Tal como já referimos, os dados deste estudo foram recolhidos a partir do estudo 

documental dos RES, das entrevistas e dos GF. Depois de realizada as transcrições dos 

registros de áudios (entrevistas e sessões de GF) e de termos organizado os excertos dos 

RES, lançamos um primeiro olhar sobre todos os dados, com fins a encontrar “padrões de 

pensamento ou comportamento, palavras, frases, ou seja, regularidades nos dados que 

justifiquem uma categorização” (Coutinho, 2014, p. 192). Construímos, assim,uma matriz 

categorial que foi organizada em três dimensões, a saber: Estágio Curricular 

Supervisionado - dimensão 1 (D1), professores formadores dos contextos universidade e 

escola - dimensão 2 (D2) e trabalho colaborativo - dimensão 3 (D3).  

Em jeito de síntese, e conforme veremos no capítulo 4, trazemos o quadro 11 com 

a matriz categorial detalhada. É momento de apresentarmos as dimensões e, igualmente, o 

seu processo de construção e o que elas representam. Aqui, também, apresentamos o modo 

como as categorias e subcategorias foram construídas para a realização da análise e 

posterior interpretação dos dados coletados.  
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PARTE 3 
ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS 

RESULTADOS  
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Capítulo 4 
Análise e discussão dos dados 
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Introdução ao capítulo 

Tal como já referimos anteriormente, o percurso metodológico traçado para este trabalho 

de investigação fundamentou-se numa abordagem de natureza qualitativa que, como 

postula Martins (2004), privilegia, de modo geral, a análise de micro-processos, através do 

estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando uma análise intensiva dos dados, 

tanto em amplitude quanto em profundidade. A autora ainda acrescenta que uma 

característica que bem representa os métodos qualitativos é a flexibilidade, principalmen-

te, no que se refere às técnicas de coleta de dados, incorporando aquelas mais adequadas à 

observação que está sendo feita. 

Outra característica importante da metodologia qualitativa, e que assumimos para 

a realização desta investigação, é a heterodoxia no momento da análise dos dados. Esta 

característica nos permite articular com rigor e criatividade diferentes técnicas, pois não há 

caminho único para orientar a análise dos dados advindos da investigação, contudo, isso 

requer um uso controlado e consciente das diferentes possibilidades abertas pelos métodos 

qualitativos de análise de dados (Almeida, 2014; Martins, 2004).  

Em consonância com o que defendem os autores supracitados, Bogdan e Biklen 

(1994, p. 206) elucidam que “a análise de dados em investigações de cariz qualitativo pode 

ser realizada através de duas abordagens”. Relativamente à primeira abordagem, esta “é 

concomitante com a recolha dos dados e fica praticamente completa no momento em que 

os dados são recolhidos” e a segunda “envolve a recolha dos dados antes da realização da 

análise” (Bogdan & Biklen, 1994, p. 206).  

A partir do exposto, neste trabalho a análise de dados foi feita, em um primeiro 

momento, durante a recolha dos dados (da análise documental - RES e REC - e 

entrevistas), ficando os dados oriundos dos grupos focais para serem analisados após a 

realização de todos os quatro encontros planeados para a recolha. 

Assim, gostaríamos de pontuar que à medida que nos apropriávamos dos dados 

que recolhiamos, alguma análise estava sempre a ser realizada, acerca das concepções e 

ações das práticas de ensino dos professores formadores (supervisores e cooperantes) e, 

igualmente, daqueles em formação (estagiários). Entendemos, assim, que a análise dos 

dados, em simultâneo como a sua recolha, nos permite reflexões necessárias para 

iniciarmos a construção de significados dos dados que ali se apresentam e, igualmente, a 

darmos outros encaminhamentos ao trabalho de investigação. Pensando a partir dessa 
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perspectiva, Bogdan e Biklen salientam que “apesar de recomendarmos alguma contenção 

nas tentativas de mergulhar na análise concomitante, alguma análise tem de ser realizada 

durante a recolha de dados. Sem isto, a recolha de dados não tem orientação” (1994, p. 

206). 

E foi assim que este trabalho de investigação foi realizado. A análise dos dados do 

estudo  documental (RES e REC) nos orientou às entrevistas que, por sua vez, nos 

ajudaram a decidir pela recolha de mais dados, através de técnica de grupos focais de 

referência (focus group), sempre tendo em vista o aprofundamento do tema investigado.  

Feita esta explicação, o capítulo 4 está estruturado em quatro secções: a primeira 

secção apresenta a identificação das categorias e subcategorias de análise. Aqui, 

esclarecemos sobre o processo de construção de categorias e subcategorias e das três 

dimensões que orientam a análise dos dados. Na segunda secção trazemos a apresentação 

e análise dos dados de todas as categorias elencadas, com ênfase no conteúdo das 

unidades de análise. Na terceira secção, propomos uma leitura dos posicionamentos dos 

diferentes sujeitos desta investigação (estagiários, supervisores e coorperantes) em relação 

aos temas mais recorrentes nos seus discursos. Por fim, na quarta secção apresentamos 

uma síntese comentada dos resultados. 

 

4.1 Identificação das categorias e subcategorias de análise 

O tratamento dos dados oriundos dos RES, entrevistas e GFs foi realizado pelo software de 

análise qualitativa MaxQDA. A opção por este programa se deu em função da completude 

de suas funções referentes à análise qualitativa de dados, bem como por questões de custo-

benefício. Um exemplo do trabalho realizado pode ser observado na figura 3. 
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Figura 3 – Tela de trabalho do software MaxQDA 

A identificação das categorias e subcategorias para a realização da análise e inter-

pretação dos dados coletados foi orientada pelo quadro de referência teórico que embasou 

este estudo, seus objetivos e a análise preliminar e exploração dos dados da análise docu-

mental (RES), entrevistas e grupo focal. Construímos, assim, uma matriz categorial que foi 

organizada em três dimensões temáticas, a saber: Estágio Curricular Supervisionado (D1), 

Professores formadores dos contextos universidade e escola (D2), e Trabalho colaborativo 

(D3). Cada uma dessas dimensões é constituída por categorias e subcategorias que 

orientam a análise dos dados recolhidos.  Em jeito de síntese, apresentamos a seguir o 

quadro 11 com a matriz categorial e suas dimensões, acompanhadas das categorias e 

subcategorias respectivas. 
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Dimensões Categorias Subcategorias 

Estágio Curricular 
Supervisionado 

(D1) 
Concepções do estágio 

Estágio como momento de prática 
Estágio como momento de 
conhecer a profissão 
Estágio como momento de 
reflexão sobre a formação docente 

Os professores formadores dos 
contextos universidade e escola 

(D2) 

Papéis dos formadores na 
formação docente 

Papel do professor supervisor 
Papel do professor cooperante 
Papel do professor estagiário 

O Trabalho Colaborativo (TC) 
(D3) 

O TC na experiência do estágio 

Concepções sobre o TC 
As mais-valias do TC 
Estágio como momento 
privilegiado para o TC 

O TC como mediador da 
relação      universidade/escola 

A relação de parceria entre a 
universidade e a escola na 
formação docente 
Obstáculos para a cultura de 
colaboração entre universidade e 
escola 

                        Quadro 11 - Matriz Categorial com suas dimensões, categorias e subcategorias 
 

Antes de abordarmos cada uma dessas dimensões, suas categorias e subcategorias, 

pensamos ser necessário discorrermos sobre o processo de construção desta matriz. 

Bogdan e Biklen (1994) defendem que a análise de dados é um processo de busca 

e de organização sistemática de transcrições de entrevistas, notas de campo e de outros 

materiais que foram sendo acumulados com fins a aumentar a sua própria compreensão 

desses mesmos materiais e de permitir ao investigador apresentar aquilo que encontrou.  

Assim, o tratamento dos dados recolhidos, ao longo deste trabalho de investiga-

ção, foi realizado por análise de conteúdo que segundo Morgado (2012) é uma técnica de 

investigação que procura estabelecer uma relação entre as descrições objetivas que o 

investigador possui – elaboradas durante a fase de recolha de dados (entrevistas, registos 

de observações realizadas, notas de campo, reuniões de grupo focal) e também que digam 

respeito a documentos que pretendam analisar (documentos, jornais, diários, relatórios, 

manuais escolares) e os fatores que determinaram as suas características, processo que se 

traduz pelo estabelecimento de inferências ou deduções lógicas (Ibidem, 2012). 

Deste modo, o processo de análise de dados iniciou-se assim que a primeira reco-

lha de dados foi feita a partir dos Relatórios de Estágio Supervisionados (RES). Na 

primeira fase desse processo, fizemos uma pré-análise/leitura flutuante dos referidos 

documentos, tendo em conta as questões de investigação e os objetivos delineados para 

este estudo. Selecionamos os excertos mais pertinentes dos RES e criamos categorias 

temáticas, considerando, igualmente, o quadro teórico que orienta o objeto de estudo. 
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Ressaltamos que fizemos uma primeira filtragem das categorias elencadas, aglutinando 

categorias que se repetiam, eliminando aquelas que não tinham uma relação direta com os 

objetivos a serem alcançados e escolhendo outras, a partir do número significativo de 

excertos que as contemplavam. 

Assim, construímos uma matriz categorial dos RES que apresenta os excertos 

selecionados a partir das categorias temáticas que emergiram dos núcleos de sentido, ou 

seja, das unidades de registo, correspondentes a segmentos determinados de conteúdo 

(Bardin, 2008). 

No decorrer desse processo de análise, constatamos que os RES não permitiam 

responder a todas as questões de investigação que orientavam este estudo. Assim, 

decidimos lançar mão das entrevistas para complementar a recolha de dados e validar o 

trabalho de recolha e análise de dados realizado com os RES e, igualmente, contemplarmos 

os objetivos traçados para este estudo. Nesta direção, Amado advoga que a utilização da 

entrevista semidiretiva, nossa opção para este trabalho de investigação, “deve ser usada em 

conjugação com outros métodos” (Amado, 2014, p. 212). 

De acordo com esta linha de pensamento, demos início à elaboração do guião de 

entrevista, tendo em conta categorias pré-estabelecidas, oriundas do trabalho de recolha e 

análise dos dados dos RES. Ressaltamos que as categorias foram surgindo, ou melhor, 

foram sendo aprimoradas, a partir de dados que emergiam das entrevistas aos professores 

formadores. Uma dessas categorias que foi mais bem explorada, a partir das entrevistas, 

diz respeito ao Trabalho Colaborativo (TC) na experiência de estágio, que nos RES se 

apresentava, apenas, na perspectiva dos alunos. Com as entrevistas tivemos acesso a dados 

que revelavam a importância dessa cultura de trabalho na experiência de estágio, sob a 

perspectiva dos professores formadores, tanto da universidade quanto das escolas. Outra 

categoria que foi aprofundada nesse processo de recolha de dados, a partir das entrevistas, 

foi o TC como mediador da relação universidade e escola. Como referido atrás, com as 

entrevistas tivemos acesso a dados que os RES não nos permitiam aceder. 

No sentido de aprofundar ainda mais a recolha de dados e sua posterior análise, 

lançamos mão de outro instrumento de recolha: o grupo focal. Amado (2014) destaca que a 

interação que se gera no interior do grupo, constitui o principal meio e fonte de produção 

de dados. Faz-se necessário pontuarmos que nesse processo de construção das categorias, 

algumas técnicas contemplaram mais certas categorias e subcategorias que outras. Assim, 
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concluímos que a heterodoxia, como aludimos no início desse capítulo, é uma 

característica decisiva nas investigações de cariz qualitativo, pois possibilita o trabalho 

bem mais apurado de recolha e análise dos dados. As matrizes categoriais dos RES, 

entrevistas e grupos focais encontram-se no Anexo IV. Passemos agora a descrever as 

categorias e subcategorias de análise. 

 

A categoria 1 diz respeito às Concepções sobre o Estágio Curricular Supervisio-

nado, e representa a nossa intenção de compreendermos o lugar de importância dessa 

experiência para a formação docente nos esquemas mentais dos sujeitos desta investigação. 

Os dados recolhidos a partir das narrativas dos RES e das vozes dos professores 

formadores e em formação, advindas das entrevistas e do grupo focal, foram organizados 

nesta categoria. A referida categoria é constituída por por três subcategorias: estágio como 

momento de prática; estágio como momento de conhecer a profissão; estágio como 

momento de reflexão sobre a formação docente. 

Passaremos agora a discorrer sobre a referida categoria e as suas subcategorias. 

4.1.1 Concepções do estágio 

Relativamente a esta categoria, ao trabalharmos com ela, podemos compreender as 

concepções de todos os intervenientes (professores formadores – supervisores de estágio e 

cooperantes das escolas-campo, e os professores em formação – professores estagiários 

acerca do papel do estágio para a construção da prática docente.Buscamos compreender 

estas concepções, desde a análise dos documentos institucionais (REC e RES) até as vozes 

dos inquiridos, a partir das entrevistas e grupo focal. Salientamos que a referida categoria 

foi mobilizada em todos os instrumentos de recolha de dados utilizados nesse estudo. 

Discorreremos, a seguir, sobre as subcategorias aqui consideradas. 

4.1.1.1 Estágio como momento de prática 

Esta subcategoria refere-se às compreensões que os professores formadores e em formação 

têm sobre o estágio, ou seja, como essa experiência acontece nos espaços institucionais 

(universidade e escola), com todas as contribuições que esta etapa formativa possibilita e, 

igualmente, com todas as dificuldades enfrentadas pelos formadores e, sobretudo, pelos 

estagiários, neste momento de inserção na prática docente. Aqui estão reunidas as 

percepções que todos os intervenientes têm, sobretudo dos professores estagiários, do 

papel da escola e da universidade nesse momento prático de formação. A escola é onde se 
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experiencia somente a prática? A universidade é o lugar onde se aprende apenas a teoria? 

Teoria e prática dialogam nessa experiência do estágio? No sentido de refletirmos sobre as 

possíveis respostas para essas questões, Felício e Oliveira (2008) postulam que se faz 

necessário compreendermos o estágio como um processo de aprendizagem da docência e 

que, apesar da formação oferecida em sala de aula nos programas de formação docente ser 

fundamental, só ela não é suficiente para formar os alunos para o exercício da profissão. 

Faz-se necessário a inserção na realidade do cotidiano escolar para aprender com a prática.  

4.1.1.2 Estágio como momento de conhecer a profissão 

Esta subcategoria refere-se às compreensões que os professores formadores e em formação 

têm sobre a vivência da atividade docente no cotidiano escolar, no contexto de trabalho, e 

como essa experiência poderá contribuir para a construção de um repertório de saberes 

práticos da profissão.  Nessa direção, Pimenta e Lima (2009) ressaltam que o estágio 

promove a aproximação dos professores em formação com a realidade escolar, permitindo 

que estes se apropriem de instrumentos teóricos e metodológicos para a compreensão da 

escola, dos sistemas e práticas de ensino, com o objetivo de prepará-los para o exercício de 

análise, avaliação e crítica daquilo que vêem acontecer no contexto profissional. 

4.1.1.3 Estágio como momento de reflexão sobre a formação docente 

Nesta subcategoria, acedemos à concepção dos professores formadores e professores 

estagiários acerca do estágio como um momento propício para se refletir e repensar a 

formação de professores. Faz-se necessário chamarmos a atenção que o repensar a 

formação perpassa não só a formação de futuros professores, mas também a formação dos 

professores formadores (supervisores e cooperantes), que é continuamente (re) significada, 

a partir da implicação desses sujeitos nesse processo. Sob essa perspectiva, compartilha-

mos do mesmo pensamento de Pimentel (2014) que defende a formação docente assente 

em uma constante reflexão e teorização da ação pedagógica, ampliando as leituras e 

compreensões dos contextos de formação universidade e escola, e da prática desenvolvida 

nesses contextos por todos os seus intervenientes. 

Em jeito de síntese, apresentamos a seguir um quadro com a categoria 1, as suas 

respectivas subcategorias e excertos ilustrativos a partir do corpus deste estudo. 

 
Categoria Subcategorias Excertos ilustrativos 

Concepções do 
estágio 

• Estágio como momento de 
prática 

[...] constitui-se [o estágio] em um treinamento que 
possibilita ao estudante pôr em prática o aprendido na 
universidade. (Excerto RES) 
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• Estágio como momento de 
conhecer a profissão 

O estágio tem como finalidade maior aproximar esse 
futuro professor da realidade da educação, sobretudo do 
contexto público de ensino [...]. (GF- PSC) 

• Estágio como momento de 
reflexão sobre a formação 
docente 

Eu acho que o documento (RES) me fornece sim alguns 
elementos dessa didática formativa e me faz pensar na 
formação desses sujeitos [...]. (Entrevista PS-A) 

Quadro 12 – Categoria 1“Concepções do estágio” e subcategorias 

Agora, passemos a discorrer sobre a categoria 2, que nos orienta quanto à necessi-

dade de percebermos a importância do trabalho de orientação desenvolvido pelos 

professores formadores da universidade e da escola, pois assumimos nesse estudo a 

indispensável implicação de ambos para a formação do futuro professor. 

4.1.2 Papéis dos formadores na formação docente 

No tocante a essa categoria, colocamos em relevo a importância do acolhimento e 

orientação dos professores formadores (supervisores e cooperantes) aos professores em 

formação (estagiários), no momento do estágio. Muitos foram os relatos advindos dos RES 

que ressaltaram a relevância do papel desempenhado pelos formadores para uma boa 

condução das atividades de estágio, com fins ao cumprimento bem-sucedido da unidade 

curricular e, igualmente, ao desenvolvimento de aprendizagens sobre a docência.  Os dados 

das entrevistas e grupo focal também revelaram o lugar de importância dessa prática de 

orientação. Passemos agora às subcategorias que constituíram a categoria descrita. 

4.1.2.1 Papel do professor supervisor  

Esta primeira subcategoria revela-nos as percepções que todos os atores intervenientes do 

estágio têm acerca do papel que o professor supervisor desempenha, no momento do 

estágio, e a importância do acolhimento e orientação desse professor para o desenvolvi-

mento de competências e habilidades específicas ligadas à prática de ensino. Nessa 

direção, Ribeiro (2000) destaca que o professor supervisor é aquele que acompanha as 

primeiras experiências do professor em formação por meio de procedimentos de vigilância 

sistemática. 

 

 

4.1.2.2 Papel do professor cooperante 

Esta segunda subcategoria engloba as percepções que os professores formadores e aqueles 

em formação (professores estagiários) têm sobre o acolhimento e orientação do professor 

cooperante, nesse momento de inserção do professor em formação no contexto de trabalho 
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– a escola. Nesse sentido, cabe ao professor cooperante possibilitar, a partir da experiência 

do estágio, a vivência da docência, de modo a minimizar o “choque com a realidade” e, 

ainda, incentivar o professor estagiário no processo, que então se inicia, de constituição de 

suas próprias práticas e perfil profissional (Benites, Sarti, & Souza-Neto, 2015; Veenman, 

1988). 

4.1.2.3 Papel do professor estagiário 

Foi intenção nossa, neste estudo, conhecer como os professores em formação (estagiários) 

e, também, os formadores percebem o papel de cada um no processo de formação. Nessa 

terceira subcategoria, conhecemos as percepções que os professores estagiários e 

formadores têm sobre o papel que desempenham os estagiários no momento que 

vivenciam a prática de ensino no contexto de sala de aula. As entrevistas e o grupo focal 

foram os instrumentos que melhor produziram dados sobre a subcategoria em questão. 

Em jeito de síntese, apresentamos abaixo um quadro com a categoria 2, as suas 

subcategorias e excertos ilustrativos extraídos do corpus deste estudo. 
 

Categoria Subcategorias Excertos ilustrativos 

Papéis dos 
professores 
formadores na 
formação docente 

•  Papel do 
professor 
supervisor 

[...] o papel do professor supervisor, primeiro é o de 
desconstruir uma visão romantizada da sala de aula com 
alunos quietos, disciplinados [...]. Prepará-los (formandos) 
para a sala de aula real. (GF-PS) 

• Papel do 
professor 
cooperante 

Os professores regentes (cooperantes) são quem propiciam 
elos entre os conhecimentos acadêmicos e a realidade da 
prática pedagógica. Eles não deixam de ser formadores de 
outros professores [...]. (Entrevista PC-C) 

• Papel do 
professor 
estagiário 

O papel do estagiário é de estar aberto a novas possibilidades 
de compreensão do que é ensinar, do que é ser professor [...] 
novas aprendizagens. (GF- PSC) 

Quadro 13 – Categoria 2 “Papéis dos professores formadores na formação docente” e subcategorias 

Passemos à descrição da categoria 3 e das suas respectivas subcategorias. 

 

 

 

4.1.3 O trabalho colaborativo na experiência de estágio 

Esta categoria surgiu da importância que conferimos, nesta investigação, ao trabalho 

colaborativo entre professores formadores no âmbito do Estágio Curricular Supervisiona-

do. Da referida categoria, distinguimos três subcategorias que se seguem. 

4.1.3.1 Concepções sobre o trabalho colaborativo 
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Esta primeira subcategoria revela as concepções que todos os intervenientes têm acerca do 

trabalho colaborativo. Os dados das entrevistas foram os que melhor nos deram pistas de 

como os sujeitos compreendem o trabalho colaborativo. 

4.1.3.2 As mais-valias do trabalho colaborativo 

Esta segunda subcategoria engloba os dados acerca dos contributos que o trabalho 

colaborativo poderá oferecer ao desenvolvimento profissional de todos os intervenientes 

do estágio e, igualmente, a uma relação mais dialógica entre os contextos formativos 

universidade e escola. Como bem referem Delgado, Brocardo e Oliveira (2014), os 

contributos de um trabalho em colaboração podem trazer um possível acréscimo de 

segurança em mudar ou inovar, ao possibilitar a partilha de diferentes experiências, 

perspectivas e modos de atuar. 

4.1.3.3 Estágio como momento privilegiado para o trabalho colaborativo 

Esta terceira subcategoria permite compreender o Estágio Curricular Supervisionado como 

momento de desenvolver a cultura da colaboração entre os professores formadores, tendo 

os professores em formação (estagiários) como elementos mediadores desse processo. Para 

Benites et al.(2012) e Cyrino e Souza Neto (2017), o estágio é um momento privilegiado 

para se estabelecer um TC entre as instituições formadoras, pois é um período dinâmico, 

no qual se reúnem os esforços da universidade e escola, prevendo acordos, acompanha-

mentos, discussões sobre as situações de ensino e orientações sobre a tarefa de aprender a 

ensinar. 

Em jeito de síntese, apresentamos abaixo um quadro com categoria 3, as suas 

respectivas subcategorias e excertos ilustrativos retirados do corpus desta investigação. 

 

 

 
 

Categoria Subcategorias Excertos ilustrativos 

 
O TC na 
experiência de 
estágio 

• Concepções sobre o 
TC 

Tem que haver mais diálogo, mais troca, mais participação 
no processo como um todo. Acho que colaborar é isso. Tem 
que haver um início, meio e fim. (Entrevista PC-B) 

• As mais-valias do TC 
Colaboração é a palavra-chave para qualquer profissão. Na 
educação [...] teríamos nossos problemas resolvidos ou 
lidaríamos com eles de uma forma mais leve. (Entrevista PC-
A) 

• Estágio como 
momento privilegiado 
para o TC 

[...] tivemos essa oportunidade de juntos discutirmos, 
planejarmos e criarmos as atividades pedagógicas; senti essa 
parceria entre a escola e a universidade [...] (Entrevista PC-
B) 
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Quadro 14 – Categoria 3 “O TC na experiência de estágio” e subcategorias 

Passemos agora para a última categoriae suas respectivas subcategorias. 

4.1.4 O Trabalho colaborativo como mediador da relação universidade e escola 

Esta categoria tem como objetivo ajudar a perceber como o trabalho em colaboração, na 

perspectiva dos sujeitos, os professores formadores, pode mediar a relação Universidade e 

Escola. A referida categoria divide-se em duas subcategorias. Passemos a seguir a discorrer 

sobre cada uma destas subcategorias. 

4.1.4.1 A relação de parceria entre a Universidade e Escola na formação docente 

Esta primeira subcategoria revela-nos como a relação dos contextos formativos 

Universidade e Escola se apresenta no momento da realização do estágio. Trazemos aqui 

apercepção dos professores formadores e em formação sobre essa relação. Os professores 

formadores estabelecem uma relação de parceria no momento do estágio? Como essa 

relação entre os dois contextos formativos é definida pelos professores formadores e 

professores estagiários? Nesse tocante, Lüdke (2009, p.104) argumenta que “embora haja 

debates consistentes em torno da necessidade de aproximação dos dois loci principais de 

formação de professores (universidade e escola), ainda persiste um abismo grande entre 

eles, que dificulta o intercâmbio de saberes nesses espaços”. 

4.1.4.2  Obstáculos para uma cultura de colaboração entre universidade e escola 

A segunda subcategoria refere-se aos dados que revelam os obstáculos que existem no 

contexto profissional e, igualmente, no habitus profissional dos professores formadores 

que dificultam o desenvolvimento da cultura de colaboração entre Universidade e Escola. 

Os dados advindos dos grupos focais foram aqueles que melhor contribuíram para a 

referida subcategoria, embora os dados dos RES e das entrevistas também tenham revelado 

algumas pistas para a compreensão destes obstáculos enfrentados para a construção desta 

cultura de trabalho. 

Em jeito de síntese, apresentamos um quadro abaixo com a categoria 4, as suas 

subcategorias e excertos ilustrativos a partir do corpus deste estudo. 
                Categoria                Subcategorias Excertos ilustrativos 

 
O TC como mediador da relação 
universidade e escola 

• A relação de parceria entre a 
universidade e escola na 
formação docente 

Os professores trabalham 
solitariamente, cada um em seu 
espaço. Esse modelo de trabalho 
tem que acabar. (Entrevista PS-D) 

• Os obstáculos para a cultura de 
colaboração entre Universidade e 

Mas os professores têm tantas 
tarefas para dar conta que não há 
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Escola tempo para trabalhar na 
colaboração [...]. (Entrevista PC-
A) 

Quadro 15 – Categoria 4 “O TC como mediador da relação universidade / escola” e subcategorias 

4.2 O estágio, os seus atores e o trabalho colaborativo nas vozes dos sujeitos da 

investigação 

Como já mencionamos anteriormente, esta investigação se enquadra na metodologia de 

cariz qualitativo que envolve dados predominantemente descritivos, advindos de 

descrições de pessoas, situações, transcrições de depoimentos, entrevistas, fotografias e 

outros tipos de documentos (Bogdan & Biklen, 1994). Vale ressaltar que compreendemos o 

trabalho metodológico como uma “bússola” que orienta o investigador no caminho que ele 

tem que percorrer para encontrar respostas para as questões da investigação.  

A partir dessa ideia, Rudio (1986) elucida-nos que o método é o caminho a per-

correr demarcado do começo ao fim, por fases ou etapas, servindo de guia para o estudo 

sistemático do enunciado, compreensão e busca de solução do requerido problema. E 

assim, este trabalho de investigação foi realizado, buscando compreender o estágio 

pedagógico como um momento privilegiado para analisar a didática de formação dos 

futuros professores e perspectivar uma relação mais dialógica entre universidade e escola 

na construção do conhecimento profissional.  

Apresentaremos, assim, a análise dos dados a partir das categorias e subcategorias 

que constituíram o dispositivo de análise deste estudo. 

4.2.1 Concepções sobre o estágio 

Tal como afirmamos anteriormente, importou-nos identificar, nos discursos dos sujeitos 

desta investigação, concepções que os mesmos guardavam sobre o estágio supervisionado, 

etapa formativa que se caracteriza essencialmente como um contato do futuro professor 

com a sala de aula. Neste estudo, o estágio também representa um ponto de encontro entre 

os diferentes sujeitos e um foco central de análise, no sentido de perceber que tipo de 

relação é estabelecida entre os diferentes contextos e as diferentes dimensões didáticas no 

desenvolvimento profissional dos futuros professores – e incidentalmente também dos seus 

supervisores. 

Com base nos dados recolhidos, a categoria concepções sobre o estágio apresenta-

se subdividida em três subtemas, subcategorias, que foram identificadas nos discursos dos 
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professores estagiários, supervisores da universidade e professores cooperantes, tal como 

ilustra a figura a seguir. 

 
Figura 4 – Concepções sobre o estágio 

Considerando o conjunto total das 390 unidades de análise extraídas dos Relató-

rios de Estágio Supervisionado (RES), Grupos Focais (GF) e Entrevistas, concepções 

sobre o estágio desponta-se como o tema mais recorrente, reunindo 157 unidades (a tabela 

completa pode ser consultada no Anexo VII). 

 
Estágio como 

momento de prática 

Estágio como 
momento de 

conhecer a profissão 

Estágio como 
momento de 
reflexão da 

formação docente 

RES 15 7 17 
GF – Professores Estagiários 3 6 7 
GF-Professores Supervisores 8 8 4 

GF – Prof. Sup. e Coop. 3 3 6 
GF – Professores Cooperantes 3 0 2 

Entrevistas Prof. Superv. 10 3 13 

Entrevistas Prof. Coop. 16 10 13 

SOMA 58 37 62 
Total da categoria: 157 

Tabela 1- Distribuição das unidades de análise – categoria “Concepções sobre o estágio” 

 

A maior ocorrência de comentários por parte dos sujeitos desta investigação e 

também com base nos excertos dos relatórios diz respeito à subcategoria estágio como 

momento de reflexão, com 62 unidades de análise identificadas. Este dado nos sugere que a 

referida subcategoria foi bastante pontuada pelos sujeitos, representando, assim, um grande 

foco de discussão. Esses dados sinalizam ainda o lugar de importância da reflexão na 

aprendizagem e no desenvolvimento profissional dos sujeitos envolvidos no estágio como 

experiência formativa. É possível afirmarmos que a reflexão, igualmente, promove 

constantes questionamentos e avaliações acerca do modelo de formação docente oferecido 



130 

 

pelos cursos de licenciatura investigados, sobretudo, da tradicional divisão entre a 

formação de professores na universidade e nas escolas.  

A segunda maior ocorrência de comentários por parte dos sujeitos participantes 

deste estudo refere-se ao estágio como momento de prática, com 58 comentários. Este 

dado nos sinaliza que os sujeitos, principalmente, os professores estagiários, têm a 

compreensão sobre a finalidade maior da disciplina Estágio Curricular Supervisionado que 

é a articulação entre as teorias oriundas dos saberes disciplinares, estudados ao longo da 

licenciatura, com os saberes advindos do campo da prática de ensino. 

Estágio como momento de conhecer a profissão, com 37 ocorrências, nos sinaliza 

para o lugar de importância que a experiência de estágio ocupa para a apresentação da 

realidade da profissão docente aos professores em formação. Tal como discutimos, é na 

experiência de estágio que os licenciandos têm a oportunidade de compreender melhor a 

escola, suas dinâmicas, tempos e espaços, assim como o funcionamento da profissão 

docente com todas as suas especificidades. 

Realizada essa leitura geral sobre a representatividade dos temas aqui identifica-

dos, passamos agora a uma análise mais profunda dos conteúdos emergentes sob a rubrica 

concepções sobre o estágio nas vozes dos sujeitos desta investigação. 

4.2.1.1 Estágio como momento de prática 

No que diz respeito às concepções sobre o estágio no momento de prática, as narrativas 

dos Relatórios de Estágio Supervisionado (RES) revelaram que essa experiência é o 

momento de experimentação e avaliação de tudo que os alunos de licenciatura (professores 

em formação) estudaram ao longo de todo o curso. É o momento de testar a teoria na 

prática. Vejamos o que dizem alguns excertos:  
[...] é através do estágio que nós estudantes de licenciatura desenvolve-
mos na prática o que foi discutido, teoricamente, na sala de aula. (Excerto 
RES1 – 2013.1) 
 
É o momento [estágio] de adentrar no cotidiano escolar para compreender 
como as teorias se aplicam na prática. (Excerto RES 2 – 2013.2) 
 
[...] constitui-se [o estágio] em um treinamento que possibilita ao estu-
dante pôr em prática o aprendido na Universidade. (Excerto RES1 – 
2013.1) 
 

As narrativas acima são unânimes ao revelarem a compreensão do estágio como 

um momento prático, momento este em que a prática constrói a “ponte” entre os saberes 
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teóricos, construídos na academia, ao longo do curso de formação, com os saberes ditos 

práticos, aqueles que emergem do contexto de ensino e aprendizagem real – a sala de aula. 

De igual modo, as vozes dos professores formadores compreendem o estágio 

como o momento de prática. Prestemos atenção às falas a seguir: 
Eu acredito que o estágio ahm... seja a parte mais importante do curso de 
licenciatura, [...] na verdade, no estágio eles têm a oportunidade de viver 
a prática de tudo aquilo, pelo menos parte daquilo que eles aprenderam 
durante o curso, não é? (GF Professores Supervisores - C) 

 
Você vem para prática, trocar experiência com o professor experiente 
[cooperante] e consolidar a teoria que você adquiriu enquanto estudante 
[professor em formação], e comprovar na prática ahm...  o que é que dá 
certo e o que é que não dá, certo? (GF Professores Cooperantes - B) 
 

Assim, podemos perceber que os professores formadores igualmente veem o 

estágio como o momento de experienciar, no contexto da prática de ensino de uma sala de 

aula, tudo o que foi aprendido, em termos de teoria, na universidade. Nesse sentido, 

constatamos, a partir das falas apresentadas, a dicotomia (teoria e prática) que os 

programas de formação praticam. Esse modelo é o que ainda prevalece na formação de 

professores. Ou, pelo menos, é assim que os professores em formação (estagiários) e, 

igualmente, os professores formadores percepcionam a formação docente.  

Salientamos que neste trabalho compreendemos o estágio como o elo mediador 

entre as teorias e saberes estudados nas disciplinas teóricas com a realidade profissional do 

campo da prática de ensino. O estágio é o momento de mobilização dos saberes docentes 

que foram construídos, tendo como pilar de sustentação o lugar e o significado dos 

componentes disciplinares, pedagógicos e práticos, presentes na formação inicial (Borges, 

2004). Todavia, gostaríamos de salientar a distância entre universidade e escola no sentido 

de construir os saberes que vão balizar a formação inicial desses futuros professores. Os 

sentidos que emergem das falas nos fazem perceber que só no momento do estágio é que 

os licenciandos terão contato com os saberes que constroem o conhecimento referente à 

escola concreta, à lógica de funcionamento da profissão docente, à compreensão de como 

são os alunos, como eles aprendem determinado conteúdo, enfim os licenciandos têm o 

primeiro contato com todas as especificidades da profissão docente. Essa ideia está 

presente nas falas a seguir:  
É um momento muito, mas muito rico mesmo da formação. E essa for-
mação [suspiro] no momento do estágio, eu vejo que sai dos quatro mu-
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ros da universidade e se implica dentro das escolas, sabe? (GF Professo-
res Supervisores e Cooperantes - D) 
 
O estágio é o momento que esse aluno estagiário (professor em forma-
ção) tem de colocar em prática ahm...o que ele estudou na teoria. Eu 
acredito que o objetivo é justamente ahm... fazer esse diálogo teo-
ria/prática, sabe? (GF Professores Cooperantes - C) 

 

                         Essas duas falas nos fazem questionar sobre o papel que cada instituição 

formadora tem nesses programas de formação docente. O que esses professores em 

formação aprendem nas disciplinas teóricas na universidade?  Que tipo de saber a 

universidade difunde? E a escola? Somente consome esse saber produzido e difundido pela 

academia? O saber da academia está distante da realidade? E o saber da escola? É o saber 

da realidade? Vejamos outras falas que podem ajudar-nos a responder essas questões. 
Então [...] o estágio é uma etapa fundamental na formação do profissio-
nal, uma vez que põe o estagiário (professor em formação) em contato di-
reto com a realidade escolar. (Entrevista Professor Supervisor-B) 
 
[o estágio é] momento de validação do aprendizado teórico e prático em 
confronto com a realidade da escola. (Excerto RES3 – 2013.1) 
 

Depreende-se dessas falas que definitivamente a universidade é entendida como o 

locus de produção de teorias e a escola é o locus da vivência da prática para validação ou 

não dessa teoria. Essa teoria que foi apresentada e trabalhada com os alunos ao longo da 

formação inicial pode ser experienciada, vivida na prática de ensino? A escola, a partir do 

estágio, apresenta a esses futuros professores a realidade do seu contexto de atuação 

profissional. E a universidade? Por que não lhes apresenta também essa realidade quando 

está a preparar os alunos licenciandos para a experiência do estágio?  

Ao analisarmos os dados recolhidos, fica explicitado que universidade e escola 

não estabelecem diálogo, nenhuma relação na construção de programas de formação 

docente que estejam assentes nas especificidades que a docência abarca, nomeadamente, a 

escola, o ensino no contexto público, as rotinas dos professores, o comportamento dos 

discentes, as demandas da profissão, enfim todas as peculiaridades do processo de ensino e 

aprendizagem. É a tradicional divisão entre a formação de professores na universidade e na 

escola, mantendo a universidade em um lugar de hegemonia sobre a construção e a 

disseminação do conhecimento teórico, ao passo que as escolas permanecem na posição de 

“campos da prática”, nas quais os estagiários devem tentar realizar as práticas ensinadas 

nas universidades (Barab & Duffy, 2000; Gorodetsky, Barak, & Harari, 2007). 
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4.2.1.2 Estágio como momento de conhecer a profissão 

Relativamente a esta subcategoria, apresentamos aqui a análise dos dados sobre a 

compreensão do estágio como o momento de conhecer a profissão docente. Os professores 

estagiários em suas narrativas nos (RES) pontuaram que essa experiência proporciona esse 

conhecimento da realidade escolar. É o momento de conhecer como a profissão funciona 

nesse contexto. Isto fica explicitado nas seguintes narrativas: 
[...] o estágio é muito relevante para nossa formação, no sentido de abrir a 
nossa visão para o que é ser professor; no seu ambiente de trabalho e com 
todos os desafios que o cercam.  (Excerto RES5 – 2013.2) 
 
O estágio é imprescindível [...], pois elucida algumas questões relevantes 
do cotidiano dos professores. (Excerto RES2 – 2013.2) 
 
O estágio supervisionado tem grande importância para a formação do 
aluno estagiário [professor em formação] como sujeito crítico, pois é nes-
se momento que o aluno será posto [...] em contato real com a sua futura 
profissão. (Excerto RES4 – 2013.1) 
 

Os dados que emergem dessas narrativas nos fazem inferir que essa aproximação 

que o estágio promove com a realidade escolar, como defendem Pimenta e Lima (2009), 

tem por finalidade permitir que esses professores em formação se apropriem de 

instrumentais teóricos e metodológicos para a compreensão da escola, dos sistemas de 

ensino e das políticas educacionais com o objetivo de prepará-los para o exercício de 

análise, avaliação e crítica daquilo que veem acontecer em seu contexto profissional.  

Também foi referido pelos professores cooperantes que as teorias que são traba-

lhadas na formação inicial devem estabelecer uma relação com as demandas da escola real. 

Vejamos algumas falas que expressam essa ideia:  
[...] Então, essa teoria vista na universidade tem que ser um pouco o re-
trato da escola como ela é, [...] (Entrevista Professor Cooperante-C) 
 
A teoria que se estuda na universidade para formar um professor deveria 
vir das necessidades dos alunos da escola, da estrutura que encontramos 
aqui. Não há material didático, não há quadros, não há salas com a atmos-
fera adequada para se ensinar e aprender. (Entrevista Professor Cooperan-
te-B) 
 
A universidade e os cursos de licenciatura precisam conhecer a escola. 
[...] formaríamos professores mais preparados [...]. (Entrevista Professor 
Cooperante-B) 
 

Depreende-se das falas acima que a formação inicial que a universidade oferece 

aos futuros professores pouco contempla as teorias referentes às práticas de ensino e à 
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instituição escola. Para Mizukami (2005), os licenciandos precisam melhor conhecer a 

escola e suas dinâmicas, tempos, espaços, condições objetivas de trabalho do professor, 

organização do trabalho escolar, as especificidades das diferentes séries, os alunos, etc. 

Como bem disse o professor cooperante na primeira narrativa “a teoria vista na 

universidade tem que ser um pouco o retrato da escola como ela é”. 

E para que os professores em formação conheçam melhor a escola, pensamos que 

se faz necessário uma maior implicação das próprias escolas, com o reconhecimento dessas 

instituições como espaços de formação e com a concepção clara e formalizada sobre a 

função formal dos professores da escola que recebem estagiários e do papel que devem 

desempenhar para uma significativa contribuição para o desenvolvimento profissional 

desses futuros professores (Cyrino & Souza Neto, 2017).  Isto fica transparente na 

narrativa que se segue: 
Essa formação, a partir do estágio, precisa muito da implicação das esco-
las para ele ser um momento de intensa formação. (GF Professores Su-
pervisores e Cooperantes - D) 
 

Também foi enfatizado pelos professores cooperantes que o estágio representa um 

momento de o professor em formação ter o conhecimento apurado de todas as 

especificidades que o contexto escola apresenta.  Expressam eles: 
[...] O estágio é importante para poder vivenciar a realidade das escolas, 
as dificuldades que as escolas têm, [pausa] tanto da questão disciplinar, 
quanto da falta de recurso, da falta de interesse, dos próprios professores 
da escola [cooperantes] que, muitas vezes, se encontram desmotivados. 
(Entrevista Professor Cooperante-D) 
 
Considero [o estágio] um dos momentos mais importantes na formação 
docente, pois através deste período de formação, o estagiário tem a opor-
tunidade de conhecer profundamente vários aspectos da unidade escolar 
como estrutura física, público-alvo, histórico dos alunos, corpo docente, 
equipe de apoio, relação pais/escola. Ressalto aqui, a importância de co-
nhecer o projeto pedagógico da escola. (Entrevista Professor Cooperante 
- A) 
 

Esses depoimentos revelam que é nesse momento do estágio que muitos aspectos 

referentes ao contexto de ensino e aprendizagem são descortinados para esse professor em 

formação, sendo o momento em que eles podem viver um choque de realidade diante da 

real condição das escolas e suas contradições entre o escrito e o vivido, o dito pelos 

discursos oficiais e o que realmente acontece (Pimenta, 2014; Veenman, 1984).  
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É interessante pontuar que esse choque de realidade pode ser fruto de uma forma-

ção docente centrada exclusivamente em teorias, numa lógica demasiadamente 

academicista (Pimenta & Lima, 2009), desconectadas da prática. Assim, podemos inferir 

através dos dados que as unidades curriculares que precedem o Estágio Curricular 

Supervisionado apresentam aos licenciandos um contexto de ensino e aprendizagem que 

não se alinha ao que, de facto, existe na prática. Consequentemente, os estagiários, ao 

vivenciarem essa experiência formativa, encontram uma escola, um contexto de atuação 

profissional que não lhes foi apresentado antes. Prestemos atenção à fala a seguir que 

exemplifica bem essa questão: 

[...] O estágio é um dos momentos de formação de maior aprendizado pa-
ra aquele que está se formando professor. O conhecimento trabalhado no 
estágio é muito significativo, porque vem da prática, não é um conheci-
mento idealizado. É um conhecimento real. É um aprendizado diferente 
daquele que aprendemos nos livros, nas teorias estudadas nas disciplinas 
na universidade. (Entrevista Professor Cooperante-E) 
 
Então [...] o estágio é uma etapa fundamental na formação do profissio-
nal, uma vez que põe o estagiário (professor em formação) em contato di-
reto com a realidade escolar. (Entrevista Professor Supervisor-B) 
 

Esses depoimentos revelam que os professores formadores percebem que os 

conhecimentos trabalhados na experiência de estágio apresentam maior significado para os 

professores em formação (estagiários), comparados aos conhecimentos trabalhados e as 

disciplinas teóricas que o antecedem. Assim, constata-se que há um distanciamento entre 

os discursos de formação de professores da didática, construído e difundido na 

universidade, e a prática docente tal como vivenciada pelos professores em formação 

(estagiários) e pelos professores cooperantes, nas escolas campo. Com efeito, “esse 

desencontro entre formação e contexto de atuação profissional produz o referido efeito de 

choque, indicando falhas no processo de iniciação dos sujeitos no magistério” (Sarti & 

Bueno, 2017, p. 229). Essas falhas formativas são frutos dessa dicotomia existente entre 

teoria e prática conforme citado pela fala do professor abaixo: 
[...] O estágio é o momento para o qual todos nós caminhamos. Professo-
res formadores (supervisores e cooperantes), os alunos (professores esta-
giários), pois é o momento onde todas as disciplinas deveriam se encon-
trar. Mas vemos o contrário, infelizmente. No curso de licenciatura ahm... 
as disciplinas não estão associadas ao estágio. (Entrevista Professor Su-
pervisor-E) 
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Essa fala nos faz questionar: como os programas de formação docente poderiam 

associar as unidades curriculares, vistas ao longo de todo o curso de licenciatura, ao 

momento do estágio? Como elas podem contribuir para que os licenciandos possam 

construir um repertório de saberes concernentes à docência que os oriente para uma melhor 

compreensão do contexto escolar em que vão atuar? 

Para D’ Ávila (2014), o estágio precisa deixar de ser um apêndice para fazer parte 

de todo o seu processo, desde o início, passando a integrar o corpo de conhecimentos do 

curso de formação de professores. Para tal, “o intercâmbio entre universidades e escolas-

campo, seria fundamental para o desenvolvimento de projetos em parceria, nos quais os 

professores da educação básica, formadores e estagiários estivessem mais próximos num 

processo mútuo de produção de saberes” (D´Ávila, 2014, p. 26).         

Sob tal perspectiva fica evidente que a formação de professores está assente em 

dois momentos de aprendizagem: um na universidade (o teórico) e outro na escola (o 

prático). São momentos distintos que não dialogam ao longo de toda a formação inicial, 

sendo o estágio o momento em que esses dois mundos se encontram. Nessa direção, 

Trevisan (2011) critica esse modelo dicotomizado de formação, enfatizando que a escola 

não pode ser encarada, apenas, como um campo de aplicação prática de conhecimentos ou 

de desenvolvimento de estratégias profissionais. A escola precisa ser compreendida como 

uma instância capaz de produzir conhecimento e o estágio pode vir a ser o momento 

propício a essa tarefa. 

4.2.1.3 Estágio como momento de reflexão sobre a formação docente 

Esta subcategoria traz os posicionamentos de todos os intervenientes do processo de 

formação de professores sobre o estágio real, aquele que se pratica nas escolas campo. 

Procuramos saber como esta experiência se apresenta para os professores formadores e 

aqueles em formação. Quais as suas especificidades? É possível pensar outro formato de 

estágio? Quais reflexões acerca da docência o estágio promove? 

Na narrativa do professor em formação que se segue, pudemos perceber que o 

estágio vivenciado nas escolas campo apresenta-se desarticulado das teorias estudadas nas 

disciplinas que o antecederam. Vejamos o que ele diz:  
[...] a minha experiência de estágio em nada se aproximou do que foi dis-
cutido teoricamente […] Infelizmente, as teorias sobre formação de pro-
fessores e docência ainda são bastante utópicas e estão distantes da reali-
dade das escolas públicas. Acho que os professores de estágio [superviso-
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res] precisam saber disso para pensar uma pouco como o estágio está 
sendo conduzido.  (Excerto RES5 – 2013.1) 
 

Esse posicionamento é de realçar que não podemos desconsiderar o fosso existen-

te entre os princípios teóricos acerca da formação docente e o campo da prática do Estágio 

Curricular Supervisionado (Pimentel, 2014). No dizer desta autora, a teoria ensinada a 

esses licenciandos não condiz com a realidade de ensino e aprendizagem que eles terão que 

experienciar no estágio. Então, precisamos pensar como estamos formando esses futuros 

professores e como “o estágio está sendo conduzido” nos cursos de licenciatura. Importa 

também refletirmos sobre os impactos da experiência de estágio e da formação inicial, 

como um todo, para esses futuros professores.  Vejamos as narrativas dos professores 

formadores a seguir: 

[...] E os professores em formação [estagiários] quando chegam às esco-
las pra fazerem o estágio de regência não conseguem perceber toda a teo-
ria vista ao longo do curso e como trabalhar isso na prática, sabe?  […] 
Nós não ensinamos isso aos nossos alunos de estágio [suspiro] por não 
sabermos como a escola trabalha essa teoria toda, como o aluno da EB 
desejaria aprender essa teoria, os conteúdos. Nós NÃO DIALOGAMOS 
[pausa] com os professores das escolas e nem eles conosco. (GF Profes-
sores Supervisores - A) 
 
[...] observo um grande distanciamento entre teoria e prática. Tenho a im-
pressão que a universidade brasileira está muito mais preocupada em es-
tudar os teóricos e tem oferecido poucas vivências para conhecer as reais 
necessidades da escola atual brasileira. (Entrevista Professor Cooperante 
- A) 
 

Essas narrativas nos elucidam que a lógica dos cursos de formação de professores 

ainda está assente na dicotomia teoria e prática. Inicialmente, os licenciandos são expostos 

as teorias de ensino e aprendizagem, teorias das Ciências da Educação, a diversos saberes 

(didático-pedagógicos, curriculares, disciplinares) e, posteriormente, é esperado que eles 

relacionem esses saberes ao momento da prática (o estágio). Como referido pelos 

professores formadores acima, há uma dificuldade de se estabelecer a relação daquilo que 

foi construído na universidade com o vivenciado na realidade de sala de aula, por conta de 

esse repertório de saberes não ter sido pensado, a partir das demandas da sala de aula. As 

universidades continuam a manter a hegemonia sobre a construção e disseminação de 

conhecimento, desarticulada do que ocorre nos campos da prática. É a tradicional divisão 

entre a formação de professores na universidade e nas escolas (Zeichner, 2010).  
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 Assim, depreende-se que, no que concerne a formação de professores, a universi-

dade não constrói seus cursos de formação, a partir de um viés dialógico entre as situações 

de formação e as situações de trabalho. Acresce dizer que esse diálogo se coloca como um 

elemento imprescindível para uma formação mais alinhada às demandas do contexto de 

ensino público. Para Canário (2003), pensar a formação nessa perspectiva propicia a 

produção de estratégias, dispositivos e práticas que valorizam fortemente a aprendizagem 

por via experiencial e o papel central de cada sujeito num processo de autoconstrução 

como pessoa e como profissional.  

Outros professores formadores também propuseram a seguinte reflexão: quais os 

sentidos que os professores em formação atribuem ao estágio? Será que essa falta de 

articulação entre as situações de formação e situações da prática de ensino interfere no 

sentido que esses professores estagiários possam atribuir a essa experiência? Dizem eles: 
[...] os nossos estagiários [professores em formação], muitas vezes, ahm... 
não conseguem fazer um estágio com sentido, por conta justamente, 
[pausa] dessa lacuna do que é visto na teoria e do que é VIVIDO na prá-
tica real de uma escola pública. (GF Professores Supervisores - A) 
 
 […] É nesse semestre de estágio, sabe?Ahm... que percebemos esses 
questionamentos. Muitos [professores em formação] pensam em desistir 
[...]. Eles se perguntam – será que eu vou dar conta desse processo tão 
complexo, tão desafiador [pausa] que é o ensino público? (GF Professo-
res Supervisores - C) 
 
[...] mas a minha opinião é que algo está faltando na formação desse futu-
ro professor. Os professores estagiários chegam SEM NOÇÃO 
ALGUMA da realidade da escola pública, da sala de aula, ahm... da vi-
vência desse quotidiano e chegam assim [pausa] querendo aprender algo 
que eles não aprenderam na universidade, sabe? (GF Professores Coope-
rantes - C) 
 

Por que esses estagiários chegam despreparados para a experiência do estágio? E 

o que é “fazer um estágio com sentido”? O que significa dar conta da complexidade do 

ensino? Por que esse sentimento de insegurança se faz presente na experiência de estágio? 

Para Ponte e D’ Ávila (2014), esses sentimentos de insegurança e despreparo resultam dos 

programas de formação demasiadamente orientados por modelos teóricos idealizados de 

educação, pedagogia e pouco inseridos no contexto pedagógico propriamente. Assim, 

énoestágioque os professores em formação encontram um contexto de ensino muitas vezes 

cruel e o choque diante dessa realidade se faz presente. No tocante a essa questão vejamos 

a fala a seguir:  
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[...] A gente (professores estagiários) vai testando pra vê se dá certo, en-
tende? Aí eu penso [pausa] que a teoria ajudaria muito, daria um bom 
apoio, um lastro para a gente saber lidar com certas situações, ahm... com 
certos alunos na sala de aula. […] E isso, a meu ver, é uma deficiência da 
formação que recebemos na universidade. (GF Professores Estagiários - 
A) 
 

Assim, essa fala reforça o estranhamento e questionamento que os licenciandos 

possuem em relação à formação teórica que receberam da academia. É na escola, a partir 

da experiência de estágio, que os estagiários percebem que a teoria a que tiveram acesso 

nos programas de formação não constrói o “saber” de que necessitam para lidarem com as 

situações reais de ensino. É no estágio que os licenciandos percebem com clareza que algo 

lhes falta (Souza Neto, Sarti, & Benites, 2016), ou seja, falta-lhes uma formação para essa 

experiência que contemple a articulação dos saberes das disciplinas específicas e 

pedagógicas, vistas ao longo da licenciatura, com a realidade de ensino das escolas; uma 

formação que promova mais discussões sobre a instituição escola sua organização e 

funcionamento, para que esses professores em formação possam ampliar a visão acerca da 

docência. 

Entretanto, este é o estágio real. Um estágio cheio de lacunas que advém de uma 

formação na academia que prioriza a formação teórica em detrimento da formação prática. 

Não defendemos aqui neste trabalho a visão polarizada de uma nem de outra, mas sim um 

diálogo de saberes dos dois domínios que possam dar um suporte necessário para esses 

futuros professores compreenderem e atuarem melhor em seu contexto de trabalho – a sala 

de aula. 

Nessa perspectiva, não podemos esperar pelo momento do estágio para essa arti-

culação entre teoria e prática acontecer, até mesmo porque, o que temos percebido dos 

dados até agora analisados é que essa articulação tem acontecido de forma precária, tal 

como explicitado na fala a seguir: 
[...] a articulação entre teoria e prática acontece precariamente. Nem 
sempre há uma possibilidade de se colocar na prática a teoria estudada. 
Os estagiários se frustram com isso. (Entrevista Professor Cooperante-B) 
 

Diante desse cenário, compartilhamos com a concepção da docência defendida 

por Gauthier et al. (1998), quando põem em relevo a formação de professores baseada em 

um “ofício feito de saberes” que parte da premissa de que é necessário construir a 

formação no trabalho docente, naquilo que o professor é e faz. Assim, os cursos de 

licenciatura precisam pensar o estágio nessa perspectiva, que busca ir além do aprender 
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fazendo ou de uma visão puramente aplicacionista. O estágio deve estar permeado pela 

ideia de trabalho integrado entre o meio acadêmico e o meio escolar, pois se trata de 

desenvolver uma cultura profissional a partir do trabalho em colaboração nesses dois 

contextos (Souza Neto, Sarti, & Benites, 2016). 

Com efeito, diante de tantas reflexões que a experiência de estágio promove, 

também tivemos acesso a dados que nos apresentaram as percepções que todos os 

intervenientes do estágio têm sobre como essa experiência formativa poderia ser para que 

pudéssemos ter uma formação mais próxima daquela que contemplasse as reais demandas 

do contexto de ensino e aprendizagem das escolas campo. Nesse sentido, foi-lhes 

perguntado como eles percebiam um estágio “ideal”? Ressaltamos que a palavra “ideal” foi 

utilizada, propositalmente, para provocar uma reflexão crítica sobre o estágio que temos e 

o estágio que precisamos estar a aprimorar, permanentemente, para alcançarmos uma 

formação docente que diminua ou desconstrua o fosso existente entre os fundamentos 

teóricos construídos e difundidos pela didática de formação na universidade e a prática 

docente tal como vivenciada nas escolas campo. Chamamos a atenção para o facto de que, 

ao falarmos sobre o estágio “ideal” isso não significa que estamos a perseguir a ideia de 

um estágio perfeito, mas um estágio que precisamos constantemente estar a (re)significar, a 

aperfeiçoar.  Em outras palavras: um devir-estágio.  

Baseados nessa proposição de ideal como algo que está em constante aprimora-

mento e (re)significação, vejamos os discursos dos professores formadores abaixo:  
[...] Eu acho que nós podemos dar novos rumos ao estágio, ahm... fazer 
ajustes, experimentar novas situações […] Bem, talvez o “ideal” (gestual 
de aspas) seja o repensar PERMANENTEMENTE o estágio. (GF Profes-
sores Supervisores e Cooperantes - D) 
 
É [pausa] repensar é uma boa palavra! Concordo! Sempre há coisas para 
melhorar. O ideal (gestual de aspas) é sempre buscarmos ahh... deixa-me 
ver como digo isso DIFERENTES OLHARES sobre a educação, sobre o 
que é se tornar um professor. O que a colega disse: “repensar permanen-
temente”. Acho que, assim, construímos um estágio ideal. (GF Professo-
res Supervisores e Cooperantes - B) 
 

Dar novos rumos, fazer ajustes, experimentar novas situações, repensar perma-

nentemente, ter diferentes olhares sobre a formação. Essas foram as expressões usadas nos 

discursos dos professores formadores quanto a um estágio que não pode estar estático nos 

tempos e espaços de formação docente. O estágio ideal, pensado por esses professores, 

caracteriza-se por um campo de conhecimento dinâmico que “envolve estudos, análise, 



141 

 

problematização, reflexão e proposição de soluções para o ensinar e o aprender e 

compreende a reflexão sobre as práticas pedagógicas, o trabalho docente e as práticas 

institucionais, situadas em contextos sociais, históricos e culturais” (Pimenta, 2014, p. 13).  

Outros professores enfatizam a necessidade de se refletir sobre o estágio para que 

possamos melhorar a formação que oferecemos aos licenciandos.  

[...] Então, temos muito que repensar como formamos esses meninos 
[professores em formação], sabe? E eu acho que o estágio está longe de 
ser o ideal. Precisamos melhorar muitas coisas. (GF Professores Supervi-
sores e Cooperantes - C) 
 

Em contrapartida, os professores estagiários são enfáticos em seus discursos, 

relativamente ao que precisa ser melhorado nos estágios. Dizem eles:  

[...] Eu penso que para que o estágio fosse “ideal” (gestual de aspas) a 
gente [professores em formação] teria que ter matérias [...] mais a teoria 
relacionada ao comportamento dos alunos, para que nós entendêssemos 
melhor sobre o comportamento deles, sabe? Como eles funcionam? Eu 
não sei! São todos adolescentes. Temos que entender um pouco mais da 
dinâmica da adolescência, não acha? Teríamos que ver mais psicologia, 
filosofia, sociologia, pedagogia.  (GF Professores Estagiários - A) 
 

Esse discurso nos chama a atenção para uma demanda desses licenciandos quanto 

à melhor compreensão das teorias de comportamento e aprendizagem dos adolescentes, ou 

seja, a construção de um repertório de saberes que contemple questões relativas ao 

comportamento dos alunos, às relações que se estabelecem com eles e aos processos de 

aprendizagem dos mesmos. É a construção dos saberes disciplinares que são aqueles que 

se referem aos diferentes campos do conhecimento, aos saberes que possuem nossa 

sociedade e que são transmitidos através de disciplinas, no âmbito de faculdades e cursos 

distintos (Saviani, 1996; Tardif, 2002). Assim, faz-se necessário que os programas de 

formação docente ofereçam em sua grade curricular disciplinas que contemple as referidas 

disciplinas. 

 Outro ponto destacado pelos professores formadores diz respeito à necessidade 

de antecipação da disciplina estágio.  
[...] eu penso que ele deveria começar desde o primeiro semestre, nós 
[professores supervisores] mostrando para os nossos alunos em formação 
[professores estagiários] como trabalhar os conteúdos, sempre estabele-
cendo essa ponte com a experiência de estágio. (GF Professores Supervi-
sores - A) 
 
[...] se existisse esse contato do aluno com o ambiente da escola, desde o 
primeiro semestre, a coisa seria bem mais tranqüila na época do estágio 
[risos]. (Entrevista Professor Cooperante-D) 
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Conforme constatamos nesses posicionamentos, os professores formadores são 

unânimes ao defenderem a antecipação do estágio nos programas de formação. Nos cursos 

de licenciatura da universidade investigada neste estudo, segundo os normativos que 

regulam as disciplinas de estágio, os licenciandos deverão se matricular nos estágios, tanto 

teóricos quanto práticos, a partir do 5º até o 8º semestre.  Dito de outro modo, as 

respectivas disciplinas (estágios teóricos I e II) somente serão cursadas a partir da metade 

do curso e os (estágios práticos III e IV) no último ano do curso de formação. Prevalece, 

assim, o modelo de formação assente na racionalidade técnica, o qual consiste na ideia de 

acúmulo de conhecimentos teóricos para posterior aplicação da técnica na prática (Pimenta 

& Lima, 2006). 

Assim, compreendemos que, embora haja algumas políticas de formação de pro-

fessores, nas universidades brasileiras, que antecipem o estágio, a exemplo do PIBID – 

Programa Institucional de Bolsa de Incentivo à Docência, essa antecipação ainda se 

apresenta de forma muito tímida. Contudo, os professores em formação que vivenciaram a 

experiência desse programa ressaltaram a importância do mesmo para a aprendizagem da 

docência. Vejamos as falas que se seguem:  
[...] Eu acho que se o PIBID fosse implementado e estendido para o está-
gio final [...] seria o ideal. Aprenderíamos muito mais! (GF Professores 
Estagiários - C) 
 
Você teria a parte teórica na universidade, a parte prática com a supervi-
sora aqui da escola [cooperante] te acompanhando, fazendo os ajustes ne-
cessários no formato PIBID. (GF Professores Estagiários - B) 
 

Em contrapartida, muitas são as experiências internacionais (Austrália, Canadá e 

Holanda) que desenvolvem políticas de formação docente que contemplam essa 

modalidade de estágio nos cursos de licenciatura. É a formação em alternância, ou seja, 

aquela que ocorre entre o meio universitário e o meio escolar, oferecendo o mesmo tempo 

de teoria e de prática aos professores em formação. Essa antecipação do professor em 

formação ao contexto profissional visa priorizar a experiência prática na escola em 

concomitância com a universidade (Korthagen, Loughran, & Russel, 2006). A título de 

exemplo, no Canadá (Quebec), há políticas públicas de formação de professores que 

subsidiam a relação entre as instituições formadoras, na forma de parcerias ou trabalho 

colaborativo entre os professores formadores da universidade e da escola (Cyrino & Souza 

Neto, 2017). 



143 

 

Outro ponto a ser destacado pelos professores formadores refere-se à existência de 

escolas de aplicação ou de residências de ensino. Vejamos o que eles dizem relativamente 

a essa questão: 
[...] se nós tivéssemos uma escola de aplicação [escola específica para 
formação de professores], ahm... seria o ideal MESMO! Mas nós não te-
mos uma escola de aplicação. Mas é esse o diálogo que nós precisamos 
fazer com a educação básica. (GF Professores Supervisores - A)  
 
[...] eu acho que nós [supervisores e cooperantes] não termos uma “escola 
de aplicação” é muito ruim para as coisas melhorarem na formação des-
ses professores [...] (GF Professores Supervisores - C) 
 

A análise dos discursos acima evidencia a importância de os programas de forma-

ção de professores desenvolverem políticas de formação que ofereçam uma modalidade 

especial de estágio curricular: as escolas de aplicação ou residências de ensino que são 

experiências formativas semelhantes às da medicina. Segundo Giglio (2010, p. 376) estas 

experiências consistem na “imersão dos residentes (Estagiários) em vivências sistemáticas 

e temporárias nas práticas pedagógicas de docentes e gestores escolares profissionais”. Os 

estagiários acompanham a prática pedagógica docente e a política educativa que orienta a 

escola, podendo conhecer a gestão da escola e da sala de aula conhecem, igualmente, o 

contexto e as relações entre famílias e escola, e entre escola e comunidade (território), e 

por fim preparam um pré-projeto de intervenção com o acompanhamento do professor 

universitário e do professor que o acompanha na escola (Giglio, 2010, pp. 387-388). 

Constatamos que os estágios sob essa perspectiva podem dar mais sentido a essa 

experiência formativa, tal como explicitado na fala a seguir: 

[...] Os estágios precisam fazer sentido, para nós que estamos formando e 
para o professor que está sendo formado. (GF Professores Supervisores - 
C) 
 

Na mesma linha, Nóvoa (2013, p. 417) enfatiza que “o estágio, tal como se encontra 

organizado, tem pouca utilidade”. O autor acrescenta que deveríamos nos inspirar no 

exemplo dos médicos, cuja formação tem uma forte componente teórica, e também 

envolve uma dimensão prática e uma iniciação à pesquisa científica. Ademais, a formação 

está fortemente ancorada na profissão médica e nas organizações hospitalares. Precisamos 

pensar uma formação dos professores que esteja fortemente ancorada na profissão docente e 

nas organizações escolares (Nóvoa, 2013). 

Outro ponto a ser destacado pelos dados analisados reside na contribuição dos Relató-

rios de Estágio Supervisionado (RES). São esses relatórios que contêm os discursos dos 
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professores em formação, como eles percepcionam a aprendizagem da docência, como 

veem os formadores da universidade e das escolas campo, como a disciplina estágio se 

organiza e funciona na prática, como se tornam professores. 
Esses relatórios podem estar sendo utilizados ahm... para esses professo-
res formadores, nós da universidade (supervisores) e os regentes das es-
colas (cooperantes) [...] estarem melhorando a sua prática, estabelecendo 
um diálogo entre esses sujeitos e essas instituições, não é? (Entrevista 
Professor Supervisor-E) 
 
Eu acho que o documento (os relatórios) me fornece sim [pausa] alguns 
elementos dessa didática formativa e me faz pensar na formação desses 
sujeitos, [...] nos faz pensar [pausa] onde podemos encontrar as possíveis 
lacunas dessa formação, certo? (Entrevista Professor Supervisor - A) 
 

Deste modo, ao promovermos uma reflexão e discussão coletiva entre os forma-

dores (universidade e escola), os professores em formação (estagiários), acerca desses 

discursos registrados nos RES, podemos desenvolver compreensões mais alargadas sobre a 

didática formativa desses professores.  Sob essa perspectiva, Habermas (2004, p. 49) 

elucida que “é apenas com a transição da ação para o discurso que os participantes adotam 

uma atitude reflexiva, à luz de razões”. E, assim, a aprendizagem acontece por conta deste 

trabalho conjunto do campo da ação e do campo discursivo, possibilitando a 

problematização, diante da resistência do mundo, e a consequente desproblematização à 

luz das teorias (Habermas, 2004). 

Mas, por outro lado, todos os discursos dos professores formadores e em forma-

ção deixaram claro dois posicionamentos centrais: o primeiro sinaliza a necessidade de os 

RES deixarem de ser um documento com fins meramente avaliativos. Já o segundo refere-

se ao poder de análise, reflexão e discussão que esses RES podem promover nesse 

momento formativo.  
 
Tudo o que produzimos nos quatro estágios tem contribuído para o quê 
nas escolas? [...] Os relatórios são avaliados e arquivados. Isso basta? 
Precisamos refletir sobre isso! (Excerto RES7 – 2013.2) 
 
[...] é um trabalho da universidade, de pegar esses relatórios e discutir 
com os professores de estágio (supervisores) da instituição. [...] discutir 
aqui com nós os regentes (cooperantes) o que eles (professores estagiá-
rios) trazem (nos RES) quanto a essa experiência. Suas críticas, suges-
tões, como eles entendem esse momento de formação.  (Entrevista Pro-
fessor Cooperante-E) 
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Contudo, para que os RES possam promover uma reflexão e possíveis mudanças 

nos programas de formação, faz-se necessário que a universidade, que é a instituição que 

faz uso da escrita de relatórios de estágio no contexto de formação inicial de professores, 

como trabalho escrito final da disciplina, pense sobre essa atividade escrita numa 

perspectiva mais reflexiva, com fins de socializar os conteúdos contidos nesses 

documentos com os professores das escolas campo, estabelecendo, assim, uma relação de 

parceria entre universidade e escola. 

Poder-se-ia acrescentar que todos os professores formadores e em formação pode-

rão ter prováveis ganhos significativos, caso essa atividade de escrita dos RES “seja 

acompanhada por alguma intenção e orientação mais elaborada ou sistematizada”, no 

sentido de efetivamente contribuírem para repensar a formação docente, a partir do estágio 

(Silva, 2013, p.176). Os relatórios precisam funcionar como gêneros catalisadores que 

favoreçam o estímulo e a potencialização de ações e atitudes consideradas mais produtivas 

para o processo de formação, tanto dos professores envolvidos (formadores da 

universidade e escola) quanto de seus aprendizes (Signorini, 2006). 

Concluímos, portanto, que os RES podem ser instrumentos que promovam pes-

quisa sobre a formação docente. A fala a seguir ratifica essa ideia.  

[...] os relatórios finais de estágio que produzimos são resultados de pes-
quisa na escola. Eles podem servir para analisarmos como o estágio acon-
tece e como pode ser melhorado. (Excerto RES7 – 2013.2) 
 

Pensamos, assim, a partir da análise dos dados até aqui realizada que os RES 

precisam ocupar um lugar de destaque nessa formação, para que possamos construir novos 

sentidos e encaminhamentos à didática formativa, não somente pela perspectiva dos 

professores formadores, mas, sobretudo, pela perspectiva dos professores em formação.  

Em síntese, após a análise dos dados que englobamos nesta categoria, podemos 

concluir que os professores em formação e os professores formadores demonstraram que o 

estágio é compreendido como um momento que articula a teoria com a prática, um 

momento de se conhecer a profissão docente e a realidade escolar com todas as suas 

especificidades e que as escolas precisam estar mais implicadas nesse momento formativo 

para poderem participar, de uma forma mais ativa, dessa formação. É ainda de salientar 

que os professores estagiários, sobretudo, deixaram claro que nesse momento de vivenciar 

a experiência de estágio, há um “choque com a realidade” da prática por conta de uma 

formação desarticulada das situações de ensino. Por fim, os dados evidenciaram que o 
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momento do estágio é propício a muitas reflexões sobre como a formação desses 

professores está a ser conduzida e quais encaminhamentos precisam ser feitos para que se 

possa melhorar essa formação. 

Passemos, a seguir, a análise dos dados referentes aos papeis dos atores envolvi-

dos na formação inicial. 

4.2.2 Papéis dos formadores na formação docente 

Outro ponto de análise deste estudo recaiu nos papeis que emergem no contexto do estágio 

supervisionado. Nessa direção, este estudo interessou-se em identificar, nos discursos dos 

participantes, que papeis os mesmos atribuíam-se a si e aos demais atores envolvidos na 

formação inicial, particularmente na experiência de estágio. 

Tendo em conta o conjunto de dados recolhidos, a categoria os papeis dos forma-

dores na formação docente encontra-se subdividida em três temas que deram origem às 

subcategorias papel do professor supervisor, papel do professor cooperante e papel do 

professor estagiário, tal como ilustra a figura abaixo: 

 
Figura 5 – Papéis dos formadores 

Esta categoria desponta-se como a segunda mais recorrente no conjunto das 390 

unidades de análise extraídas dos Relatórios de Estágio Supervisionado (RES), Grupos 

Focais (GF) e Entrevistas (mais detalhes no Anexo VII). As referências aos papeis dos 

supervisores da universidade, professores cooperantes (das escolas) e dos estagiários 

contabilizaram 111 unidades de análise, conforme a tabela a seguir. 
 

Papel do Prof. 
Supervisor 

Papel do Prof. 
Cooperante 

Papel do Prof. 
Estagiário 

RES 8 9 0 
GF – Professores Estagiários 3 8 2 
GF-Professores Supervisores 12 9 7 

GF – Prof. Sup. e Coop. 8 5 5 
GF – Professores Cooperantes 0 1 0 
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Entrevistas Prof. Superv. 7 7 6 

Entrevistas Prof. Coop. 6 4 4 

SOMA 44 43 24 
Total da categoria: 111 

Tabela 2 - Distribuição das unidades de análise – categoria “Papeis dos formadores na formação docente” 
 

O papel do professor supervisor, presente em 44 unidades de análise, concentra a 

terceira maior incidência de comentários dos sujeitos, logo atrás dos temas estágio como 

momento de reflexão e estágio como comento de prática (da categoria concepções sobre o 

estágio). Este dado revela que os professores supervisores encontram-se em maior 

evidência quando se fala a respeito da atuação dos formadores na construção de condições 

em que os professores estagiários possam construir uma aprendizagem significativa sobre a 

profissão docente. 

Entretanto, não muito distante desse centro de referências está também o papel do 

professor cooperante na formação, com 43 ocorrências. Podemos inferir que tanto os 

professores estagiários quanto os professores formadores (supervisores e cooperantes) 

também reconhecem, de um modo geral, a importância do papel que o cooperante 

desempenha na orientação dos professores em formação na experiência do estágio. 

Em terceiro lugar nas referências surge o papel do professor estagiário, com 24 

referências. Trata-se de uma grande diferença em relação à ocorrência das demais 

categorias que encaminham para os papeis de supervisores e de cooperantes. Esse dado 

evidencia que o foco das discussões dos sujeitos a respeito dos papeis não tenderam a 

colocar a atuação do estagiário em perspectiva – algo que, no caso dos RES e do Grupo 

Focal realizado com os professores estagiários, pode indiciar uma tendência a não se 

implicarem nos assuntos em discussão. 

Feita essa leitura geral da categoria, passamos, nos subcapítulos a seguir, a anali-

sar as subcategorias em mais pormenor. 

4.2.2.1 Papel do professor supervisor 

Esta subcategoria apresenta-nos as percepções que todos os intervenientes do estágio têm 

acerca do papel que o professor supervisor desempenha ou deveria desempenhar, no 

momento do estágio, e a importância do acolhimento e orientação desse professor para o 

desenvolvimento de competências e habilidades específicas ligadas à prática de ensino.  
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Iniciemos com os posicionamentos dos professores estagiários quanto ao papel 

que os supervisores desempenharam na experiência de estágio, a partir dos RES.  
[...] A orientação teórica dada pela professora de estágio [supervisora] foi, 
em parte, bastante proveitosa, pois a partir de todas as discussões teóricas 
eu pude analisar a minha prática em sala de aula, o que me direcionou na 
minha forma de agir com meus alunos em determinados momentos. (Ex-
certo RES4 – 2013.1) 
 
A professora de estágio [supervisora] colaborou muito para a conclusão 
das minhas metas e objetivos. Sempre disposta a orientar-me tirar dúvi-
das, escutar minhas angústias [...]. (Excerto RES5 – 2013.1) 
 

Assim, depreendemos destas narrativas que a prática de supervisão dos professo-

res de estágio foi de grande valia par uma boa atuação dos professores estagiários nessa 

experiência. A análise desses dados, igualmente, nos direciona para o entendimento de uma 

supervisão balizada por discussões teóricas que contribuíram para a uma melhor 

compreensão do estagiário sobre a sua atuação em sala de aula e, para além disso, foi 

também enfatizado pelas narrativas, uma supervisão permeada pelo acolhimento, pelo 

espírito de abertura do professor supervisor a todos os sentimentos que se fizeram presente 

à vivência de estágio do professor estagiário. Os dados revelaram uma supervisão assente 

em uma compreensão mais expandida, mais abrangente e que perspectiva esta prática 

como “um processo pedagógico mais humano, mais colaborativo e, sobretudo, mais 

solidário e emancipatório. Uma supervisão não standard, única, flexível, que contempla as 

características de cada pessoa e atende à complexidade de cada situação” (Sá-Chaves, 

2009, p. 49). 

Outro ponto a ser destacado pelos professores estagiários refere-se ao papel do 

professor supervisor de apresentar-lhes a teoria sobre a docência. Esse trabalho foi 

compreendido como sendo de responsabilidade dos formadores da universidade. A 

academia é vista pelos estagiários como o espaço de construção e difusão desse 

conhecimento teórico. Prestemos atenção aos seus relatos: 
[...] é a professora supervisora responsável pela teoria sobre o que é for-
mar, ahm... como são as nossas leis que direcionam a profissão, o desen-
volver dela (a profissão docente), o que é ser professor, a melhor didática, 
tudo isso. Foi algo assim que vimos nos estágios teóricos.  (GF Professo-
res Estagiários - D) 
 
[...] ela [professora supervisora] foi importante para a construção da teo-
ria. Vimos toda a teoria com ela. A proposta do projeto de estágio, os teó-
ricos que deram suporte, […] Lemos muitos textos, discutimos, fizemos 
resumos. O papel dela foi nos dar todo o suporte acadêmico. Então, a par-
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tir de todo esse suporte, nós começamos a pensar em um planejamento. 
(GF Professores Estagiários - A) 
 

Importa destacar que reconhecemos a importância do papel do professor supervi-

sor na preparação dos professores estagiários para adentrar a sala de aula para vivenciar o 

Estágio Supervisionado. Contudo, é importante também refletir acerca desse 

posicionamento bem específico e pontual quanto ao trabalho da teoria acadêmica sem uma 

articulação com a teoria da prática, teoria esta que advém dos professores que acolhem e 

orientam os estagiários nas escolas-campo. Nessa direção, levantamos alguns 

questionamentos: porque a preparação teórica realizada na universidade também não é 

construída, colaborativamente, com os professores das escolas? Porque os professores 

cooperantes não são convidados a pensarem e construírem a disciplina estágio, em parceria 

com os professores supervisores?  É a partir dessa relação que podemos superar essa 

dicotomia teoria e prática que ainda se faz presente na disciplina estágio. Isto fica 

explicitado em falas dos professores estagiários, tal como a seguir: 
[...] eu penso que com a professora [supervisora] nós vemos a parte teóri-
ca, que acho que é um pouco desconectada da realidade. (GF Professores 
Estagiários - A) 
 

Com efeito, não podemos deixar de chamar à atenção para a construção de um 

modelo de estágio supervisionado mais significativo e mais próximo às demandas do 

contexto de atuação dos professores – a sala de aula. Sob essa perspectiva, Benites, Sarti e 

Souza Neto (2015) propõem um estágio com uma maior alternância entre a universidade e 

a escola, pois reconhece as contribuições das escolas e seus atores entre os quais a figura 

do professor cooperante que recebe os estagiários em suas classes. Compartilhando com 

essa ideia, Franco (2008) defende que os processos formativos de docentes absorvam a 

dimensão experiencial, não mais separando teoria e prática, mas mergulhando, desde o 

início, o aluno aprendiz e o formador em situações de mediação dos confrontos da prática, 

buscando a significação das teorias. Ou seja, fazendo dialogar a lógica das práticas com a 

lógica das teorias.  

Os professores supervisores também demonstraram um posicionamento seme-

lhante quanto ao seu papel na formação docente, a partir da disciplina de estágio. Eles 

expressam:  

 [...] o papel do professor supervisor, primeiro é o de desconstruir uma vi-
são romantizada de sala de aula [pausa], com alunos quietos, perfeitos, 
disciplinados, desejosos em aprender [...]. Prepará-los para a sala de aula 
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real, com todas as suas imperfeições, dificuldades, imprevistos e beleza 
também, concordam?  (GF Professores Supervisores - C) 
 
[...] pra mim os professores supervisores têm de proporcionar a esse pro-
fessor em formação ahm... uma formação docente contextualizada, [...] de 
acordo com o contexto pedagógico, social e político e desenvolver [pau-
sa] um senso crítico apurado sobre a realidade ahm..., sobre o livro di-
dático, sobre o que é ser professor, [...] entendem? Desenvolver um pro-
fessor que seja construtor do seu próprio caminho e não um professor que 
construa as coisas, a partir de uma receita pronta. (GF Professores Super-
visores - E) 
 

A análise desses dados nos leva a inferir que os professores supervisores não 

defendem processos formativos que ofereçam “receitas” para as urgências da prática 

(Franco, 2008). Muito pelo contrário. Esses formadores desejam que os professores em 

formação sejam capazes de colocar em ação os saberes relativos à formação docente, que 

se baseiam tanto em conhecimentos acadêmico-científicos, apropriados para situação de 

ensino escolar, quanto em saberes provenientes da própria história de escolarização e 

experiência de trabalho. “Um professor que seja construtor do seu próprio caminho”, pois é 

capaz de produzir outros saberes (Benites, Sarti, & Souza Neto, 2015; Tardif, 2002).  

As narrativas dos professores supervisores e cooperantes abaixo nos elucidam o 

papel que o formador da universidade deve desempenhar, nesse momento do estágio.  

Vejamos o que eles dizem:  
[...] Eu me vejo como um suporte sabe? Um suporte teórico, no sentido 
de [pausa], de apresentar e discutir com eles (professores estagiários) a 
melhor forma de dar sentido ao conteúdo [...] uma pessoa que dá um su-
porte prático, a partir das diferentes maneiras de se colocar a teoria em 
prática, um suporte psicológico, ouvindo e conversando sobre as angús-
tias e novos desafios que eles vivenciam a todo o momento dessa experi-
ência de estágio. (GF Professores Supervisores - D) 
 
Eu acho que existem vários papéis, sabe? O professor [supervisor] tem 
que orientar, observar, escutar, compreender, ensinar novamente, rever a 
teoria com esse professor estagiário [professor em formação]. (GF Pro-
fessores Supervisores e Cooperantes - B) 
 
Mediador. Essa é a palavra chave. (GF Professores Supervisores - F) 
 

Suporte, observação, escuta e mediação foram as palavras usadas pelos professo-

res formadores para definir o papel que devem desempenhar na prática supervisiva. É o 

exercício de uma supervisão como ação de acompanhamento e monitorização das 

atividades contextualizadas e realizadas por pessoas em desenvolvimento, tendo uma 
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intencionalidade orientadora e formativa, melhor dizendo uma supervisão numa dinâmica 

ecológica, desenvolvimentista e transformadora (Alarcão & Canha, 2013). 

Também foi pontuado pelos professores formadores que a orientação conferida 

aos professores estagiários, no momento do estágio, é uma atividade que apresenta as suas 

especificidades, pois exige dos professores supervisores uma atenção especial a todas as 

peculiaridades de um contexto institucional, de uma série, de um corpo discente, tal como 

se observa nas narrativas a seguir: 
[...] Orientar: é o papel maior do professor de estágio [supervisor], porque 
esse momento do estágio [pausa] é muito, muito complexo e essa orienta-
ção, no estágio, eu acredito que é uma orientação bem pontual, bem espe-
cífica. (GF Professores Supervisores e Cooperantes - B) 
 
Bem, orientar um aluno para o planejamento de aula, no momento teórico 
das aulas de estágio, é uma coisa. Orientar um aluno estagiário [professor 
em formação] num momento prático, com uma escola específica, para 
uma turma específica é outra orientação bem mais complexa. (GF Profes-
sores Supervisores e Cooperantes - D) 
 

Assim, os dados põem em relevo a dicotomia entre a teoria e a prática. Antes da 

vivência do estágio a orientação dos licenciandos é uma, no momento da prática do estágio 

a orientação que lhes é conferida é outra. A análise desses dados reafirma que as 

orientações do estágio têm sido dirigidas em função das atividades programadas a priori, 

sem que tenham surgido das discussões entre formador e formando, no cotidiano da sala de 

aula e da escola, constituindo a maior evidência da desarticulação entre teoria e prática 

(Piconez, 2011).  

É, portanto, necessário que os cursos de formação inicial de professores pensem 

um modelo de estágio que possa estabelecer uma relação dialógica entre os formadores da 

universidade e da escola para que a orientação dada aos professores em formação possa 

oferecer-lhes um melhor entendimento do ensino e do aprender a ensinar. Os professores 

formadores ratificam essa ideia em seus discursos. 

[...] o suporte tem que vim tanto do professor supervisor quanto do pro-
fessor regente [cooperante]. O diálogo tem que existir o tempo todo. (GF 
Professores Supervisores - A) 
 
[...] o professor de estágio [supervisor] é o profissional que melhor con-
segue unir a Universidade e a Escola. (GF Professores Supervisores e 
Cooperantes - B) 
 
Enfim..., mas eu penso que esse estar junto ahm... é muito positivo[risos], 
muito mesmo, pois esse momento da troca, talvez seja um momento 
ÍMPAR da prática do estágio. (Entrevista Professor Supervisor-E) 
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Os dados reforçam a ideia de o momento de estágio ser propício para essa troca, 

socialização de saberes entre o professor supervisor e o professor cooperante. Para Vaillant 

e Marcelo (2012) é um momento de se construir essa necessária aproximação entre os 

espaços de formação e do trabalho, a partir de diferentes modelos de relações entre a 

instituição de formação inicial e as escolas.Esses modelos são balizados pelas ideias que se 

têm sobre como se aprende, como se ensina e como se aprende a ensinar.  Os autores 

complementam: 
O estágio deve está orientado pelo modelo de ressonância colaborativa, 
pois permite uma visão mais complexa e com maior potencial de desen-
volvimento. A proposta é que haja um ambiente e uma cultura de colabo-
ração entre os profissionais da escola e os formadores, entre as escolas e 
as instituições de ensino superior por meio da realização de projetos con-
juntos dos quais os estudantes possam participar. Criar relações de cola-
boração não de supremacia, entre os projetos educativos das escolas e os 
projetos formativos das instituições de formação. (Vaillant & Marcelo, 
2012, p. 97) 
 

Por fim, os professores formadores também pontuaram que o estágio é um mo-

mento para trabalhar a reflexão, de todos os envolvidos,sobre as situações de ensino, sobre 

a escola concreta, sobre o que significa ser professor.  

[...] É um momento [estágio] de muita reflexão acho que para todos os 
envolvidos. Professor supervisor, o regente [cooperante] e principalmente 
eles, os estagiários [professores em formação]. (GF Professores Supervi-
sores e Cooperantes - C) 
 
O professor supervisor deve encorajar o estagiário [professor em forma-
ção] a refletir sobre a prática do professor regente [professor cooperante], 
durante o período de observação, assim como durante sua própria prática 
de regência (professor em formação). (Entrevista Professor Cooperante - 
A) 
 

Podemos depreender dessas falas que o papel da reflexão na aprendizagem do 

professor em formação deve assumir um caráter sistemático e pode e deve ser aprendido 

no contexto de formação inicial. A reflexão ajuda a tomar consciência dos aspectos 

inconscientes do ensino no sentido de tornar os alunos futuros professores mais sensíveis 

aos aspectos mais importantes das situações educativas (Korthagen, 2009).  

4.2.2.2 Papel do professor cooperante 

A análise dos dados desta subcategoria traz as percepções que os professores formadores e 

aqueles em formação têm sobre o acolhimento e orientação do professor cooperante, nesse 

momento de inserção do professor em formação, no contexto de trabalho – a escola. 
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Ademais, buscamos compreender a importância que esses sujeitos dão ao papel do 

professor formador da escola neste processo do aprender a ensinar. 

A análise dos discursos abaixo revela bem a importância do cooperante na forma-

ção dos futuros professores. Prestemos atenção ao posicionamento dos professores 

estagiários sobre essa questão: 

[...] A contribuição da professora [cooperante]... NOSSA! É enorme! É 
muito significativa para aprendermos a profissão, sabe? Às vezes, eu fico 
pensando, [...] eu ainda não sei nada! Eu tenho aprendido tanto com essa 
experiência aqui na escola. (GF Professores Estagiários - A) 
 
[...] A professora regente [cooperante] sempre disponível, agradável em 
suas participações e observações. Pude aprender muito nesta experiência 
com orientações(da cooperante) de excelência. (Excerto RES6 – 2013.2) 
 
O tempo todo ela [professora cooperante] está a fazer sugestões, colocan-
do a gente pra pensar algumas questões que a gente nunca pensaria, não 
fossem as observações dela, sabe? (GF Professores Estagiários - A) 
 

Identificamos nos discursos acima o apoio, a disponibilidade, o compromisso da 

professora formadora da escola com a formação desses futuros professores. Para além 

disso, a sua orientação foi entendida como fundamental para uma experiência de estágio 

com sentido para os professores estagiários, que enfatizaram a experiência que a professora 

tinha daquela realidade escolar, o que contou sobremaneira para uma melhor compreensão 

das situações de ensino que ali se apresentavam. Nesse tocante, Nóvoa (2013, p. 418) 

defende que, os professores formadores das escolas que assumem a preparação de futuros 

professores devem apresentar quatro características indispensáveis:  

1)ser um professor com experiência, respeitado e prestigiado pelo profes-
sorado; 2) ser um excelente organizador de situações de formação, capaz 
de criar uma atmosfera de trabalho favorável e de promover um diálogo 
franco e aberto entre os pares; 3) ser uma pessoa atenta, aberta que saiba 
escutar e que tenha capacidade de leitura, análise e interpretação dos pro-
blemas pedagógicos; 4) ser um conselheiro e um guia.  
 

Assim, podemos perceber que a experiência de estágio ganha grande significado 

para os estagiários, quando esta é assumida por um professor cooperante experiente e com 

acolhimento e orientação que assumem dimensões claramente formativas (Sarti & 

Machado de Araújo, 2016).  As autoras complementam que o professor formador, a partir 

desse acolhimento e orientação, está mais atento ao processo de aprendizagem profissional 

docente do estagiário, pois assume intervenções mais efetivas na formação desses futuros 
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professores, instigando e subsidiando a socialização de modos de agir docente, 

considerando sempre as situações de ensino (Sarti & Machado de Araújo, 2016).  

Outro ponto a ser destacado pelos professores estagiários refere-se à segurança e 

conforto que eles sentiram ao terem que enfrentar a realidade complexa da sala de aula. O 

papel do professor cooperante foi de grande valia para esses sentimentos de segurança e 

conforto. Vejamos o que eles dizem:  
[...] E a professora [cooperante]ahm... tem uma sensibilidade enorme para 
essa realidade da sala de aula, para essas demandas desse contexto aqui (a 
escola em que acontece o estágio). Ela domina esse contexto aqui, ela sa-
be o que faz e porque faz. Ela é MUITO segura e passa essa segurança 
para nós e isso é muito importante. (GF Professores Estagiários - B) 
 
[...] ela [a professora cooperante] tem toda a preparação e experiência pa-
ra passar pra nós que planejar, refletir sobre a aula, aperfeiçoar algo no 
planejamento, tudo isso é MUITO IMPORTANTE para o nosso desen-
volvimento profissional. Eu tento absorver o máximo que eu consigo com 
a professora [risos]. (GF Professores Estagiários - C) 
 

Analisando os dados que emergem desses discursos podemos entender que o 

professor da escola é visto pelos professores em formação como alguém que tem muito a 

ensinar sobre a docência, sobre o que é ser professor. Deste modo, os dados apontam para 

o reconhecimento do professor da escola como um expert na docência, com competências 

e habilidades específicas ligadas ao ensino. Sua função primordial é auxiliar os estagiários 

a desenvolverem competências relacionadas ao trabalho com os alunos tais como a 

comunicação e o diagnóstico das situações de aprendizagem (Benites, Sarti, & Souza Neto, 

2015). 

Por outro lado, algumas narrativas nos trazem uma completa falta de compromis-

so de alguns professores cooperantes com esse processo de formação de professores. Isto 

fica muito bem explicitado nos posicionamentos dos professores abaixo:  
[...] A orientação do professor em formação vai depender muito do pro-
fessor da escola [cooperante], pois nós sabemos que muitos deixam os es-
tagiários sós. Os professores das escolas “tiram férias” (gestual de aspas). 
Infelizmente! Mas é importante dizer que existem outros professores re-
gentes (cooperantes) que fazem parte desse momento formativo e fazem 
o seu papel com MAESTRIA. Há verdadeiros parceiros nesse momento 
do estágio. (GF Professores Supervisores e Cooperantes - D) 
 
[...] o professor regente [cooperante] precisa estar sempre ali. Acho que 
deveria estar o tempo inteiro com o estudante [professor em formação]. 
(GF Professores Cooperantes - B) 
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Há professor regente [cooperante] que, realmente, colabora e trabalha do 
nosso lado [professor supervisor] para formar bem esse estagiário [pro-
fessor em formação] e há AQUELE OUTRO que desaparece e há tam-
bém um terceiro que dificulta a aula do estagiário. (GF Professores Su-
pervisores - C) 
 

Podemos inferir desses dados que nem todos os professores formadores das esco-

las que são receptoras dos estagiários têm a clareza quanto à sua real função nesse processo 

de formação. Por que uns os acolhem e os orientam “com maestria” e outros desconhecem 

completamente o seu papel nessa formação e “tiram férias”? Para Cyrino e Souza Neto 

(2017, p. 669) “comprometer-se com a formação de um estudante que não faz parte 

formalmente de suas responsabilidades burocráticas é algo muito complexo”. Acresce dizer 

que, no Brasil, a legislação atual não deixa claro o lugar da Escola nesse momento do 

estágio e o papel que os professores cooperantes devem desempenhar na formação 

docente.  Cabe a ela, somente conceder o espaço para recebê-los e dar-lhes apoio.  A escola 

não assume um compromisso formal com a preparação destes futuros professores (PIBID, 

2008).  

Assim, conclui-se que, no estágio, o professor cooperante não pode continuar com 

essa imprecisão no que diz respeito ao papel que deve desempenhar na formação de 

futuros professores, pois como apontam Gatti e Barreto (2009), o estágio pode seguir 

fragilizado, por conta da falta de planejamento e de clareza com relação aos vínculos a 

serem estabelecidos, entre as instituições de formação inicial e os sistemas escolares, bem 

como às formas de supervisão e de orientação dos estagiários.  

Também foi enfatizado pelos professores entrevistados que a formação de profes-

sores não é responsabilidade apenas da universidade e de seus professores (supervisores). 

A escola e seus professores (cooperantes) têm igual responsabilidade nesse processo de 

formação. Essa ideia está explicitada nas falas dos professores abaixo: 

[...] minha professora da escola [cooperante], eu acho que a função dela é 
tão importante quanto à função da professora de estágio [supervisora]. 
[...] Eu acho que ela [professora cooperante] forma também […] É um 
suporte mais prático. (GF Professores Estagiários - D) 
 
[...] A escola é lugar também de formar o professor, não só a universida-
de. (GF Professores Supervisores - F) 
 

Depreende-se destas falas que a escola é compreendida como um lugar de signifi-

cativa importância para a formação docente, pois é a partir das experiências vivenciadas, 

sob o acolhimento e orientações dos professores cooperantes, que os professores 
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estagiários conhecem o cotidiano das escolas e têm a oportunidade de compreendê-las 

como um espaço da prática de produção, de transformação e mobilização de saberes e, 

consequentemente, de teorias, de conhecimentos e de saber-fazer específicos do ofício do 

professor (Tardif, 2002). Assim, os dados aqui analisados, apontam para o lugar de igual 

importância e responsabilidade de ambas as instituições, no que tange a formação de 

professores.  

Outros docentes trazem, igualmente, algumas contribuições para a importância do 

professor cooperante para a formação, na experiência de estágio. Eles compreendem esse 

professor como “a ponte” para a construção de um necessário diálogo do conhecimento 

teórico (academia) com o conhecimento da prática (escola).  Expressam eles:  
[...] Os professores regentes [professores cooperantes] são quem propici-
am elos entre os conhecimentos acadêmicos e a realidade da prática pe-
dagógica. Eles não deixam de ser formadores de outros professores [...]. 
(Entrevista Professor Cooperante-C) 
 
[...] com a professora [cooperante] nós refletimos essa teoria, sob a pers-
pectiva prática que ela tem, pois ela está vivenciando essa realidade todos 
os dias. Então, há essa ponte.  (GF Professores Estagiários - B) 
 
Eu acho que o professor regente [cooperante], ele tem a importante fun-
ção de mostrar/orientar o estagiário [professor em formação] ahm... o que 
os livros, e nem o professor de estágio supervisionado [supervisor], con-
seguem [pausa]. Isto porque tais informações estão diretamente ligadas à 
experiência [...] O Professor Regente (cooperante) tem essa grande mis-
são [...]. (GF Professores Supervisores e Cooperantes - A) 
 

Os posicionamentos acima revelam que os professores cooperantes desempenham 

um trabalho de significativa importância para os professores estagiários: orientá-los na 

articulação dos conhecimentos teóricos com os conhecimentos práticos. É a articulação 

entre a formação e as situações de trabalho (Canário, 2001) que defende essa perspectiva 

de formação assente na “construção de uma relação estratégica entre a formação e o 

trabalho em que o essencial consiste na capacidade de desenvolver um reflexo de 

aprendizagem permanente que permita aprender a identificar o que é necessário saber e a 

aprender a aprender com a experiência” (Canário, 2001, p. 35). 

Não poderíamos deixar de perceber, nos dados contidos nas narrativas dos profes-

sores participantes deste estudo, o lugar conferido à reflexão e à investigação acerca da 

prática de ensino realizada no estágio e a importância de o professor cooperante estimular 

e desenvolver esse espírito reflexivo e investigativo nesses futuros professores.  Vejamos o 

que eles dizem: 
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[...] É um momento [estágio] de muita reflexão acho que para todos os 
envolvidos. Professor supervisor, o regente [cooperante] e principalmente 
eles, os estagiários [professores em formação]. (GF Professores Supervi-
sores e Cooperantes - C) 
 
Os meus estagiários [...] Ahm... eles elaboram uma problemática[...] so-
bre uma situação vivenciada naquela experiência de estágio [pausa] e eles 
aprofundam aquela problemática. Muitas vezes, a problemática é uma 
pergunta:por que os meus alunos não gostam das atividades que planejo? 
É uma coisa muito simples, sabe? Para eles construírem essa problemáti-
ca e juntar a teoria com a prática, [risos] porque eles ali estão tendo uma 
situação prática e vão precisar buscar e dialogar com os autores estudados 
- que é a teoria. (Entrevista Professor Supervisor - A) 
 

Foi referido pelos professores formadores que os programas de formação inicial 

precisam superar a lógica assente na racionalidade técnica (Mizukami et al., 2006; Pérez 

Gómez, 1995; Pimenta & Lima, 2006) e desenvolver projetos de formação nos quais a 

reflexão e a investigação devam assumir-se como elementos estruturantes no processo de 

tornar-se professor. Estes elementos possuem o potencial de fazer com que os professores 

em formação possam construir compreensões profundas acerca do ensino e da profissão 

docente, problematizando o processo de aprendizagem da docência, no sentido de uma (re) 

construção pessoal do conhecimento sobre a profissão (Flores, 2004, 2010). 

4.2.2.3 Papel do professor estagiário 

Foi intenção nossa, neste estudo, conhecer como os professores em formação (estagiários) 

e, também, os formadores percebem o papel de cada um no processo de formação. Nesta 

subcategoria, teremos acesso às percepções que todos os intervenientes desse processo 

formativo têm sobre o papel que os professores em formação desempenham ou devem 

desempenhar no momento que vivenciam a prática de ensino no contexto de sala de aula, a 

partir da experiência de estágio. 

Vejamos o que dizem os professores formadores quanto ao papel que os professo-

res em formação devem desempenhar.  
[...] E também eu [supervisor] insisto que eles [professores estagiários] 
tentem apreender, o MÁXIMO possível, tudo que os professores regentes 
[cooperantes] compartilham com eles (professores estagiários) sobre o 
que é ensinar, ahm... como a escola funciona, como aqueles alunos, da-
quele contexto específico aprendem, se comportam, enfim [suspiro]. Se o 
estagiário tiver essa postura ele terá uma oportunidade ímpar de conhecer 
a profissão PROFESSSOR e aprender muito com essa experiência.  (GF 
Professores Supervisores e Cooperantes - C) 
 
O estagiário [professor em formação], ele deve aproveitar, ao máximo, 
esse momento para aprender, para colocar pra fora tudo que ele aprendeu 



158 

 

na teoria, experimentar e, o mais importante, perceber que a realidade de 
uma sala de aula não é como o que foi proposto nos textos estudados, não 
é uma realidade que idealizamos. [...]. (GF Professores Supervisores - D) 
 

Os excertos acima revelam que os professores formadores percebem a escola 

como um ambiente de formação profissional e os professores e suas práticas como 

elementos que viabilizam uma significativa aprendizagem sobre a docência. Os dados 

igualmente pontuam que os professores formadores incentivam os professores em 

formação a aprenderem, a partir dessa interação que estabelecem com seus formadores da 

escola. Esse reconhecimento da participação efetiva dos profissionais da educação básica, 

na formação de futuros professores, é essencial para que se desenvolvam modelos de 

formação docente que rompam com o modelo tradicional de formação de professores, 

concebido pelo antigo mestre de aplicação das Escolas Normais (Sarti, 2013), docente 

exemplar a ser imitado pelos futuros docentes. Contrário a esse modelo tradicional de 

formação, hoje o que se espera é uma formação que possibilite às novas gerações de 

professores uma “aproximação clínica e reflexiva com as atividades do ensino” (Benites, 

Sarti, & Souza Neto, 2015, p. 111). 

Outro ponto a ser destacado pelos professores estagiários, relativamente ao papel 

que devem desempenhar, é que eles se consideram como os principais responsáveis pelo 

seu próprio aprendizado e que o estágio não lhes trará mais valias caso eles não sejam 

aprendizes atentos. Dizem eles: 
[...] não posso deixar de dizer que o estágio é um momento que você é o 
principal responsável pelo seu próprio aprendizado, [...].  (GF Professores 
Estagiários - B) 
 
Um aprendiz atento. E se nós [professores em formação] não nos vermos 
assim a experiência do estágio não servirá para nada.  (GF Professores 
Estagiários - D) 
 

Também foi ressaltado pelos professores formadores que os professores em for-

mação (estagiários) devem dar o seu melhor para que a experiência de estágio contribua 

para a sua formação.  É preciso que eles também estejam com o espírito aberto a novas 

aprendizagens, para a construção de novos conhecimentos, pois o estágio representa o 

momento ideal para isso.  
[...] Em relação ao papel dos professores estagiários [em formação] eu 
acho que eles têma responsabilidade de fazer o melhor e, talvez, o melhor 
deles não seja bem o melhor que nós (professores supervisores) espera-
mos. Mas esse melhor tem que ser feito, pois esse período do estágio, 
eles têm que ter essa consciência. É um momento valioso para a forma-



159 

 

ção deles, para a aprendizagem da profissão docente. (GF Professores 
Supervisores - C) 
 
[...] o papel do estagiário [professor em formação] é de estar aberto a no-
vas possibilidades de compreensão do que é ensinar, do que é ser profes-
sor. Esse momento do estágio é o momento certo para isso. Novas leitu-
ras, novas aprendizagens.  (GF Professores Supervisores e Cooperantes - 
B) 
 

No tocante a essas aprendizagens e construção de novos conhecimentos, Pinto e 

Fontana (2002) advertem que o encontro e o confronto que acontecem entre os professores 

das escolas-campo, os professores da universidade e os professores estagiários, produzem 

uma convergência de saberes, histórias de vida e experiências individuais e coletivas. As 

autoras ainda complementam que os professores estagiários, cientes desse confronto e 

refletindo sobre eles, poderão situar-se e entender os acontecimentos, tirando deles as 

lições necessárias à sua formação.  

As narrativas dos professores formadores a seguir chamam atenção para as repre-

sentações sociais historicamente construídas e praticadas na profissão, que os professores 

estagiários têm e que podem influenciar o seu desenvolvimento e identidade profissionais. 

Vejamos o que eles expressam:  
[...] O professor estagiário precisa entender como é que essa teoria vai lhe 
dar suporte para reconstruir a prática pedagógica naquele cenário de ensi-
no/aprendizagem que se apresenta para ele. Então, você (professor em 
formação) lança mão das experiências que teve como aluno da escola bá-
sica, das experiências como aluno deste curso de licenciatura, das experi-
ências com os seus professores das disciplinas teóricas, tudo pode contri-
buir para a construção da sua própria prática docente. Mas tem de rein-
ventar, (re) significar. (GF Professores Supervisores - C) 
 
O papel do estagiário [professor em formação], que se torna professor 
nesse momento do estágio, eu penso que ele precisa estar desprovido dos 
muitos pré-conceitos disseminados na academia, para conseguir apreen-
der a real situação do ambiente escolar em que vai atuar. Assim, poderá 
apreender o conhecimento sobre a prática pedagógica, compartilhado pe-
lo professor regente [cooperante], com todo o seu saber da experiência, e 
assimilar, a partir da sua própria construção histórica como indivíduo e 
como futuro professor. (GF Professores Supervisores e Cooperantes - A) 
 

Constata-se a partir dos dados que emergem dessas falas que os futuros professo-

res possuem um conjunto de crenças e de ideias sobre o ensino e sobre o que significa ser 

professor que interiorizaram ao longo da sua trajetória escolar (Flores, 2010).  Assim, para 

minimizarmos a influência dessas crenças na prática docente que está a ser construída, 

naquele momento de formação, se faz necessário criar espaços para explicitar essas crenças 
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e essas teorias implícitas que os alunos trazem para a sua formação inicial, no sentido de 

potenciar uma reflexão e questionamento fundamentados sobre o processo de tornar-se 

professor  (Flores, 2010, p. 183).  

 A fala a seguir reforça essa necessidade de estarmos abrindo espaço para reflexão 

e questionamento na formação inicial.  

[...] meu chamado é assim, que esse professor em formaçãoahm...pense a 
escola em que ele está fazendo o estágio, em que ele está atuando. E não 
só a escola [risos], mas esse grupo de alunos em que ele está atuando co-
mo professor. Esses dilemas (excerto dos RES apresentado ao professor 
entrevistado) que estão nessa narrativa, vêm muito disso, entende?Disso 
aí, desses pré-conceitos. [Suspiro] E esses alunos(professores estagiá-
rios)desenham, IDEALIZARAM uma escola que não existe.  E aí? [pau-
sa] O professor precisa intervir, não é? (Entrevista Professor Supervisor - 
A) 
 

Tal como pode ser depreendido do posicionamento do professor acima, os profes-

sores formadores precisam, de facto, intervir para que os futuros professores possam 

desconstruir concepções que são construídas, ao longo de toda a sua formação, na escola 

enquanto estudantes e na academia quando estão a estudar uma profissão para que possam 

dar sentido a essas experiências de aprendizagem. Dito de outro modo, trata-se da 

formação da identidade profissional e da reflexão sobre a construção do conhecimento 

profissional num “processo reflexivo e crítico (pessoal) sobre o que significa ser professor 

e sobre os propósitos e valores implícitos nas próprias ações e nas instituições em que se 

trabalha” (Flores, 2004, p. 139). 

Em síntese, a análise dos dados referente à categoria os papéis dos formadores na 

formação docente evidencia que, na visão dos professores estagiários, o papel dos 

professores supervisores, é o de oferecer uma supervisão acolhedora e mais humanizada, 

supervisão esta que o espírito de abertura do supervisor se faça sempre presente. Os 

professores estagiários acrescentaram que essa supervisão, igualmente, deve promover 

discussões sobre a atuação dos estagiários, com orientações alinhadas as demandas da 

realidade de ensino das escolas-campo e que possibilitem uma análise crítica da prática 

com fins a construção de um diálogo entre as teorias estudadas e a prática de ensino.  

Ainda, no que respeita ao papel dos professores supervisores, na visão dos profes-

sores formadores, houve referência a um professor supervisor que atue como mediador, 

observador e orientador que saiba escutar, dialogar e que promova reflexão, que dê suporte 

emocional e, por fim, que saiba aproximar universidade e escola.  
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Quanto ao papel desempenhado pelo professor da escola (cooperante), na visão 

dos professores estagiários, a análise dos dados que englobamos nesta subcategoria nos faz 

concluir que os professores cooperantes devem ser reconhecidos como expert da docência.  

Já na visão dos professores formadores (supervisores e cooperantes) os dados 

analisados evidenciaram que a presença e compromisso do professor cooperante no 

momento do estágio são de fulcral importância para o efetivo desenvolvimento profissional 

desse professor em formação. Entretanto, foi pontuado que o papel do professor da escola 

(cooperante) na formação docente deve de estar bem definida nos documentos legais que 

orientam o funcionamento do estágio. Os professores das escolas precisam estar cientes do 

papel que devem ocupar e as funções que devem desempenhar neste momento formativo. 

Relativamente ao papel dos professores estagiários, na visão dos próprios estagiá-

rios, a análise dos dados realizada nos faz concluir que eles se colocam como responsáveis 

pelo próprio aprendizado e, para que possam potencializar o aprendizado acerca da 

docência nesta experiência de estágio, devem ser aprendizes sempre atentos às situações de 

ensino que ali se apresentam e ao o que os professores cooperantes têm para lhes ensinar.  

Na visão dos professores supervisores, a análise dos dados veio a nos demonstrar 

que os professores estagiários devem aprender ao máximo com os professores das escolas, 

pois são esses formadores quem lhes melhor apresentam a realidade da sala de aula, os 

auxiliando a refletir sobre a escola, os alunos, o sistema de ensino num contexto real de 

prática, os ajudando, assim, a desconstruir a instituição escola, o espaço da sala de aula que 

idealizaram.  

Passemos, a seguir, a análise dos dados referentes aos temas relacionados com o 

trabalho colaborativo. 

4.2.3 O trabalho colaborativo na experiência de estágio 

Ponto central deste estudo, o trabalho colaborativo na experiência de estágio foi, em 

termos de representatividade numérica, a categoria para a qual se identificaram menos 

unidades de análise (50 de um total de 390). Ainda assim, com base nos dados recolhidos, 

foi possível reconhecer três subtemas recorrentes nos discursos dos professores estagiários, 

supervisores da universidade e professores cooperantes: concepções sobre o trabalho 

colaborativo (TC), as mais-valias do TC e estágio como momento privilegiado para o 

desenvolvimento do TC – tal como ilustra a figura a seguir. 
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Figura 6 – O trabalho colaborativo na experiência do estágio 

Relativamente à subcategoria concepções sobre o TC, com 8 ocorrências identifi-

cadas (cf. tabela abaixo e tabela completa disponível no Anexo VII), ficou-nos evidente 

que os sujeitos, especialmente os professores formadores, em poucos momentos desta 

investigação se dedicaram a uma reflexão sobre um conceito construído sobre colaboração, 

seja a partir do discurso acadêmico (decorrente de estudos acerca do tema), seja a partir da 

vivência profissional cotidiana. 

 
Concepções sobre o 

TC Mais-valias do TC 

Estágio como 
momento 

privilegiado para 
TC 

RES 0 0 4 
GF – Professores Estagiários 0 0 0 
GF-Professores Supervisores 0 0 3 

GF – Prof. Sup. e Coop. 0 0 3 
GF – Professores Cooperantes 0 0 0 

Entrevistas Prof. Superv. 4 11 6 

Entrevistas Prof. Coop. 4 6 9 

SOMA 8 17 25 
Total da categoria: 50 

Tabela 3 - Distribuição das unidades de análise – categoria “O trabalho colaborativo na experiência do 

estágio” 

Seguindo a mesma tendência identificada no que diz respeito a concepções sobre 

o TC, as 17 ocorrências registradas para as mais-valias do TC permitem inferir que, apesar 

de os sujeitos não terem desenvolvido em suas falas concepções sobre o conceito de TC, 

tenderam mais frequentemente a reconhecer os benefícios de se trabalhar colaborativamen-

te. Também tenderam a reconhecer no estágio a relevância da colaboração, pelo que se 

observa no número de unidades de análise (25) identificadas para a subcategoria estágio 

como momento privilegiado para o TC. 

Importa, contudo, aprofundar o conteúdo emergente dessas unidades, no sentido 

de explorar compreensões e posicionamentos revelados pelos participantes desta 
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investigação. Com essa finalidade, desenvolvemos uma análise mais detalhada de cada 

subcategoria nos subtópicos que se seguem.  

4.2.3.1 Concepções sobre o trabalho colaborativo 

A análise dos dados desta subcategoria apresenta as concepções que os sujeitos 

participantes deste estudo têm acerca do TC. No que respeita a essas concepções, as falas 

dos professores foram unânimes ao revelarem que trabalhar sob a égide da colaboração 

traz benefícios para sua prática profissional. A presença das palavras partilha, interação, 

ajuda, troca, socialização, apoio e aprendizagem, expressam bem a compreensão que os 

mesmos têm do que é trabalhar em colaboração e a necessidade de esse espírito de suporte 

e entreajuda estarem presentes nas suas rotinas de trabalho.  
Quando acontece a colaboração dos professores no momento do estágio 
torna-se uma troca valiosa de diferentes experiências entre o professor em 
formação, o professor de estágio (supervisor) e o professor regente (coo-
perante). (Entrevista Professor Supervisor-E) 
 
Trabalhar na colaboração é trabalhar socializando práticas, saberes, certe-
zas, dúvidas, sucessos, fracassos com um espírito de apoio e ajuda cons-
tante. Aprende-se uns com ou outros.  (Entrevista Professor Supervisor-
B) 

 

Nessa perspectiva, Alarcão (2010) defende que em contextos de trabalho colabo-

rativo, o “estar com” está associado com apoio e coesão. Para além disso, há uma grande 

necessidade de suporte, de estar junto, de ajudar, de ser ajudado, em um em um desejo de 

“juntos fazemos melhor”, envolto em uma crença de resultados significativos para o 

desenvolvimento profissional de todos os sujeitos envolvidos nesse processo.Podemos 

também perceber que alguns professores percepcionam o TC como algo que vai além 

dessa forma de trabalhar permeada pela ajuda, troca, socialização de experiências e de 

material didático. Prestemos atenção à fala do primeiro professor:  
[...] Nós nos ajudamos entre si, mas trabalhar colaborativamente penso 
que não se limite só a isso. Acho que é muito mais que ajudar, trocar 
exercícios, materiais, impressões […] (Entrevista Professor Cooperante-
C) 
 

No discurso do professor acima, pudemos constatar que embora a sua atividade 

docente seja permeada por elementos que, na concepção dele, representam o TC, esse 

professor o compreende como algo que transcende o discurso do senso comum. Não é 

porque estamos a trocar ideias sobre uma aula que foi exitosa ou nos ajudamos entre si 

para a resolução de problemas da rotina de sala de aula ou que estamos a trocar materiais 
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didáticos, que isso seja indicativo de TC. Corroborando essa ideia, Roldão (2007, p. 28) 

ressalta que o “TC não se resume a colocarmos um grupo de pessoas perante uma atividade 

coletiva [...] O essencial das potencialidades do TC joga-se no plano estratégico, e 

operacionaliza-se no plano técnico”. Trazemos outra fala de um professor entrevistado para 

exemplificar o pensamento da autora citada: 

[...] Tem que haver mais diálogo, mais troca, mais participação no pro-
cesso como um todo (no estágio). Acho que colaborar é isso. Tem que 
haver um início, meio e fim. Um projeto, talvez, com metas para serem 
alcançadas.  (Entrevista Professor Cooperante-B) 
 

 No discurso do professor acima podemos perceber que a concepção de TC está 

associada, como defende Roldão (2007), a um projeto pensado pelos professores 

formadores com objetivos traçados para serem alcançados. É interessante compreendermos 

que esse professor nos apresenta uma concepção de TC que vai além da orientação pontual 

do professor estagiário, no momento do estágio.  Fica-nos claro que se faz necessário “um 

processo de trabalho articulado e conjunto, que permite alcançar melhor os resultados 

visados” (Roldão, 2007, p. 27). Então, a ideia que defendemos nesse estudo – perspectivar 

uma relação de parceria entre os professores formadores (universidade e escola) para o 

desenvolvimento de novas formas de trabalhar a didática de formação, no âmbito da 

unidade curricular Estágio Supervisionado – é contemplada pela fala do professor acima. O 

discurso desse professor remete para Damiani (2008) que nos chama a atenção para que o 

TC seja orientado por um projeto pensado por membros de um grupo que se apoiam, nessa 

tarefa da formação docente, traçando objetivos comuns negociados entre eles com fins de 

atingi-los, a partir de uma liderança compartilhada, confiança mútua e corresponsabilidade 

pela condução das ações (Damiani, 2008).  

Assim, a análise dos discursos até agora, evidencia a complexidade do conceito e 

se faz necessário uma discussão do que seja trabalhar na cultura de colaboração para que 

os objetivos de uma atividade ou de um projeto que se dizem colaborativos sejam 

alcançados, nomeadamente, a melhoria da ação institucional e da ação docente e, 

consequentemente, da aprendizagem dos alunos, no caso específico deste estudo a 

formação de professores (Ávila de Lima, 2002; Damiani, 2008; Fullan & Hargreaves, 

2000; Pinto & Leite, 2014). Com efeito, é preciso que haja um consenso quanto aos 

sentidos que os professores constroem sobre as concepções do TC para que “não tenhamos 

ambiguidades e equívocos com possíveis consequências que possam perturbar os 
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propósitos de realização de um projeto que se pretende colaborativo” (Alarcão & Canha, 

2013, p. 40). 

Não podemos deixar de pontuar a fala de uma professora acerca do TC que, na 

concepção da mesma, precisa ser um continuum e envolver os professores formadores da 

universidade e da escola. 

[...] Eu penso que o trabalho colaborativo pode ser visto sob duas pers-
pectivas. Em um momento pontual – o estágio – e, em um período mais 
longo, sendo entendido como uma prática, um modo de trabalhar perma-
nente – corpo docente da universidade juntamente com corpo docente da 
escola para preparar bem o estagiário para a vivência do estágio. (Entre-
vista Professor Supervisor-B) 
 

É nessa visão de construção de um trabalho mais coletivo e partilhado entre as 

duas instituições formadoras, que a professora supervisora acima percepciona o TC. Para 

ela não faz sentido trabalharmos em colaboração em um momento pontual, apenas – o 

estágio – e, após esse momento, não darmos continuidade a essa cultura de trabalho. 

Qualquer ação que venhamos a desenvolver nos programas de formação docente deve está 

orientado por ações contínuas para que possamos usufruir dos ganhos do trabalho em 

colaboração. Em consonância com essa ideia, Andrade e Espinha (2009) defendem que a 

colaboração destes e de outros atores que venham dar-lhes continuidade permitirá avaliar o 

potencial transformador, numa clara compreensão de que a aprendizagem profissional é 

um processo contínuo, cíclico, colaborativo, e também individual, pautado pela 

diversidade de percursos, conhecimento, experiências, interesses e expectativas.  

Tivemos também acesso a um dado que indicou a completa ausência de TC entre 

universidade e escola, na preparação dos alunos licenciandos para viverem a experiência 

de estágio. Vejamos o que revela a fala do professor a seguir. 
[...] Eu penso que o trabalho colaborativo pode, deve ajudar muito o de-
senvolvimento profissional e também pessoal desses sujeitos envolvidos, 
mas, não encontramos esse trabalho colaborativo, quando estamos nos 
preparando para vivermos essa experiência do estágio. Muitas vezes, as 
relações entre universidade e escola são muito delicadas. (Entrevista Pro-
fessor Supervisor-D) 
 

Podemos depreender dessa fala que não há uma relação entre universidade e 

escola, na preparação dos licenciandos para vivenciarem a experiência de estágio e, 

quando há, a mesma não é confortável.  Embora a fala do professor aponte os possíveis 

contributos que um trabalho em colaboração poderá apresentar, o mesmo tece críticas as 

relações que se estabelecem entre universidade e escola, neste momento do estágio. Esse 
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posicionamento revela a pouca familiaridade que os professores formadores têm com esse 

modo de trabalho em parceria, que entendemos como reflexo da ausência de uma formação 

docente orientada para o trabalho em colaboração. Com efeito, o excerto abaixo 

exemplifica bem essa questão. 
[...] Olha, eu nunca estudei sobre isso, sobre o trabalho colaborativo. 
Mas, pela minha vasta experiência, eu entendo que esse tipo de trabalho, 
é esse suporte [...], do professor acompanhar o aluno estagiário, de o pro-
fessor de estágio (supervisor) também o acompanhar, socializar ativida-
des, olhar o plano de aula, indicar ajustes, apontar outros caminhos para a 
aula, conversar com o professor regente (cooperante) para saber do de-
sempenho do estagiário, se é preciso uma intervenção mais direta, essas 
coisas. É essa parceria […]. Dialogar, ajudar, ouvir, chamar atenção, es-
clarecer, trocar experiências.  (Entrevista Professor Cooperante-E) 
 

Assim, compreendemos que não fez parte da formação desse professor entrevista-

do a discussão sobre a colaboração. Para ele, trabalhar colaborativamente é algo que nunca 

foi discutido no momento da sua formação e, igualmente, no seu contexto de prática 

docente. Seguindo essa linha de pensamento, Pinto e Leite (2014) defendem que o 

desconhecimento acerca do que seja TC, por parte de alguns professores, é fruto da 

ausência ou talvez, da fragilidade do discurso acadêmico (decorrentes de estudos sobre o 

tema) tanto na formação acadêmica desses professores como nas suas culturas de trabalho, 

prevalecendo assim aconcepção de TC oriundo do discurso do senso comum (idealizado e 

sempre positivo). Com efeito, muitos professores que orientam e formam estagiários nas 

escolas sequer ouviram ou debateram sobre o tema. 

Esses professores continuam a trabalhar isoladamente em seus contextos de traba-

lho. O professor supervisor inicia a formação desse estagiário na universidade, o professor 

cooperante dá continuidade a essa formação na escola. Não há interação desses atores ao 

longo desse processo de formação. Essa ideia é corroborada por Dias (2008) que justifica a 

ausência de colaboração pela prevalência de uma cultura individualista e privatistacompre-

endida como resultado de uma construção social, histórica e política e que ainda faz parte 

do habitus profissional dos professores.  

[...] Os professores trabalham solitariamente, cada um no seu espaço. Es-
se modelo de trabalho tem que acabar. (Entrevista Professor Supervisor-
D) 
 
[...] eu acho que os professores sempre trabalham muito sós! (GF Profes-
sores Supervisores e Cooperantes - B) 
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Conforme citado pelas falas dos professores acima a cultura do isolamento entre 

os professores continua a se fazer presente. Por que esse isolamento? Sabemos que a 

arquitetura em que as instituições de ensino foram concebidas, a estrutura de seus horários, 

a sobrecarga de trabalho a que os professores são expostos e a própria história da profissão 

docente representam os fatores que contribuíram para a constituição dessa cultura de 

isolamento entre os professores (Fullan & Hargreaves, 2000; Hargreaves, 2001; Lortie, 

1975; Pimenta, 2005; Thurler, 2001). A partir do exposto, levantamos outro questionamen-

to: por que os professores insistem em trabalhar isoladamente? Observemos as falas a 

seguir: 

[...] Nós não dialogamos com os professores das escolas e nem eles co-
nosco. A gente não está sabendo fazer este diálogo! Ahm... como poderí-
amos fazer esse diálogo? [pausa] Deveria ser no momento do estágio, fo-
ra esse momento, nós não conseguimos dialogar. (GF Professores Super-
visores - A) 
 

Embora o professor acima reconheça que o estágio é o momento propício para 

estabelecer esse diálogo, ele expressa sua dificuldade para tal. Sob essa perspectiva, fica-

nos evidente que, para além do momento do estágio, também não há espaço para a 

construção dessa relação mais dialógica entre os formadores. Vejamos outras narrativas 

que ratificam essa questão:  
[...] Mas percebo que cada um faz o seu trabalho, no seu contexto. [...] 
cada um trabalha na sua zona de conforto, não é? Nós temos essa dificul-
dade em compartilhar... Não se compartilham preocupações, experiên-
cias, conhecimentos. (Entrevista Professor Supervisor-C) 
 
Eu acredito muito na colaboração, no trabalho colaborativo. Mas ele está 
longe de ser uma realidade para nós, sabe? Formadores daqui da univer-
sidade que trabalham com estágio e para os nossos professores colegas 
formadores lá das escolas, que recebem nossos alunos estagiários [pausa]. 
(Entrevista Professor Supervisor-C) 
 

As falas acima revelam a percepção de professores supervisores sobre a dificulda-

de de se estabelecer esse diálogo com os professores cooperantes.  Como bem disse um 

dos professores supervisores inquiridos, há um desconforto em partilhar as suas práticas 

com os professores das escolas. A relação entre esses sujeitos é difícil. Compreendemos, 

assim, que por mais benefícios que o TC possa oferecer, trabalhar sob a égide do 

isolamento e do individualismo, ainda gera um sentimento de conforto para o professor, 

pois este, a princípio, está livre de julgamentos, críticas e cobranças de seus pares. Nessa 

direção, Fullan e Hargreaves (2001, p. 77) reforçam que “o isolamento e o individualismo 
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são a sua armadura, a sua proteção contra o escrutínio e a intrusão”. Compartilhando com o 

que defendem os autores supracitados, Ávila de Lima (2002, p. 10) pontua que “apesar 

daquilo que os docentes podem obter a partir do TC, eles também sentem que podem 

perder ao colaborarem com os colegas, na medida em que suas práticas e competências 

ficam expostas aos olhares críticos de seus pares. Por conseguinte, essa maneira de 

trabalhar isoladamente vai se arraigando no habitus profissional dos professores. 

4.2.3.2 As mais-valias do TC 

No que diz respeito às mais-valias do TC, os dados aqui analisados revelaram as 

contribuições que o mesmo oferece ou poderá oferecer ao desenvolvimento profissional 

dos professores formadores que estiverem envolvidos nessa cultura de trabalho. Ademais, 

muitas são as narrativas dos professores que foram entrevistados e participaram dos 

encontros de grupo focal que evidenciam os benefícios que o TC poderá oferecer, 

especificamente, para a formação de professores. Vejamos o que dizem algumas falas:  

Todos ganham com essa socialização, não é?[pausa] ahm...  Com essa co-
laboração, com esse trabalho de socialização de conhecimento, de experi-
ências exitosas... ou não (Entrevista Professor Supervisor-E) 
 
Imagine se houvesse uma troca de experiências ahm... de saberes entre o 
professor de estágio [supervisor], o professor regente [cooperante] e o 
professor em formação, no caso o estagiário. Seria perfeito! Três visões 
diferentes sobre a formação.  Seria muito bom para o desenvolvimento 
profissional [...] dos três sujeitos. (Entrevista Professor Supervisor-C) 
 

As narrativas dos professores acima pontuam que todos têm a ganhar nessa cola-

boração, principalmente quando os professores formadores e em formação estão juntos 

nessa parceria. A partir dessa perspectiva, Perrenoud (2002) salienta que a relação com o 

saber, principalmente com o saber dos outros, com a aprendizagem e o ensino, pode 

evoluir ao sabor de projetos e de trabalhos em equipa.  

Também foi enfatizado por um dos professores que o mais importante nessa cultu-

ra de trabalho é o espírito de equipe. Diz ele:  
[...] Os contributos [do trabalho colaborativo] são inúmeros, mas o mais 
importante deles é esse espírito de “time”/ equipe que nos faz sentir mais 
poderosos, mais pró-ativos para tratarmos dos nossos problemas, para re-
alizarmos os nossos projetos. (Entrevista Professor Supervisor-B) 
 

Percebemos que a fala do professor acima revela um sentimento de empodera-

mento que o TC pode proporcionar. Entendemos que o “estar junto” nos leva a um 

sentimento de conforto necessário para inovarmos, arriscarmos, abraçarmos novos 
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projetos, testarmos novas possibilidades, sempre com um objetivo comum: permitir e 

promover novos processos de desenvolvimento profissional dos professores. Nessa 

direção, Delgado, Brocardo e Oliveira (2014, p. 87) afirmam que “o trabalho em equipa 

poderá trazer um possível acréscimo de segurança em mudar ou inovar, ao possibilitar a 

partilha de diferentes experiências, perspectivas e modos de atuar”.  

Outra mais-valia que também foi revelada pelas vozes dos professores formadores 

é a possibilidade de se oferecer uma melhor formação aos professores formandos, ou seja, 

uma formação docente que esteja mais alinhada às demandas do contexto público de 

ensino.  

[...] Seria MUITO BOM, [risos] trabalhar em colaboração, para que todos 
nós professores de estágio [supervisores] e os regentes [cooperantes] 
formássemos melhor esses professores [em formação] na experiência de 
estágio. (Entrevista Professor Supervisor-C) 
 
[...] quando a gente consegue fazer essa parceria a gente consegue entrar 
no mundo do aluno [...] esse professor regente (cooperante), [...] com o 
professor formador (supervisor) [...] ela (a parceria colaborativa) conse-
gue um pouco passar essa realidade [...] que o ensino possa ser planejado, 
a partir desse mundo do aluno e desse mundo da escola real. (Entrevista 
Professor Supervisor-E) 
 

Depreende-se dessas falas que os professores fazem uma crítica a formação que se 

pratica nas universidades, nos programas de formação docente, formação esta, distanciada 

do terreno da prática. Os professores ainda acrescentam que TC representa uma cultura de 

trabalho que gera, promove essa necessária relação dialógica entre os saberes da academia 

e os saberes da escola. Para além disso, as referidas falas revelam essa lacuna existente 

entre as instituições formadoras e que os professores desejam e apostam na implementação 

do TC para que essa lacuna formativa seja minimizada ou, melhor, desconstruída. As 

narrativas dos professores a seguir ratificam essa ideia: 
[...] acho que teríamos um resultado melhor nas nossas atividades, na 
formação de nós mesmos e na formação dos alunos que estão aprendendo 
a ser professor, [...] (Entrevista Professor Cooperante-C) 
 
Se houvesse essa colaboração nós teríamos uma formação docente mais 
real, ahm... mais próxima do que se vê na rotina de um professor da edu-
cação básica. (Entrevista Professor Cooperante-D) 
 

Assim, compreendemos que essa parceria entre os professores formadores, esse 

diálogo necessário entre o mundo da formação (academia) e o mundo do trabalho (escola) 

e que, em nosso entender, representa também a formação desses futuros professores, é 
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imprescindível para que possamos pôr em relevo o valor dos contributos dos saberes 

produzidos, tanto pelos professores supervisores quanto pelos professores cooperantes. 

Pensamos, a partir do exposto, que se torna urgente construirmos novos modos de 

conceber e praticar a formação, tendo em consideração o diálogo compartilhado entre os 

formadores para alicerçar os saberes emergentes da prática profissional, pois as redes 

coletivas de trabalhos constituem um fator decisivo para a construção e ressignificação de 

valores próprios da profissão docente (Nóvoa, 1992).  

Os discursos de todos os professores foram unânimes ao revelarem que muitos 

são os benefícios que esta cultura de trabalho oferece. 

[...] Colaboração é a palavra-chave para qualquer profissão. Na educação, 
seria muito bom se tivéssemos esse modelo de trabalho colaborativo. Te-
ríamos os nossos problemas resolvidos ou lidaríamos com eles de uma 
forma mais leve. (Entrevista Professor Cooperante- A) 
 
Sujeitos com diferentes experiências. Um ouvindo o outro, uns dividindo 
com os outros conhecimentos, sucessos, aprendizados, dilemas, um dan-
do suporte ao outro, muitas trocas. Todos cresceriam com essa experiên-
cia. (Entrevista Professor Supervisor - B) 
 

Aprendizagem, resolução de problemas, suporte, socialização de experiências, 

escuta, desenvolvimento profissional. Essas foram as palavras usadas pelos professores 

entrevistados no reconhecimento das mais-valias do TC. Destas palavras retiradas dos 

discursos acima, constatamos que, como defendem Mesquita, Formosinho e Machado 

(2015) o modelo de trabalho baseado na perspectiva colaborativa implica momentos de 

partilha de experiências e entreajuda entre pessoas, permitindo refletir sobre a experiência 

de cada um e, igualmente, sobre a experiência de todos.  

Em síntese, compreendemos a partir da análise dos dados aqui apresentados que a 

cultura do trabalho colaborativo contribui para a formação, pois rompe com o padrão de 

trabalho isolado, característica da profissão docente, otimizando a aprendizagem, o 

desenvolvimento profissional, a partir dessa parceria entre os pares. 

4.2.3.3 Estágio como momento privilegiado para o TC 

Esta subcategoria refere-se ao lugar privilegiado que o Estágio Supervisionado ocupa para 

o desenvolvimento do TC. Procuramos saber a posição dos professores formadores 

(supervisores e cooperantes) e professores em formação (estagiários) quanto a esse 

momento de experiência do estágio para eles desenvolverem a cultura da colaboração. Esse 

momento se apresenta favorável ao TC? 
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Comecemos pelos discursos dos professores em formação (estagiários) quanto à 

compreensão desse momento do estágio como um momento propício ao TC entre aqueles e 

seus formadores (cooperantes). Vejamos o posicionamento deles: 
[...] A organização dos planos de aula foi feita em conjunto com os de-
mais estagiários [professores em formação], isso foi um requisito da pro-
fessora regente [cooperante]. Ela estava sempre nos orientando, nos dan-
do caminhos para realizarmos boas aulas. Fundamental essa orientação.  
(Excertos RES4 – 2013.1) 
 
O papel da professora regente [cooperante] foi decisivo para o nosso su-
cesso no estágio e para a nossa formação. Ela sempre orientou os estagiá-
rios para que trabalhassem em conjunto. Aprendemos muito uns com os 
outros. (Excertos RES6 – 2013.2) 
 

Os dados que emergem desses discursos revelam que os professores em formação 

entendem que o trabalhar em conjunto com seus colegas traz inúmeros contributos para a 

realização do estágio. Nas falas deles também fica claro que a orientação constante da 

professora cooperante foi um elemento imprescindível para o sucesso deles nas atividades 

que tiveram de desenvolver em sala de aula. Acresce dizer que a parceria de trabalho da 

professora cooperante com os seus professores estagiários assumiu contornos 

colaborativos, pois a formadora estava sempre a incentivar o planeamento de aulas em 

conjunto, desconstruindo, assim, o modo solitário de trabalhar.  

Outro ponto destacado foi as mais-valias que a parceria entre professor estagiário 

e o professor cooperante pode oferecer nesse momento do estágio, conforme citado pelo 

professor abaixo: 

[...] a gente está aqui para trabalhar em parceria ahm... porque tanto elas 
(professores estagiários) precisam da regente (professor cooperante), para 
poderem complementar o trabalho delas, como também o estagiário que 
chega pra mim, pro meu trabalho, é de GRANDE valia, porque ele pode 
está me dando condições de fazer um trabalho até melhor do que eu sozi-
nha, na sala de aula, entendeu? (Entrevista Professor Cooperante-D) 
 

Importa perceber que o professor formador da escola também aprende algo novo 

com o professor estagiário a partir dessa parceria, no momento do estágio.  Nessa direção, 

Roldão (2007) defende que trabalhar colaborativamente significa ensinar mais e melhor. 

Implica que cada indivíduo tenha um contributo a dar.  

O mesmo pode acontecer quando o professor estagiário, busca a parceria com o 

professor formador da escola porque compreende que a experiência deste pode oferecer 

mais-valias para a sua prática no estágio. Vejamos o que a narrativa diz sobre essa questão: 
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[...] Eu fiz questão de ter a opinião da professora regente [cooperante] 
acerca de algumas atividades que pretendia aplicar na turma, e acredito 
que esse respeito a ela e a toda a sua experiência de mais de 20 anos de 
profissão foi a chave para uma “parceria genuína.” (Excertos RES3 – 
2013.1) 
 

Depreende-se dessa fala que há um reconhecimento de que o professor formador 

da escola possui uma experiência acerca da docência e que socializá-la com o professor em 

formação representa um elemento decisivo para o estabelecimento de uma parceria entre 

esses dois sujeitos.  Sob essa perspectiva, Benites et al. (2012) postula que o formador da 

escola, que recebe o estagiário em condição oficial de estágio supervisionado, socializa 

com os professores em formação elementos da sua experiência, possibilitando que os 

mesmos compreendam a profissão no contexto escola, disponibilizando condições e 

espaços para os licenciandos colocarem em prática seus conhecimentos didático-

pedagógicos.  

Assim, escola e universidade devem ser parceiras no processo de formação dos 

futuros formadores e o estágio representa um momento privilegiado para essa parceria 

acontecer.   

[...] tivemos essa oportunidade [estágio] de juntos discutirmos, planejar-
mos e criarmos as atividades pedagógicas; nesse trabalho [estágio] senti 
essa parceria entre a escola e a universidade.A escola e universidade tra-
balharam juntas, se aproximaram. (Entrevista Professor Cooperante-B) 
 
Só acredito em um estágio produtivo com essa postura das duas partes. 
Do professor de estágio [supervisor] e do professor da escola [cooperan-
te]. Os dois ahm... comprometidos com essa formação desse aluno esta-
giário [professor em formação]. Uma orientação compartilhada das duas 
partes. (GF Professores Supervisores e Cooperantes - D) 
 

Tal como pode ser depreendido dos dados apresentados nesses discursos, para que 

os estágios sejam, de facto, experiências significativas para todos os envolvidos, 

principalmente, para os professores em formação, é imprescindível que haja uma relação 

positiva e horizontal entre os professores formadores (supervisores e cooperantes). 

Ademais, o estágio representa um momento privilegiado para se desenvolver um TC entre 

as instituições formadoras, pois é um período dinâmico, no qual compreende os esforços 

da universidade e escola, prevendo acordos, acompanhamentos, discussões sobre as 

situações de ensino e orientações sobre a tarefa de aprender e ensinar (Benites et al., 2012; 

Cyrino & Souza Neto, 2017).  
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Outro ponto a ser destacado refere-se à divulgação das experiências de estágio em 

eventos internos para o desenvolvimento do TC entre universidade e escola.  
[...] eu acho muito importante esses eventos internos sobre estágio, (os 
colóquios, seminários, jornadas, etc.), para a gente ahm...  poder interagir, 
dialogar sobre nossas experiências, não é? É assim que vamos construir 
essa relação. (GF Professores Supervisores e Cooperantes - D) 
 

Os depoimentos desses professores chamam a atenção para os eventos de estágio 

que, de modo geral, acontecem nas universidades, pois são pensados e planejados pela 

comunidade acadêmica. Acresce dizer que todos os sujeitos participantes do estágio, 

especialmente os formadores das escolas-campo, devam participar desses eventos, para 

que haja uma aproximação desses professores formadores. São esses eventos que 

promovem uma troca de experiências, saberes e diferentes “leituras” sobre a docência e a 

formação do professor. Os dados da narrativa acima nos fazem inferir que os eventos de 

estágio representam o elemento estruturante na construção dessa necessária relação entre 

universidade e escola. Além de esses eventos poderem possibilitar o desenvolvimento do 

TC entre universidade e escola a partir do estágio, as falas abaixo chamam a atenção paraa 

igual importância dos RES nesse processo de formação. Vejamos: 
[...] Igualmente, esses relatórios podem estar sendo utilizados ahm... para 
esses professores formadores, nós da universidade (supervisores) e os re-
gentes das escolas (cooperantes) [...] estarem melhorando a sua prática, 
estabelecendo um diálogo entre esses sujeitos e essas instituições, não é? 
(Entrevista Professor Supervisor-E) 
 
Agora, esses relatórios precisam ser debatidos pelos professores para ha-
ver esse diálogo entre universidade e escola. (Entrevista Professor Coope-
rante-E) 
 

Então, depreende-se dessas falas que os Relatórios de Estágio Supervisionado 

(RES) também podem ser utilizados para construir a relação entre a universidade e a 

escola. Os dados revelam que esses RES podem promover a reflexão em torno da própria 

prática provocada, ora pelos estágios realizados, e, ora pela releitura dos relatórios de 

estágio, elaborados durante o curso (Felício & Oliveira, 2008). As narrativas sobre a 

experiência de estágio que esses RES apresentam devem ser debatidas por todos os atores 

envolvidos nesse processo. 

Assim, tanto os RES quanto os eventos de estágio foram mencionados como 

elementos potencializadores da aproximação da universidade e escola para que possamos 
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perspectivar uma relação entre essas instituições com fins a melhoria da formação de 

professores. 

Em síntese, após a análise dos dados relativamente à categoriao TC na experiên-

cia do estágio, podemos concluir que, no tocante à subcategoria as concepções do TC, a 

maioria dos inquiridos compreende que o trabalho em colaboração é uma atividade que 

envolve partilha, interação, ajuda, troca, socialização e apoio. Essas foram as unidades de 

registo que mais apareceram nas concepções do TC. Gostaríamos de salientar que muitas 

das concepções trazidas pelos professores formadores foram marcadas pela maior 

prevalência do discurso do senso comum e menor presença do discurso acadêmico.   

Assim, podemos concluir que a colaboração não se apresentou como uma temáti-

ca debatida e estudada nos cursos de formação desses professores formadores participantes 

deste estudo. A análise dos dados permite-nos também afirmar que o s sujeitos pensam que 

o TC requer a determinação de objetivos a serem alcançados e precisa de ser um trabalho 

contínuo e não realizado em um momento pontual, o momento do estágio. As vozes dos 

professores inquiridos, por fim, indicaram que os professores da universidade e os da 

escola não trabalharam em colaboração, no momento do estágio e que formam futuros 

professores sem estabelecer o diálogo necessário para uma formação mais alinhada ao 

contexto real de ensino. Ademais, apesar de esse diálogo não acontecer, os professores 

reconhecem o estágio como o momento mais privilegiado e propício para a construção da 

relação universidade e escola, embora tenham dificuldades para tal. 

No que concerne às mais-valias do TC, os dados analisados vieram demonstrar 

que os sujeitos inquiridos consideram que o trabalho em colaboração promove o 

desenvolvimento profissional de todos os intervenientes do estágio porque possibilita a 

socialização de saberes de cada um, desenvolve um espírito de equipe, um sentimento de 

poder realizar mais e melhor, inovando e arriscando-se em novos projetos. Houve, ainda, 

referência à ajuda na resolução de problemas, mais escuta, suporte e socialização de 

experiências. Ressaltamos que, de todas as mais-valias que emergiram dos dados 

analisados, aquela que esteve em maior evidência foi a melhoria dos processos de 

formação de professores, a partir do desenvolvimento de relações de colaboração docente 

entre universidade e escola.  

No que respeita ao estágio como momento privilegiado para o desenvolvimento 

do TC, os professores estagiários foram unânimes ao reconhecerem que a parceria do 
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professor cooperante com os professores estagiários representou um momento rico em 

aprendizagens sobre a docência. Os dados também revelaram que alguns professores 

cooperantes consideram que aprendem sempre algo novo quando estabelecem parceria 

com os professores estagiários, no momento do estágio. Embora a análise dos dados nos 

indicasse que os papéis de cada professor formador se complementam, a parceria entre 

esses formadores nem sempre foi uma realidade nessa experiência formativa. Assim, 

importa destacar que muitos formadores defenderam um estágio com mais sentido e mais 

contributos para os professores em formação, a partir da construção dessa relação de 

parceria, tendo o estágio como um momento privilegiado para tal.  

É ainda de salientar, que a maioria dos dados analisados apontou para a realização 

de eventos internos do estágio (colóquios, seminários, jornadas) como elemento 

potencializador ao desenvolvimento do TC, pois são esses eventos que possibilitam uma 

troca de experiências, saberes e diferentes modos de compreender a docência e a formação 

do professor. A realização desses eventos representa um elemento estruturante na 

construção dessa necessária relação entre universidade e escola. Outro elemento que pode 

favorecer a construção dessa relação, no momento do estágio, são os Relatórios de Estágio 

Supervisionado (RES), se os mesmos deixarem de ser documentos com fins meramente 

avaliativos e passarem a ser utilizados pela universidade com fins de reflexão para que se 

possa repensar o estágio e dar novos encaminhamentos para aos programas de formação de 

professores. Os dados revelaram que a universidade precisa chamar a escola para esse 

debate sobre a formação a partir dos relatos registados nos RES. 

4.2.4 O trabalho colaborativo como mediador da relação universidade e escola 

Na sequência da discussão a respeito do trabalho colaborativo em contexto de estágio, este 

estudo procurou aprofundar-se na temática da relação universidade-escola mediada por 

uma filosofia de colaboração. Como resultado, os dados recolhidos permitiram a 

consolidação de uma categoria centrada sobre essa temática, que, por sua vez, pôde ser 

abordada a partir de dois subtemas: a relação de parceria entre a universidade e a escola no 

contexto da formação docente e obstáculos que se interpõem a uma cultura de colaboração 

entre a universidade e a escola. A figura a seguir procura ilustrar a categoria e as 

subcategorias aqui implicadas: 
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Figura 7 – O TC como mediador da relação universidade/escola 

No conjunto total das 390 unidades de análise extraídas dos Relatórios de Estágio 

Supervisionado (RES), Grupos Focais (GF) e Entrevistas, a mediação do trabalho 

colaborativo na relação entre universidade e escola surgiu como tema em 72 delas. A tabela 

a seguir demonstra a distribuição dessas unidades pelas subcategorias aqui consideradas (a 

tabela completa encontra-se no Anexo VII): 

 

 

 

 

 

 Relação de parceria 
universidade-Escola na 

formação docente 

Obstáculos para a 
cultura de colaboração 
universidade-escola 

RES 0 0 
GF – Professores Estagiários 6 3 
GF-Professores Supervisores 9 8 

GF – Prof. Sup. e Coop. 9 3 
GF – Professores Cooperantes 8 3 

Entrevistas Prof. Superv. 3 10 
Entrevistas Prof. Coop. 6 4 

SOMA 41 31 
Total da categoria: 72 

Tabela 4 - Distribuição das unidades de análise – categoria “O TC como mediador da relação 

universidade/escola” 
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A relação de parceria entre a universidade e a escola, com 41 unidades de análise 

identificadas, revelou-se uma temática de considerável recorrência no discurso dos 

sujeitos, representando, assim, um relevante foco de discussão. Esse dado sinaliza uma 

possível reflexão a respeito do modelo de formação assente na necessária relação de 

parceria entre essas instituições que são consideradas, neste estudo, como agências 

formadoras. Ambas ocupam um lugar de importância nesse processo, demandando, nesse 

sentido, a construção de uma relação dialógica entre elas. 

Nessa mesma linha, os obstáculos para uma cultura de colaboração entre univer-

sidade e escola, com 31 ocorrências, também emergiram com considerável frequência nos 

discursos dos sujeitos desta investigação. Numa análise mais detida, ficou em evidência 

que muitos são os constrangimentos e dificuldades encontrados pelos professores, em 

especial os formadores, tanto no contexto de trabalho quanto no seu habitus profissional, 

para o desenvolvimento de uma cultura de colaboração mais alargada no âmbito da 

disciplina Estágio Supervisionado. 

Com uma análise mais profunda, os subtópicos a seguir exploram o conteúdo das 

unidades extraídas do discurso dos sujeitos participantes neste estudo.  

4.2.4.1 A relação de parceria entre universidade e escola na formação docente 

A análise dos dados referente a essa subcategoria apresenta as percepções que os 

professores formadores e em formação têm sobre a relação entre universidade e escola, no 

momento do Estágio Supervisionado. Nos encontros de grupo focal pedimos aos 

professores que escolhessem algumas palavras para descreverem/definirem a relação entre 

a universidade e a escola na experiência de estágio. Prestemos atenção as suas falas: 

[...] complexa, difícil, inexistente, surreal, carente. (GF Professores Su-
pervisores - B) 
 
Carente de diálogo. Falta afeto. Há uma grande carência! (GF Professores 
Supervisores - A) 
 
Eu acho que a relação [universidade/escola] é deficiente. Melhor, inexis-
tente. (GF Professores Estagiários - A) 
 
 [...] esse diálogo entre academia e escola, no momento da realização do 
estágio, tem sido difícil. (Entrevista Professor Supervisor - A) 
 

Importa destacarmos as palavras usadas pelos professores em suas narrativas. 

Complexa, difícil, inexistente, surreal, carente, deficiente. Palavras que revelam os 

obstáculos que esses sujeitos enfrentam para estabelecer uma relação entre esses dois 
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contextos que se encontram de “costas viradas” quando poderiam estar bem mais 

próximos. Nesse sentido, Lüdke (2009, p. 104) afirma que “embora haja debates 

consistentes em torno da necessidade de aproximação dos doislociprincipais de formação 

de professores (universidade e escola), ainda persiste um abismo grande entre eles, que 

dificulta o intercâmbio de saberes nesses espaços”.  Por que esse abismo ainda se faz 

presente nessa relação? Vejamos as falas a seguir: 
[...] Eu acho que a universidade só vai à escola quando precisa, sabe? Fo-
ra isso, a universidade finge que está na escola e a escola finge que a uni-
versidade está presente. (GF Professores Estagiários - A) 
 
A relação [universidade/escola] não existe ou é insuficiente.  Precisa me-
lhorar. [...], pois o que eu vejo minha professora de estágio [supervisora] 
fazer, bem, não sei se é RELAÇÃO [pausa], mas só um contato mesmo, 
só pra pedir licença para a gente estagiar, (GF Professores Estagiários - 
C) 
 

É importante pontuar que os depoimentos dos professores acima advêm dos posi-

cionamentos dos três intervenientes desse processo formativo, nomeadamente, professores 

formadores (supervisores e cooperantes) e em formação (estagiários).  Os dados 

evidenciam a real fragilidade dessa relação e põem em relevo a igual fragilidade no 

compromisso que ambas as partes têm na formação dos professores. Como vimos na 

terceira fala essa relação que se estabelece, da parte da universidade, no momento do 

estágio, é bem pontual com um fim bem definido: oficializar o espaço para que o estágio 

seja cumprido, conforme determinam os documentos regulamentais de Estágio Curricular 

Supervisionado.  

Foi também referido por um dos professores que, após esse primeiro momento de 

contato da universidade com a escola para realização do estágio, a relação que se 

estabelece entre as instituições formadoras se apresenta “artificial”, sendo marcada por um 

“fazer de conta”. Gostaríamos de pontuar que essa artificialidade da relação de parceria 

universidade e escola é contrária ao conceito de parceria, que defendemos nesta 

investigação, que precisa ser fruto de uma construção coletiva, pautada no respeito e na 

abertura ao diálogo. Não há manual de instrução para fazê-la acontecer. Ela é construída no 

processo (Nacarato, 2016).  

Em contrapartida, compartilhamos com as ideias de Cyrino (2016) quando salien-

ta que defender a colaboração e a importância da parceria universidade e escola para a 

formação de professores não bastam. Fazem-se necessários a formalização e a 
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sistematização de práticas de orientação bem definidas para cada uma das instituições 

formadoras implicadas nesse processo. Acresce dizer que não podemos contar somente 

com a atitude de abertura dos professores para fazerem essa relação, mas pensamos ser 

também necessário que haja uma orientação normativa, a partir de documentos elaborados 

pelos próprios professores formadores de ambos os domínios, que discutirão propostas que 

possam contribuir com as suas práticas para uma melhor formação dos futuros professores.  

O excerto a seguir ilustra bem esse pensamento. 
[...] Nós pensamos... que pela a universidade ser pública vai necessaria-
mente haver um interesse maior dela pela escola pública, não é? Vai ter 
essa relação, mas não é assim. […] Alguém tem que construir essa rela-
ção! (GF Professores Estagiários - C) 
 

O que mais nos chamou a atenção no excerto acima foi à percepção dos professo-

res estagiários de que a universidade, por ser uma instituição pública, teria um significativo 

interesse, por parte dela, em estabelecer essa parceria com as escolas campo (instituições 

igualmente públicas) no momento do estágio. Para além disso, os dados igualmente 

realçam que essa relação de parceria não é fruto apenas de um “trabalho partilhado por 

todos os que nela intervém, independente dos papéis diferenciados que podem assumir” 

(Alarcão & Canha, 2013, p. 48), mas uma parceria fruto de algo externo que deva construir 

essa relação tal como se observa na fala a seguir: 

[...] Eu acho que esse distanciamento [universidade/escola] é uma questão 
de políticas públicas também, sabe? Eu acho que o gestor daquela insti-
tuição poderia pensar/providenciar meios de construir essa parceria. Pro-
videnciar encaminhamentos que viabilizem isso. (GF Professores Coope-
rantes - C) 
 

A partir dessa narrativa, questionamos: quem daria esses encaminhamentos para 

implementar essas políticas públicas?  Seriam as universidades? As escolas? Seriam os 

professores da universidade? As secretarias de educação? Seriam os três trabalhando em 

parceria com fins a construir essa relação? 

Por outro lado, a narrativa a seguir nos aponta algumas respostas a essas pergun-

tas. Vejamos: 
[...] Essa falta de relação [universidade/escola] reflete na nossa formação 
de futuros professores. Por que não haver mais relação, interação entre 
elas? Conversar mais sobre a formação dos cursos de licenciatura, apre-
sentar os conteúdos das pesquisas etc. Não são os professores das univer-
sidades que pesquisam? (GF Professores Estagiários - D) 
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Essa narrativa nos deixa claro o lugar que é conferido aos professores das univer-

sidades e suas investigações. Os professores em formação atribuem aos professores das 

universidades (acadêmicos) a maior responsabilidade na realização das investigações 

científicas (Canha, 2001) e desenvolvem uma grande expectativa em torno dos contributos 

que essas investigações possam oferecer para a solução dos problemas vivenciados pelos 

mesmos na formação inicial. 

Contudo, percebemos que, ao mesmo tempo em que esses professores em forma-

ção colocam a investigação em um lugar de importância, os mesmos também expressam 

dúvida, quanto a sua natureza prática, quanto a sua serventia para a compreensão e 

possível solução dos problemas existentes no contexto de formação de professores, tal 

como se observa no excerto a seguir:  
[...] Para que tantas pesquisas se elas não chegam próximo ao que esta-
mos vendo de errado no curso que fazemos na universidade e nas escolas 
quando vamos estagiar?  (GF Professores Estagiários - D) 
 

Outra questão que não podemos deixar de pontuar, relativamente aos impactos das 

pesquisas desenvolvidas pelos acadêmicos, é que os modelos clássicos de pesquisa que se 

praticam nas universidades, de modo geral, impõem práticas de pesquisa e difusão que 

fazem parte de uma perspectiva interna da universidade, a qual atende principalmente às 

necessidades da comunidade científica acadêmica e não dos profissionais (Tardif & 

Zourhlal, 2005). 

Assim, de certo modo, a universidade reforça a cultura do isolamento e o lugar 

hegemônico que ela ocupa, relativamente à produção de conhecimento científico e, 

consequentemente, como produto dessa prática temos uma relação frágil com os 

professores formadores das escolas. Vejamos o que dizem os professores supervisores 

sobre a referida questão: 

[...] Isso tudo é muito estranho. Pois se nós estamos todos desse lado de 
cá [academia] e parece que nós detemos todos os conhecimentos, e o lado 
da educação básica está lá, só para nos receber, porque a gente nunca 
perguntou: o que é que vocês querem? Como é que a gente pode trabalhar 
junto? (GF Professores Supervisores - A) 
 

Os dados analisados a partir da fala acima ratificam a distinção que há entre essas 

duas comunidades profissionais: os acadêmicos (que detêm todos os conhecimentos) e os 

professores das escolas de educação básica (que apenas recebem os contributos das 

pesquisas que os acadêmicos têm a oferecer). Depreendemos dessas falas que, os 
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professores supervisores participantes desse estudo, a piori, percepcionam os professores 

formadores das escolas como profissionais que não detêm conhecimento algum, apenas 

consomem aquele que os acadêmicos produzem em seus trabalhos de investigação. Assim, 

fica-nos evidente, que os professores formadores das escolas não são reconhecidos como 

elementos atuantes de uma comunidade científica. A eles só lhes é atribuído atividades 

fundamentalmente orientadas para a prática (Canha & Alarcão, 2010).  

Por outro lado, podemos também levantar a seguinte questão: os professores das 

escolas também não seriam capazes de apontar soluções para os problemas que os 

programas de formação de professores apresentam? Porque os professores das escolas não 

podem também realizar investigações sobre essa questão e, juntos com os professores da 

universidade, encontrar outros encaminhamentos para a formação de professores? 

Percebe-se aí a distinção entre as atividades que os acadêmicos e os professores 

das escolas realizam em seus contextos de atuação profissional, definindo assim uma 

hierarquia entre os mesmos (Nóvoa, 2002). O primeiro é compreendido como intelectual 

criativo e o segundo como consumidor de saberes produzido pelo primeiro (Canha, 2013). 
 

Para o professor da universidade a pesquisa é parte integrante não apenas 
da sua tarefa principal, como também de sua identidade profissional, e de 
modelo de carreira [...], com o professor da escola, tudo ocorre de manei-
ra totalmente exterior ao seu trabalho, não tendo nenhum impacto sobre 
sua carreira e identidade. (Tardif & Zourhlal, 2005, p. 31) 

 
Ademais, as falas também revelam a compreensão da escola como um espaço que 

está à espera dos conhecimentos produzidos pelos acadêmicos para que os problemas 

possam ser solucionados. Todavia, um dos professores provoca uma reflexão acerca do 

lugar de hegemonia que os professores da universidade ocupam, convidando-os a saírem 

desse lugar e interagirem com os professores das escolas com fins a encontrar meios para o 

trabalho em parceria.  

Nesse sentido, é, portanto, absolutamente necessário, como defendem Tardif e 

Zourhlal (2005, p. 23), que haja uma mudança na forma como a atividade de pesquisa é 

pensada e realizada pelos acadêmicos. Eles dizem: 

[...] É preciso que o modelo clássico de pesquisa, realizado pelos profes-
sores das universidades e que se dirige exclusivamente a outros acadêmi-
cos, seja questionado, sobretudo pelos pesquisadores que trabalham em 
cursos de formação inicial de professores [...] Esses pesquisadores pro-
põem uma nova concepção de pesquisa, mais condizentes com as neces-
sidades e expectativas do ensino e também dos estudantes em formação. 
 



182 

 

Os referidos autores ainda acrescentam que já temos um movimento nessa dire-

ção. Observa-se há anos o desenvolvimento de pesquisas realizadas por acadêmicos que 

trabalham em colaboração com professores em formação (estagiários) e, igualmente, com 

os professores das escolas (cooperantes) que acolhem e orientam os professores estagiários 

em suas salas de aula.  

Então, tanto a lógica da pesquisa como a lógica de trabalho entre os professores 

formadores dos dois contextos de formação universidade e escola precisam ser mudados. A 

relação de parceria, tanto para a pesquisa quanto para a formação, deve ser uma realidade. 

Contudo, constatamos que essa relação tem que ser construída, mas ao mesmo tempo, 

acreditamos que ela não deva ser fruto da intenção exclusiva de um grupo de professores 

de um determinado contexto (professores da universidade – acadêmicos), mas sim uma 

relação que seja produto de um processo dialógico constante entre todos os intervenientes 

do contexto de formação docente. Nessa direção, neste estudo defendemos “o equilíbrio do 

poder sobre as tomadas de decisão relativas ao processo de realização das atividades do 

grupo, pois é essa corresponsabilização que consolida o sentimento de pertença de todos e 

que, legitimando-os como parceiros autênticos entre si, alimenta o seu contributo 

empenhado” (Alarcão & Canha, 2013, pp. 47-48).  

Pensamos, assim, ser importante ressaltar que a elaboração de documentos insti-

tucionais para orientar a construção dessa relação entre universidade e escola, no âmbito 

do Estágio Curricular Supervisionado, representa um instrumento para viabilizar essa 

relação de parceria. Todavia, pensamos ser necessário esclarecer que esse documento não 

deva ser uma imposição verticalizada, um decreto para que os professores formadores 

possam estabelecer um diálogo nesse momento de formação. Nessa direção, Alarcão 

(2001) destaca que as inovações em educação não se fazem por decreto, pois demandam 

que os professores tenham um espírito de pesquisa próprio de quem sabe e quer investigar 

e contribuir para a construção do conhecimento em educação.  

Nessa perspectiva, defendemos que os professores tanto da universidade quanto 

da escola sejam investigadores da sua própria ação, para que possam melhor participar, 

como categoria profissional, na definição de políticas de formação docente, na formulação 

de projetos que tem a formação de professores e o seu fazer pedagógico como centro. Para 

além disso, que esses professores possam construir alternativas de ação e, ao mesmo 
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tempo, recusem-se a agir como meros executores de propostas externas (Gatti & Barreto, 

2009). 

Outro ponto destacado pelos professores em formação (estagiários) que participa-

ram dos grupos focais foi a importância do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência – PIBID na construção da relação de parceria entre os professores formadores da 

universidade e das escolas na formação e, consequentemente, uma formação docente mais 

próxima das demandas do contexto de ensino e aprendizagem da educação básica. 
[...] Eu acho que se o PIBID fosse implementado e estendido para o está-
gio final [...] seria o ideal. Aprenderíamos muito mais! (GF Professores 
Estagiários - C) 
 
Você teria a parte teórica na universidade, a parte prática com a supervi-
sora aqui da escola [cooperante] te acompanhando, fazendo os ajustes ne-
cessários, no formato PIBID. (GF Professores Estagiários - B) 
 

Tais falas esclarecem-nos que essa articulação promovida pelo PIBID, entre edu-

cação superior, escolas de educação básica e sistemas municipais e estaduais de ensino, 

representa uma formação docente assente nessa necessária relação de parceria entre 

universidade e escola. Nesse sentido, Tauchen, Devechi e Trevisan (2014) pontuam que o 

PIBID, por contemplar um conjunto de ações articuladas e permanentes, potencializa a 

qualificação das ações educativas, integrando a formação inicial e continuada dos 

professores. Os referidos autores ainda acrescentam que o desenvolvimento das interações 

entre os professores que participam do programa não se restringe a um contato com um 

professor ou uma turma específica, mas com a instituição escolar na sua complexidade, 

multiplicidade e diversidade. 

 Conclui-se que o PIBID é um programa de política pública de cariz colaborativo, 

pois convida todos os atores do contexto de educação para participar da sua elaboração e 

implementação, contemplando, assim, segundo Alarcão e Canha (2013), os três princípios 

conceptuais que sustentam a noção de colaboração: instrumento para o desenvolvimento 

(profissional e institucional); processo de realização (responsabilidade equilibradamente 

assumida e partilhada) e atitude de abertura (vontade de realizar com os outros com 

valorização dos saberes e experiências de todos). 

Outro elemento pontuado pelos supervisores e cooperantes, no que tange a relação 

de parceria entre universidade e escola, é a complementaridade do trabalho um do outro 

nesse processo de formação. Apesar de os professores formadores reconhecerem essa 
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complementaridade, na prática, não é assim que o trabalho acontece, como mostra a fala a 

seguir: 
[...] Eu acho que esses papéis aí [supervisor e cooperante] se retroalimen-
tam. Um complementa o outro. Pelo menos deveria ser assim. Às vezes é 
e, às vezes, não é assim que funciona. (GF Professores Supervisores e 
Cooperantes - D) 
 

Percebemos muito claramente a fragilidade e inconsistência nessa relação. Apesar 

de esses papeis se retroalimentarem, como referido na fala acima, não há uma 

sistematicidade dessas ações de parceria entre os formadores, no momento de estágio.  

Pensamos assim, dar a devida atenção ao que os dados até aqui analisados revela-

ram para a necessidade de construirmos uma relação positiva e horizontal entre as 

instituições envolvidas nesse processo formativo - universidade e escola, relação essa que 

possibilite aos atores desses contextos papéis formais, intencionais, sistematizados (Cyrino 

& Souza Neto, 2017).  Pensando a partir dessa perspectiva, os programas de formação 

docente nos cursos de licenciatura poderão oferecer uma experiência de estágio de fato 

significativa, enquanto vivência inicial da profissão docente (Cyrino & Souza Neto, 2017).   

E o que poderá ser feito para essa relação universidade e escola acontecer? Foi 

enfatizado pelos professores formadores que o movimento de aproximação poderá partir 

dos professores da universidade e que a pesquisa deve permear esse movimento de 

aproximação. Vejamos o que eles dizem: 
[...] Nós [professores supervisores] temos que nos aproximar cada vez 
mais. Essa é a palavra que falta para essa relação universidade e escola 
[...] acontecer – aproximação. (GF Professores Supervisores - E) 
 
[...] É necessário que a gente (professores supervisores) entenda que o es-
tágio pode ser um objeto de pesquisa para ambos (supervisores e coope-
rantes). Aí o professor de estágio (supervisor) pode procurar o professor 
regente [cooperante] para publicarem algo juntos, escreverem um artigo, 
fazerem uma pesquisa juntos. (GF Professores Supervisores - D) 
 

Conforme citado pelas falas dos professores acima, o momento do estágio poderá 

ser propício para estabelecer essa parceria, sendo os professores da universidade (os 

acadêmicos) os responsáveis por convidarem, incentivarem os professores das escolas a 

assumirem o papel de professor-investigador. Faz-se necessário pontuarmos que o conceito 

de professor-investigador está associado a Stenhouse (1975) ao reconhecer a capacidade 

que os professores têm de adotarem uma atitude de investigação perante a sua própria 

prática de ensino. O referido autor ainda advoga que cada sala de aula representa um 
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laboratório e cada professor um membro da comunidade científica. Essa ideia é igualmente 

relatada pela seguinte narrativa:  
[...] as escolas públicas deveriam ser verdadeiros laboratórios para as 
universidades nessa questão da formação docente. E, em minha opinião, 
não são! (GF Professores Cooperantes - C) 
 

Esse posicionamento está alinhado ao pensamento de Cochran-Smith e Lyttle 

(1993) que argumentam que a pesquisa realizada pelos professores é um importante e 

distinto meio de conhecer o ensino e que os professores são os únicos que estão em 

situação privilegiada para fornecer a uma visão de dentro da escola. Já para Zeichner 

(1998) o conceito de professor pesquisador tem a ver com a postura política de reconhecê-

lo como produtor de saberes, rompendo com a divisão entre pesquisas dos professores e 

pesquisas acadêmicas. 

O que nos revelam as falas é que os professores supervisores são unânimes ao 

reconhecerem que precisamos superar a divisão e o distanciamento entre o trabalho 

realizado pelos professores formadores da universidade e aqueles da escola. Mas esse 

movimento de aproximação dos professores da academia para trabalharem juntos em 

investigações com os professores das escolas é suficiente para perspectivarmos uma 

relação mais próxima entre eles?  

Segundo Nacarato (2016) não se trata apenas de dar esse status de pesquisador 

aos professores da escola básica: é importante reconhecê-los, de fato, como pesquisadores, 

inserindo-os em eventos científicos nos quais possam realizar palestras, participar de 

mesas-redondas e socializar seus trabalhos. Pensamos ser pertinente acrescentarmos que 

essas atividades de investigação desenvolvidas pelos professores também precisam ser 

valorizadas pelas escolas num sentido de oferecer incentivos para a progressão da carreira 

desses profissionais e, igualmente, para a difusão dos conhecimentos adquiridos pelas 

investigações. 

Por fim, cabe ressaltar que desenvolver uma relação de parceria entre os formado-

res é uma tarefa demasiada difícil por todo o contexto que envolve ambas as instituições, 

mas é um caminho que segue a perspectiva da profissionalização do ensino, oferecendo 

aos professores papeis horizontais para formar seus futuros colegas de trabalho, 

valorizando seus saberes, suas práticas e experiências de ensino (Cyrino & Souza Neto, 

2017). 

4.2.4.2 Obstáculos para a cultura da colaboração entre universidade e escola 
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Relativamente a esta subcategoria, buscamos compreender os obstáculos percebidos no 

contexto de trabalho e, igualmente, no habitus profissional dos professores formadores que 

dificultam o desenvolvimento da cultura de colaboração entre a universidade e a escola, no 

âmbito da unidade curricular Estágio Supervisionado. 

Os professores entrevistados evidenciaram a falta de formação e de prática para 

realizar esse trabalho em colaboração. Vejamos os seus posicionamentos quanto a essa 

questão: 
[...] acho que não sabemos trabalhar assim. Não estamos acostumados. 
Não fomos formados para isso, para a parceria. Para alguns, trabalhar 
junto é muito mais complicado.  (Entrevista Professor Cooperante - A) 
 

Nessa posição é de realçar a dificuldade sentida para se construir um diálogo entre 

esses formadores, para trabalhar juntos, na formação dos futuros professores.  

Também é possível perceber, nas falas de professores supervisores e cooperantes, 

o excesso de tarefas que os mesmos têm de administrar, em suas rotinas de trabalho, 

representando, assim, outro obstáculo para a cultura da colaboração.  Expressam eles: 
[...] Existe mesmo um fosso que separa esses dois contextos de formação. 
Até pela rotina de cada um desses professores. Muitas horas de trabalho 
em sala de aula, muitas escolas pra dar aula, muitas reuniões. Muitas tare-
fas dos dois lados! Ser professor nesse país não é fácil! Como ter diálogo 
assim? (GF Professores Supervisores e Cooperantes - C) 
 
Mas os professores têm tantas tarefas para dar conta que não há tempo 
para trabalhar na colaboração [...]. (Entrevista Professor Cooperante - A) 
 

Assim, conforme as narrativas acima, não podemos deixar de chamar a atenção 

para a sobrecarga de trabalho a que os professores dos dois contextos estão submetidos e 

tantas outras responsabilidades com que os mesmos têm de lidar, em suas atividades 

profissionais. Como defende Roldão (2007), a ausência de uma cultura colaborativa no 

habitus profissional do professor é fruto de uma série de demandas que fazem parte de suas 

atividades diárias. A autora ainda acrescenta que a dificuldade para a implantação dessa 

cultura de trabalho não advém da má vontade dos professores ou da sua suposta resistência 

à mudança, verbalizações injustas e que ocultam as realidades mais complexas que se 

enraizaram historicamente na cultura profissional e organizacional da profissão docente. 

Outro elemento pontuado pelos professores formadores como obstáculo para o 

desenvolvimento da cultura de colaboração é a falta de clareza do papel de cada instituição 

nesse processo e, igualmente, da exposição do trabalho que os professores formadores 
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desenvolvem, no momento do estágio supervisionado. Conforme constatamos no excerto a 

seguir: 
[...] Ahm... é uma relação difícil [universidade/escola] por não estar muito 
explícito o papel de cada uma nesse momento formativo. Ou, talvez, pelo 
fato de o trabalho que cada uma faz está muito exposto nesse momento (o 
estágio) e as duas partes sentirem medo das críticas e julgamentos que 
possam surgir [pausa]. E surgem muitas críticas [risos]! (GF Professores 
Supervisores e Cooperantes - B) 
 

Com efeito, a fala acima é ratificada por Souza Neto, Sarti e Benites (2011) quan-

do pontuam que o modelo de estágio que se tem praticado apresenta fragilidades diversas, 

especialmente no que se refere às relações entre a universidade e a escola, no momento do 

estágio. Os autores ainda esclarecem que os professores cooperantes não costumam ter 

clareza quanto ao papel que devem desempenhar na formação docente. Por conseguinte, 

estes professores nada sabem sobre as expectativas que os professores supervisores têm da 

sua participação nessa formação e quais saberes profissionais estão em jogo para o 

desempenho das tarefas aí previstas. 

Entendemos, assim, que o desconforto sentido pelos professores formadores, 

relativamente à partilha de suas práticas, advém do desconhecimento acerca do papel que 

cada um deverá assumir nesse processo. O referido desconhecimento é, aliás, um elemento 

muito importante para reforçar o isolamento e o individualismo, características da 

profissão docente (Fullan & Hargreaves, 2001). 

Compreendemos, assim, que a prevalência dessa cultura de trabalho isolada e 

individualista gera um sentimento de conforto para esses professores formadores, pois a 

princípio, ao trabalhar cada um em seu contexto, estão livres de julgamentos, críticas e 

cobranças de seus pares. É o que revelam as falas abaixo:  
[...] Mas percebo que cada um faz o seu trabalho, no seu contexto. De 
modo geral, ahm... cada um trabalha na sua zona de conforto, não é? (En-
trevista Professor Supervisor-C) 
 
[...] os professores formadores da universidade ficam lá na universidade e 
os regentes [cooperantes] ficam cá, na escola, na educação básica. Cada 
um em seu terreno, em seu contexto [...]. (GF Professores Supervisores e 
Cooperantes - C) 
 

Pontuamos que os dados também revelaram que os professores estagiários se 

sentem igualmente desconfortáveis na experiência do estágio, ao se relacionarem com os 

professores cooperantes. 
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[...] eu acho que teria que ter mais troca de experiências no estágio. Acho 
que existe pouco isso. Ahm... parece que o professor da escola [cooperan-
te] te vê como um rival, um concorrente, pois muitas vezes nós [professo-
res em formação] trazemos atividades novas e os alunos se empolgam 
com o nosso trabalho. Eu acho até engraçado isso. [...] Mas eles se sen-
tem assim. (GF Professores Estagiários - D) 
 

Fica muito bem explicitado na fala acima, a experiência de estágio oportuniza aos 

alunos das escolas um momento de comparação de práticas. A prática docente do professor 

em formação pode gerar um sentimento de insegurança, por parte dos professores 

cooperantes, ao verem as suas práticas sendo avaliadas pelos seus alunos quando outra 

prática de ensino lhes é apresentada. Esse excerto evidencia que os professores estagiários 

não compreendem que os professores cooperantes, mesmo sendo “possuidores” de 

conhecimento e experiência de ensino, sentem-se desconfortáveis ao terem em suas salas 

de aula outro professor, mesmo sendo este um aprendiz do ofício da docência.  

Esse fato é igualmente relatado por outra narrativa.  
[...] eu acho que por causa disso (desse desconforto gerado pela presença 
dos estagiários nas salas dos cooperantes) existe pouca parceria entre nós 
estagiários e o professor da escola (GF Professores Estagiários - D) 
 

Assim, entendemos que a parceria que se deseja nessa experiência de estágio não 

se restringe àquela entre os professores formadores, mas também entre estes e os 

professores em formação.  

Retomando os obstáculos existentes para a construção do trabalho em parceria 

entre professores formadores no momento do estágio, os dados também revelaram que os 

professores cooperantes compreendem que há distinção relativamente ao trabalho que estas 

duas comunidades docentes (supervisores e cooperantes) realizam em seus contextos 

profissionais, ou seja, 
[...] o professor da universidade só teoriza. Ele tem de construir uma te-
se/dissertação/artigo e só trabalha com esse foco; do estudo, da teoria, do 
intelecto. Fica nesse lugar de construtor de teorias, a partir dessas teses. 
(GF Professores Cooperantes - B) 
 
Eu acho que esse é o raciocínio desse professor da universidade. Eu faço 
ciência e pronto! Aí, o distanciamento (entre supervisor e o cooperante) 
vai se enraizando cada vez mais. (GF Professores Cooperantes - C) 
 

É importante perceber a visão que os professores formadores das escolas têm dos 

professores formadores da universidade. São estes últimos que realizam atividades de 

investigação, são reconhecidos como intelectuais e construtores de um saber teórico 
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científico. Em contrapartida, podemos inferir das narrativas acima que, de modo geral, a 

concepção que os professores formadores das escolas têm sobre o seu próprio trabalho 

docente é de executores de tarefas, técnicos especializados em uma burocracia escolar, cuja 

função se restringe a administrar e implementar programas curriculares, mais do que 

desenvolver ou apropriar-se criticamente de currículos que satisfaçam objetivos 

pedagógicos específicos (Giroux, 1997). Eles não se percebem como profissionais capazes 

de interagir com os formadores da universidade, apesar de possuírem muito conhecimento 

para tal. A narrativa a seguir ilustra bem essa visão:  
[...] Eu vejo esses professores regentes, hoje, com muito mais formação 
do ponto de vista formal. […] Eu vejo eles mais qualificados. […] esses 
professores [cooperantes] têm condições de dialogar, debater a formação 
com os professores formadores da universidade [supervisores] e chamá-
los para uma interação, um compartilhar de saberes, de diferentes con-
cepções do que é ensinar, aprender uma profissão, formar. (Entrevista 
Professor Supervisor - A) 
 

Assim, fazemos uma provocação: por que os professores das escolas se colocam 

nesse lugar? Ou melhor, por que esse lugar de menos importância foi construído para esse 

professor?  

Ainda sobre os diferentes lugares que esses atores do contexto formativo ocupam, 

Canha (2013) pontua que são duas comunidades com culturas distintas enraizadas em 

práticas próprias, valorizando o professor da academia como intelectual criativo e o 

professor das escolas como executor de técnicas que lhe são transmitidas pelo primeiro. 

Assim, estas são as razões que podem explicar a relação sempre distanciada entre esses 

atores do campo de formação. 

Também foi enfatizado pelos professores supervisores que os acadêmicos estão 

cada vez mais fechados em seus contextos de trabalho, não se predispondo a estabelecer 

outros diálogos para além dos “quatro muros da universidade”, como mostram os excertos 

a seguir: 
[...] E somos nós mesmos [professores supervisores] quem construímos 
esses muros, que estão cada vez mais altos e que nos impedem de enxer-
gar o que está lá fora e eles (professores das escolas) de nos ver aqui den-
tro.  Falta diálogo! (GF Professores Supervisores - A ) 
 
 [...] nós (professores supervisores) estamos realizando o trabalho de uma 
forma muito individualista em seu colegiado [...] e sair daqui pra ir traba-
lhar com a educação básica está sendo muito dificultoso. [...] Há certo 
desconforto de ambas as partes, eu até diria. (GF Professores Superviso-
res - F) 
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Essas falas que nos fazem refletir o porquê de os professores supervisores não 

serem capazes de romper com essa forma individualista e solitária de trabalhar e, quando 

avançam nesse sentido, sentem-se desconfortáveis. Esse sentimento se revela contraditório 

com a concepção da docência, defendida por Tardif e Lessard (2005) como profissão de 

relações humanas, profissão centrada nas pessoas, portadoras de expectativas, de 

perspectivas, de motivações e interesses que devem ser agendados, negociados para 

produzir a possibilidade de uma ação em comum. Profissão de trabalho com coletividades. 

Essa é também a concepção de docência que defendemos neste trabalho de investigação, 

docência esta orientada pela interação desses dois atores dos contextos formativos 

universidade e escola para o desenvolvimento de novas formas de trabalhar a dimensão da 

didática de formação. 

Mas, então, o que precisa ser feito para que a colaboração entre professores su-

pervisores e cooperantes, no momento do estágio, seja uma realidade? 

Estar com o espírito aberto para trabalhar sob a égide da colaboração foi um 

elemento pontuado por um dos professores entrevistados, para melhorar essa relação entre 

os formadores, tal como se observa nas falas a seguir: 
[...] Os professores precisam estar abertos a esse modelo de trabalho, pois 
acredito que assim aprende-se mais e forma-se melhor. (Entrevista Pro-
fessor Supervisor-B) 
 
É muito válido trabalhar em colaboração. [...] nem todo professor está 
disposto a trabalhar assim. (Entrevista Professor Cooperante-C) 
 

Focando a atenção nas falas acima, compreendemos que trabalhar colaborativa-

mente exige mudar a forma de trabalhar com a formação de professores. Com efeito, 

evidenciamos que “uma cultura de ensino sustentada na colaboração constrói-se quando 

nos predispomos para a mudança” (Mesquita, Formosinho, & Machado, 2015, p. 51). 

Partindo dessa premissa, levantamos um questionamento: o que essa pretensa 

predisposição para a mudança poderá oferecer aos professores formadores e aqueles em 

formação, quando rompemos com essa cultura de trabalho docente privatista, 

individualista e isolada e nos abrimos para o trabalho em colaboração? Para dar resposta a 

essa questão, trazemos o pensamento de Andrade (2010): 
Aprendemos que os espaços e os lugares de colaboração são capazes de 
gerar comunidades de aprendizagem ou de desenvolvimento profissional, 
em que os sujeitos agem de forma confiante, revelando os seus dilemas 
sem receios nem constrangimentos, porque empenhados no apoio mútuo 
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e interessado que levam à construção de conhecimento (Andrade, 2010, 
p. 21). 
 

Dito de outra forma, trabalhar na colaboração demanda vontade de interagir e 

realizar com outros (Alarcão & Canha, 2013), pois é a partir dessa interação que novas 

reflexões serão feitas sobre os percursos de ação docente de cada interveniente nesse 

processo, possibilitando assim a construção de conhecimento. 

Em síntese, após a análise dos dados relativamente à categoria o TC como media-

dor da relação universidade e escola, podemos concluir que, no tocante à subcategoria a 

relação de parceria entre universidade e escola, a maioria dos inquiridos compreende que 

a relação entre esses dois contextos de formação é “complexa”, “difícil”, “inexistente”, 

“surreal”, “carente” e “deficiente”. Estas foram as palavras mais pontuadas nas falas dos 

inquiridos. Os dados vieram igualmente a demonstrar que os três intervenientes do estágio 

percebem a fragilidade dessa relação que a universidade estabelece com a escola, sendo 

definida como uma relação muito pontual e protocolar, ou seja, apenas ocorre no momento 

da realização do estágio. Os dados analisados também nos fizeram inferir que essa relação 

entre universidade e escola tem que ser construída e, na visão dos professores formadores e 

mais especificamente dos professores estagiários, é a universidade que deve dar início à 

construção dessa relação, a partir da realização de trabalhos de investigação com os 

professores das escolas, tendo o estágio como principal objeto de estudo desses trabalhos. 

Houve, ainda, referência ao desenvolvimento de políticas públicas de cariz cola-

borativo, a exemplo do PIBID que, na grande maioria dos inquiridos,ajuda sobremaneira 

nessa relação de parceria entre universidade e escola. 

A análise dos dados respeitantes à subcategoria os obstáculos para a cultura de 

colaboração entre universidade e escola evidenciou que os professores formadores de 

ambos os contextos não conseguem desenvolver uma cultura de colaboração por não terem 

tido uma preparação suficiente para o trabalho em parceria. Ademais, os professores 

inquiridos revelaram também que há certo desconforto relativamente à partilha de suas 

práticas, no momento do estágio, pois é nesse momento que a exposição do trabalho um do 

outro dá espaço ao surgimento de críticas e julgamentos sobre a prática de ensino que 

desenvolvem em suas salas de aula.  Igual desconforto os professores estagiários relataram 

ao assumirem as aulas nas turmas dos professores cooperantes. Estes os veem como 

“rivais”, pois trazem diferentes abordagens de aula, diferentes materiais, gerando uma 
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inevitável comparação de práticas e um sentimento de insegurança por parte do professor 

cooperante.  

A análise dos dados realizada também apontou que a sobrecarga de trabalho a que 

os professores dos dois contextos estão submetidos é considerada como um fator limitador 

para o desenvolvimento da cultura de colaboração. 

Por fim, os professores cooperantes foram unânimes ao atribuírem essa distância e 

dificuldade para a cultura do TC entre esses contextos porque há uma distinção dos 

trabalhos realizados pelas duas comunidades. Na visão dos professores cooperantes, os 

professores supervisores são vistos como intelectuais e, em contrapartida, os professores 

das escolas como executores de tarefas. Ou seja, duas comunidades com culturas distintas 

de trabalho enraizadas. 

Após o desenvolvimento da análise centrada nas categorias deste estudo, passe-

mos em seguida para uma leitura comparativa dos posicionamentos demonstrados pelos 

diferentes sujeitos que participaram nesta investigação, professores estagiários, professores 

supervisores e professores cooperantes.  

 

4.3 Estagiários, professores supervisores e professores cooperantes: uma análise 

comparada das temáticas recorrentes nos diferentes discursos 

Tendo em conta as unidades de análise identificadas nos Relatórios de Estágio 

Supervisionado (RES), nos Grupos Focais (GF) e nas Entrevistas realizadas, importa 

introduzir uma leitura da posição que os sujeitos desta investigação assumiram em relação 

às temáticas mais frequentes nos discursos que construíram no âmbito deste estudo. Assim, 

procedemos a uma análise que observa a distribuição das 390 unidades de análise 

identificadas por temáticas (categorias e subcategorias) e por cada um dos grupos em 

questão (estagiários, supervisores e cooperantes). Como resultado, será possível 

contemplar que temas foram mais abordados por cada grupo e, em complementação com a 

análise apresentada em 4.2, traçar um panorama dos posicionamentos assumidos pelos 

sujeitos deste estudo. 

Nesse sentido, em um primeiro momento teremos em conta a perspectiva dos 

professores estagiários, evidenciada nos RES analisados e no GF com eles realizados. Em 

seguida, apresentamos a perspetiva dos formadores (professores supervisores e professores 

cooperantes), com base nas entrevistas e nos GF com eles desenvolvidos. 
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4.3.1 A perspectiva dos professores estagiários 

A figura 8 traz os resultados referentes aos Relatórios de Estágio Supervisionado 

(RES) e ao GF com os Professores Estagiários (GFPE). No primeiro instrumento de 

recolha tivemos acesso às vozes dos professores em formação (estagiários) quanto à 

experiência de estágio e o lugar desse momento formativo na construção da profissão 

docente. No segundo instrumento, procuramos auscultar futuros professores a respeito das 

principais questões levantadas por este estudo. 

 
Figura 8 - Ocorrências levantadas a partir de excertos dos RES e do GFPE 

A maior ocorrência dos dados coletados a partir dos RES refere-se à temática o 

estágio como momento de reflexão, com 17 unidades de análise associadas. Estes dados 

indiciam que os professores em formação (estagiários) reconhecem o estágio como etapa 

formativa pautada por julgamentos valorativos a respeito da futura profissão. 

Incidentalmente, reconhecem também os RES como um instrumento de reflexão, sendo a 

partir dele que avaliam a experiência de estágio, o seu desempenho, podendo assim 

construir um posicionamento crítico sobre a docência, além de também poderem 

apresentar contributos para o aperfeiçoamento da própria disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado. 
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É ainda de salientar, a partir da análise do conteúdo dessas unidades, que estes 

professores em formação se demonstram cientes do modelo de estágio que os cursos de 

licenciatura estão a lhes oferecer (suas propostas, suas potencialidades, suas lacunas 

formativas) e que eles desejam promover uma discussão sobre essa formação oferecida na 

universidade. Não podemos deixar de pontuar, a partir dos relatos analisados, que os RES 

representam, igualmente, um instrumento para os professores formadores avaliarem como 

a sua prática profissional está a ser desenvolvida no momento do estágio, apontando 

algumas pistas para o aperfeiçoamento da mesma. 

Também o estágio como momento de reflexão configurou-se como segundo tema 

mais levantado no GF, o que reforça a representatividade que esse tema já tinha assumido 

no conjunto dos RES analisados. Nessa senda também está o tema estágio como momento 

de conhecer a profissão, matéria central de 6 unidades de análise extraídas das interações 

do GF. Trata-se de um tema que, contudo, não teve destaque representativo entre as 

unidades de análise identificadas nos RES (com 7 unidades de análise identificadas). 

O segundo item com um número elevado de ocorrências nos RES foi o estágio 

como momento de prática, com 15 unidades identificadas. Uma análise do conteúdo desses 

dados permite-nos observar que a concepção que os professores em formação demonstram 

acerca do estágio é a de que esta experiência promove uma possível articulação da teoria 

com a prática. O estágio, nas concepções que demonstraram, é o momento de pôr em 

prática a teoria estudada, podendo também ser o momento de compreender que nem toda 

teoria pode ser posta em prática, que novas teorias podem ser construídas ou que outros 

significados podem ser dados a teorias já conhecidas. Essa rubrica, no entanto, não ocupou 

lugar de destaque entre os participantes do GF – apenas 3 unidades de análise foram 

identificadas com esse tema. 

Tendo em conta os excertos extraídos dos RES, as subcategorias o papel do pro-

fessor cooperante e o papel do professor supervisor tiveram um número próximo e 

expressivo de ocorrências, com 9 e 8 unidades de análise identificadas, respectivamente. 

Muitos excertos selecionados para análise deste documento permitem inferir que os 

professores em formação reconhecem que o papel de orientação, tanto do professor 

supervisor como do professor cooperante, é de suma importância para a aprendizagem da 

docência. As atividades que os professores supervisores desenvolvem com os licenciandos 

(planejamento de aulas, partilha de materiais, discussão sobre as dificuldades enfrentadas 
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nas aulas, feedback das aulas observadas, reflexão crítica sobre as aulas, suporte 

emocional...), juntamente com as atividades desenvolvidas pelos professores cooperantes 

(observação das aulas iniciais, orientação para as aulas, avaliação dos planos de aula, 

suporte emocional e diálogo constante...), se realizadas a partir do diálogo permanente 

entre esses dois formadores, são decisivas para uma experiência de estágio com 

aprendizagens significativas para todos os envolvidos. De notar que não se observaram, 

nos RES, registos em que os estagiários refletissem sobre o próprio papel na experiência, o 

que, num texto reflexivo, indicia uma baixa implicação pessoal nas matérias abordadas. 

Ainda a respeito dos papeis de formação, a ocorrência mais expressiva no GF com 

os professores em formação (estagiários), diz respeito ao papel que o professor cooperante 

desempenha na experiência de estágio (tema central em 8 unidades de análise). Essa 

evidência indicia que os professores estagiários demonstraram reconhecer a importância da 

figura do professor da escola (cooperante) para uma boa condução das atividades 

realizadas no estágio. Entre os excertos destacados no GF, essa subcategoria apresenta-se 

como a mais representativa, em contraste com a subcategoria o papel do professor 

supervisor, que foi tema central de discussão em apenas 3 unidades de análise. 

É de se destacar, portanto, esse indício que coloca a escola como um locus privi-

legiado para o desenvolvimento profissional dos futuros professores. É um sinal de que 

não só a universidade foi vista como a única responsável pela formação inicial, observação 

que abre caminho para que se reconheça essa formação como responsabilidade partilhada 

entre as duas instituições. Também é de se notar que, igualmente no GF, os professores 

estagiários pouco se remeteram ao próprio papel na formação (2 excertos foram 

identificados com esse tema), o que vem reforçar a observação de que os mesmos se 

demonstraram pouco implicados na experiência sobre a qual discutiam.  

Outro item que importa destacar nos relatos analisados nos RES corresponde ao 

estágio como momento privilegiado para o TC (4 ocorrências). É importante pontuar que 

não foi intenção nossa usar os RES para termos acesso aos posicionamentos dos 

professores em formação acerca do TC. Entretanto, quatro excertos selecionados para 

análise do documento nos permitem inferir que alguns professores em formação 

reconhecem esse momento do estágio como propício para o trabalho em colaboração. 

Primeiramente, a colaboração entre eles, professores estagiários, em segundo lugar, entre 

eles e seus professores formadores e, por fim, entre os professores formadores da 
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universidade e escola. Importa ressaltar que a compreensão que os professores estagiários 

revelam acerca do conceito de colaboração advém, sobretudo, do “senso comum”. 

Colaboração, para eles, é sinônimo de ajuda, apoio, suporte, acolhimento, estar junto para 

realizar uma atividade, diálogo. 

Essas poucas ocorrências identificadas na rubrica estágio como momento privile-

giado para o TC correspondem às únicas que, em todo o conjunto de discursos coletados 

junto aos estagiários (nos RES e no GF), apresentam reflexões sobre o TC na experiência 

de estágio. Esse fato pode indicar que a colaboração não tem sido uma matéria discutida e 

nem trabalhada na formação acadêmica dos futuros professores. 

Como uma tendência, as temáticas relacionadas com o trabalho colaborativo 

receberam pouca ênfase nos discursos dos professores em formação. Em particular, a 

temática geral do TC como mediador da relação universidade-escola só emergiu das 

interações proporcionadas no GF, com destaque para o que diz respeito à  relação de 

parceria entre universidade e escola na formação docente (com 6 unidades de análise 

identificadas). O conteúdo desses dados põe em relevo a necessidade de se perspectivar 

uma relação mais próxima entre esses dois contextos formativos, para que os programas de 

formação possam oferecer uma formação docente mais alinhada às demandas da sala de 

aula. Uma formação na qual a teoria e a prática possam estar mais bem articuladas.  

Ainda que não aprofundadas e extensivas, os professores estagiários apresentam 

também compreensões acerca dos constrangimentos enfrentados pelos formadores que 

desejam desenvolver a cultura da colaboração entre a universidade e a escola no âmbito do 

estágio supervisionado. Assim, sob a rubrica os obstáculos para a cultura de colaboração 

entre universidade e escola, ainda que baseados em concepções não expressas do que seja 

colaboração, os professores em formação apresentaram pequenos apontamentos sobre os 

obstáculos que se colocam nos diálogos estabelecidos entre os dois campos formativos em 

que desenvolveram o seu estágio. Persistem, contudo, indícios de que a colaboração não se 

configura uma matéria de discussão aberta no contexto formativo desses futuros 

professores. 

Em síntese, cruzando as análises realizadas sobre os RES e o GF realizado com os 

professores estagiários, observamos uma tendência a valorizar sobretudo temas 

relacionados com o estágio, com grande destaque para o tema estágio como momento de 

reflexão, e nenhum enfoque em matérias relacionadas com a colaboração. Este dado nos 
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faz compreender a ausência da temática colaboração na formação desses futuros 

professores, como uma lacuna formativa do currículo dos programas de formação docente, 

oferecido pelos cursos de licenciatura da instituição investigada. Nessa direção, se 

desejarmos construir uma cultura de colaboração entre os professores formadores dos dois 

contextos e destes com aqueles em formação se faz necessário que a discussão sobre a 

colaboração perpasse a formação dos futuros professores para que possamos desenvolver 

uma cultura de TC entre os docentes. Também é de se assinalar, entre os temas mais 

recorrentes nos RES e no GF, o da figura do professor cooperante, o que indicia que, para 

os professores em formação, trata-se de um ator de decisiva participação no processo 

formativo, a par do professor supervisor. 

Após essa incursão pelas perspectivas dos professores em formação, desenvolve-

mos, no tópico seguinte, a perspectiva dos formadores. 

	

4.3.2 A perspectiva dos professores formadores 

No sentido de observar como os formadores (professores supervisores da univer-

sidade e professores cooperantes das escolas) se posicionaram em relação às temáticas 

trazidas pelas categorias de análise deste estudo, recorremos às entrevistas individuais e 

aos grupos focais com eles realizados. Assim, num primeiro momento, lançaremos um 

olhar comparativo sobre as entrevistas realizadas com cada grupo e, num segundo 

momento, estenderemos esse olhar comparativo aos três grupos focais realizados no 

âmbito deste estudo: o grupo focal de professores supervisores e cooperantes (GFPSC), o 

grupo focal de professores supervisores (GFPS) e o grupo focal de professores cooperantes 

(GFPC). 

 

4.3.2.1 As entrevistas com professores supervisores e professores cooperantes 

O gráfico a seguir (figura 9) traz os dados quantitativos apurados a partir da análi-

se dos discursos dos professores formadores nas entrevistas realizadas. Recorde-se que, no 

total, foram entrevistados 5 professores supervisores e 5 professores cooperantes, tendo-se 

extraído, dessas entrevistas, 160 unidades de análise (80 das entrevistas com os 

supervisores e 82 das entrevistas com os cooperantes, cf. tabela disponível no Anexo VII). 
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Figura 9 - Ocorrências levantadas a partir de excertos das entrevistas com professores supervisores e 

professores cooperantes 

Destacamos que todas as subcategorias foram contempladas nas entrevistas e as 

três que mais vieram à tona nas discussões, tomadas de um modo geral, foram: o estágio 

como momento de prática (26 unidades de análise no total), o estágio como momento de 

reflexão (26 unidades de análise no total), as mais-valias do TC (17 unidades de análise) e 

o estágio como momento privilegiado para o TC (15 unidades de análise identificadas). 

Assim, relativamente às concepções de estágio, os professores formadores entre-

vistados foram unânimes ao reconhecerem que essa experiência formativa é reconhecida 

como um momento de reflexão, registrando-se, em cada um dos grupos de entrevistados, 

13 unidades de análise associadas a esse tema.  

No tocante ao estágio como momento de prática, é interessante pontuar que a 

representatividade deste aspecto nas ocorrências põe em evidência a visão polarizada da 

teoria e da prática reforçada nos programas de formação de professores, e que a 

experiência do estágio promove uma reflexão necessária acerca dessa questão. Faz-se 

necessário ressaltar que não só os professores em formação, nos RES, compreendem o 

estágio nessa perspectiva, mas também os professores formadores. Entre os formadores, 

essa visão foi mais recorrentemente exposta pelos professores cooperantes (16 unidades de 
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análise foram identificadas nas entrevistas com os mesmos e 10, nas entrevistas com os 

supervisores).  

O acesso às falas nos leva a refletir sobre a lógica dos cursos de formação inicial 

de professores, na qual o estágio representa a culminância desse processo de aprendizagem 

da docência, que se inicia pelas disciplinas teóricas e, ao final do curso, tem-se o momento 

de “testar”, na prática, o que foi aprendido. Essa lógica, em última análise, reforça uma 

relação entre teoria e prática pautada por uma divisão impressa pela racionalidade técnica, 

que coloca as universidades como centros da teoria e as escolas como mero locus de 

aplicação dessas teorias. 

Os dados ainda revelam que os professores entrevistados, no seu conjunto, reco-

nhecem as mais-valias do TC (17 ocorrências) a partir da colaboração entre os professores 

de estágio (supervisores) e os professores orientadores das escolas (cooperantes) na 

experiência de estágio. Entretanto, pela distribuição observada no gráfico (figura 9), 

observa-se que foram os professores supervisores que mais discutiram essa questão 

(registaram-se 11 unidades de análise nas entrevistas com os mesmos e 6 nas entrevistas 

com os cooperantes). 

Outra questão que também se destacou no conjunto de todas as entrevistas foi a 

compreensão do estágio como momento privilegiado para o desenvolvimento do TC, com 

15 ocorrências no total. Nesse sentido, o estágio foi enquadrado como um momento em 

que os principais atores do processo de formação estão, a priori, mais próximos e podem 

construir essa necessária relação entre professores supervisores da universidade e 

professores das escolas-campo para pensarem como os futuros professores estão sendo 

formados e, a partir dessa relação, desenvolver uma cultura de trabalho colaborativo com 

fins a novos encaminhamentos para a formação de professores. Entretanto, é de se pontuar 

que, nesse aspecto, os professores cooperantes tenderam a evocar essa temática mais vezes 

que os professores supervisores. 

É de se destacar, ainda a respeito da distribuição ilustrada pelo gráfico da figura 9, 

alguns pontos de encontro e desencontro entre professores supervisores e professores 

cooperantes. 

Um primeiro ponto a se observar diz respeito aos temas relacionados com o traba-

lho colaborativo. Pelo gráfico se observa que, em comparação aos cooperantes, os 

professores supervisores tenderam a abordar mais temas relacionados com os obstáculos e 



200 

 

com as mais-valias do TC. Em particular em relação aos obstáculos da colaboração 

universidade-escola, muitos foram os constrangimentos mencionados pelos professores 

entrevistados, tais como: prevalência da cultura individualista e solitária do trabalho 

docente, excesso de tarefas para administrar em suas rotinas de trabalho, comunidade com 

culturas de trabalho distintas (professor da universidade - investigação e professor das 

escolas – execução de tarefas) e resistência ao trabalho em colaboração. 

Os professores cooperantes, por sua vez, tenderam a abordar mais a respeito do 

TC que se desenvolve a partir do estágio (tal como já pontuamos), além de terem se 

dedicado mais que os colegas da universidade a discutirem a relação entre universidade e 

escola. 

Um outro ponto a destacar diz respeito aos papeis dos diferentes atores na experi-

ência de estágio. Em comparação com os supervisores, os cooperantes tenderam a falar 

menos dos papeis, inclusive do próprio, nesse processo. Essa tendência apenas foi 

suavizada quando se tratou do papel do professor supervisor, subcategoria em que se 

registrou um equilíbrio entre a quantidade de unidades de análise identificadas nos dois 

conjuntos de entrevistas. 

Feitas essas observações a respeito das entrevistas realizadas junto aos professores 

formadores, passamos agora a uma leitura sobre os grupos focais. 

 

4.3.2.2 Os grupos focais com professores supervisores e professores cooperan-

tes 

O gráfico da figura que se segue (figura 10) representa a distribuição das unidades 

de análise identificadas nas interações audiogravas no GF realizado com professores 

supervisores e professores cooperantes em conjunto (GFPSC). 
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Figura 10 - Ocorrências levantadas a partir de excertos do GF Professores Supervisores e Professores 

Cooperantes 

Observa-se, nesse panorama, que o GF realizado com o grupo de formadores 

apresenta tendências diferentes daquelas identificadas nas entrevistas. Nesse momento de 

reunião entre professores da universidade e das escolas, a temática mais evidenciada nas 

discussões recaiu sobre a subcategoria a relação de parceria entre universidade e escola. 

Esse dado é representativo e coloca em evidência a importância de reuniões como essa que 

foi celebrada no contexto desta investigação, no sentido de serem discutidos aspectos 

pertinentes à relação entre esses dois contextos da formação inicial de professores. 

Em evidência nesse GF também esteve o papel do professor supervisor na forma-

ção inicial. Trata-se de uma subcategoria que, nas entrevistas realizadas individualmente 

aos formadores, reuniu um foco de interesse semelhante entre supervisores e cooperantes. 

O mesmo, contudo, não se observou nos RES e no GF dos estagiários, que tenderam a 

enfocar os seus comentários na figura do professor cooperante, tal como observamos. 

De se notar que, nesse GF conjunto, não se registrou nenhuma ocorrência nas 

subcategorias concepções sobre o TC e as mais-valias do TC. Entretanto, observaram-se 

algumas poucas referências aos obstáculos a uma cultura de colaboração entre 

universidade e escola e ao estágio como momento privilegiado para o TC. Essas 

evidências podem indiciar que os formadores se escusaram de apresentar reflexões a 
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respeito do que consideram ser trabalhar colaborativamente, mas, com base em concepções 

não reveladas, expuseram o que consideram dificultar a colaboração na relação entre 

universidade e escola, além de enquadrar essas concepções na experiência concreta do 

estágio supervisionado. 

Considerando o GF realizado com o grupo homogêneo de professores superviso-

res (GFPS), identificamos um enfoque diferente desse grupo focal misto e também das 

entrevistas realizadas individualmente com os supervisores. 

A figura que se segue (figura 11) representa a distribuição das unidades de análise 

identificadas nas interações audiogravadas no GF realizado com os professores 

supervisores.  

 

 Figura 11 - Ocorrências levantadas a partir de excertos do GF Professores Supervisores 

No GF que contou apenas com os supervisores (GFPS), a maior ocorrência dos 

comentários recaiu no próprio papel que os mesmos desempenham na experiência de 

estágio (12 unidades de análise identificadas, como ilustra a figura 11). Ainda a respeito 

dos papeis, os supervisores também apresentaram referências numericamente significativas 

ao papel do professor cooperante e à relação de parceria entre universidade e escola na 

formação docente. As duas subcategorias apresentaram o segundo maior número de 
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ocorrências (9 unidades de análise identificadas em cada, como ilustra a figura 11) o que 

pode sugerir que os supervisores ratificam a importância da escola e seus professores para 

a formação dos futuros professores e a necessidade de essas instituições formativas 

construírem uma relação de colaboração para oferecerem uma formação docente melhor 

àqueles que desejam abraçar o magistério. 

O terceiro maior número de ocorrência é referente às subcategorias o estágio 

como momento de prática, o estágio como momento de conhecer a profissão e os 

obstáculos para a cultura de colaboração entre a universidade e escola, com igual número 

de unidades de análise - 8 - (figura 11), o que pode sugerir que os supervisores ratificam a 

importância da experiência de estágio para que os professores em formação conheçam a 

rotina da profissão docente na prática, além de confirmar a existência de empecilhos à 

colaboração entre os formadores na experiência de estágio, comprovando que o modelo de 

trabalho docente realizado por eles continua assente no isolamento e afastamento entre as 

duas instâncias de formação, universidade e escola.  

A próxima figura representa a distribuição das unidades de análise identificadas 

nas interações audiogravadas no GF com professores cooperantes. 

 

 
Figura 12 - Ocorrências levantadas a partir de excertos do GF Professores Cooperantes 
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No GF realizado apenas com professores cooperantes, um cenário diferente se 

revela no panorama das unidades de análise extraídas (ilustradas na figura 12). Nessa 

ocasião, os professores cooperantes concentraram-se mais na discussão de questões 

relacionadas com a relação universidade-escola e a colaboração como uma forma de 

mediação. Nesse sentido, a subcategoria relação de parceria entre universidade e escola 

na formação docente destacou-se das demais. Este dado nos sugere que estabelecer essa 

relação é uma demanda dos programas de formação docente da instituição investigada. 

A segunda maior ocorrência é referente aos obstáculos para o desenvolvimento da 

cultura de colaboração entre a universidade e a escola, o que, de certa forma, coloca em 

evidência uma discussão quanto a dificuldades enfrentadas pelos formadores das escolas 

para estabelecer uma relação de trabalho com os professores da universidade no âmbito do 

estágio. 

Importa destacar que as subcategorias que contemplam o TC, a saber: as concep-

ções do TC, as mais-valias do TC e o estágio como momento privilegiado para o TC, não 

foram discutidos pelos cooperantes em momento algum do GF, sinalizando, mais uma vez, 

uma ausência de reflexão em torno do que seja colaboração para esses professores. 

Também é de se destacar o número de ocorrências pouco expressivo (1 comentá-

rio), relativamente ao papel do professor cooperante na formação dos professores 

estagiários, o que reforça um indício já observado nas entrevistas individuais e que não 

deixa de ser paradoxal. Esse dado suscita uma reflexão sobre como esses professores 

formadores das escolas-campo percepcionam o papel que desempenham ou que devem 

desempenhar na formação de professores. Será que esses formadores têm clareza quanto a 

sua real função nesse processo de formação? E em que lugar enquadram a escola na 

formação inicial de professores? 

Uma análise sobre os panoramas demonstrados pelos diferentes GFs realizados 

com os formadores, nos permite observar que os supervisores da universidade, em 

comparação com os professores cooperantes das escolas, tendem a refletir mais sobre os 

papeis desempenhados pelos formadores na experiência de estágio. Os professores 

cooperantes, por outro lado, não apresentaram a mesma tendência. Os dois grupos em 

questão (supervisores e cooperantes), contudo, partilham a tendência de levantar assuntos 

relativos à relação entre a universidade e a escola na formação docente e de não exporem 
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abertamente concepções que guardam sobre o que acreditam ser trabalhar colaborativa-

mente. 

 

4.4 Síntese comentada 

Ao longo deste capítulo, apresentamos os resultados advindos da análise dos dados 

recolhidos dos Relatórios de Estágio Supervisionado (RES), Grupos Focais (GF) e das 

Entrevistas. Ressaltamos que o quadro de referência teórico, bem como os objetivos e as 

questões de investigação que embasaram este estudo, orientaram a análise e discussão dos 

resultados.  

   Assim, para realizarmos uma síntese deste trabalho de análise e discussão dos 

resultados, pensamos ser pertinente termos em conta as três dimensões temáticas que 

organizaram as categorias e subcategorias de análise: o estágio curricular supervisionado, 

os professores formadores da universidade e das escolas e o trabalho colaborativo. 

A Dimensão 1 - Estágio Curricular Supervisionado – apresentou-nos compre-

ensões que os professores formadores (supervisores e cooperantes) e os professores 

estagiários demonstraram do lugar dessa experiência na formação docente. Nesta 

dimensão, a maior ocorrência de comentários, (num total de 157 unidades de análise 

identificadas), diz respeito à compreensão que os sujeitos tiveram do estágio como 

momento de reflexão (62 unidades). De seguida, temos o estágio como momento de 

prática (58 unidades) e o estágio como momento de conhecer a profissão (37 unidades). 

Estes números fazem sobressair a relevância dessa experiência, na perspectiva dos sujeitos 

participantes deste estudo, para a construção da profissão docente e que esta prática, a 

despeito das inúmeras lacunas que apresenta, e que foram discutidas ao longo deste 

trabalho, oferece muitas contribuições para os diferentes sentidos que os atores deste 

processo formativo podem imprimir no fazer docente.  

Assim, os discursos considerados nesta dimensão de análise mais recorrentes 

foram: a compreensão do estágio como um momento que articula teoria e prática; o 

estágio como um momento de conhecer a profissão docente na realidade do contexto 

escolar; o estágio como momento que promove a reflexão acerca da formação docente 

oferecida nas universidades; o estágio como um momento em que há um “choque com a 

realidade” da prática, fruto da formação docente desarticulada das situações de ensino; o 

estágio como momento de avaliação dos formadores sobre como sua prática profissional 
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está a ser realizada, sinalizando algumas pistas para possíveis aperfeiçoamentos. Por fim, 

concluímos que, dentre as ocorrências mais relevantes desta Dimensão 1, a visão 

polarizada da teoria e da prática na formação docente esteve em evidência nos relatos dos 

professores estagiários, e, igualmente, nos relatos dos professores formadores, deixando 

aparente, assim, uma cisão entre o lugar da teoria (discurso didático de formação, 

construído e difundido pela universidade) e o lugar da prática docente (vivenciada nas 

salas de aula). 

A Dimensão 2 – Os professores formadores dos contextos universidade e 

escola – orienta-nos quanto à necessidade de compreender a importância do trabalho de 

orientação que, tanto os professores da universidade (supervisores) quanto os das escolas 

(cooperantes), precisam desenvolver com os professores estagiários. Ressaltamos que 

assumimos, neste estudo, a implicação de ambos para a formação do futuro professor.  

Nesta dimensão, de um total de 111 unidades de análise, a ocorrência mais significativa se 

refere ao papel do professor supervisor (44 unidades). Com um número muito semelhante 

de ocorrências (43 unidades), os professores das escolas-campo também foram colocados 

em perspectiva nos comentários que colocaram em relevo a importância do papel do 

professor cooperante na formação de futuros professores. No conteúdo dessas unidades de 

análise ficou evidente que os professores supervisores foram os que mais falaram dos 

papéis deles próprios, dos papeis dos cooperantes e dos professores estagiários. Em 

contrapartida, os professores cooperantes foram os que menos falaram sobre os papeis dos 

formadores na experiência de estágio, inclusive dos papeis deles próprios, reforçando, 

assim, a distância existente entre esses atores.  

O número de ocorrência menos expressiva nesta dimensão – e que, por isso, se 

destaca – encontra-se no papel dos professores estagiários (24 unidades de análise 

identificadas, das quais apenas 2 provenientes do discurso dos próprios professores 

estagiários), o que nos faz inferir que estes professores em formação, no âmbito deste 

estudo, se colocaram também no papel de espectadores, não apresentando uma definição 

clara do papel que devem/deviam desempenhar nesta experiência formativa. Este dado 

indicia que os professores estagiários se demonstram pouco implicados naquilo que 

diziam sobre esse momento da sua formação. Assim, a análise de conteúdo desses dados 

aponta pistas para a necessidade de um trabalho dos professores formadores (supervisores 

e cooperantes) com mais envolvência desses professores em formação, no sentido de 
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desenvolver neles uma atitude de maior empenhamento e participação para com o 

desenvolvimento de um posicionamento mais crítico e reflexivo da experiência de estágio.  

A Dimensão 3 – O trabalho colaborativo – engloba os dados sobre as dinâmi-

cas de trabalho colaborativo que se faziam presentes ou não na experiência de estágio, de 

acordo com as visões demonstradas pelos participantes deste estudo. Nesta dimensão, de 

um total de 112 unidades de análise, as ocorrências mais expressivas foram: a relação de 

parceria entre a universidade e a escola (41 unidades), os obstáculos para a cultura de 

colaboração entre universidade e escola (31 unidades) e o estágio como momento 

privilegiado para o TC (25 unidades). O que esses dados podem indicar? 

 Inicialmente, pontuamos que ambos os professores formadores tanto da universi-

dade (supervisores) quanto das escolas-campo (cooperantes) reconheceram o estágio como 

momento privilegiado para o TC. Contudo, os professores cooperantes foram aqueles que 

se mostraram mais implicados nessa discussão. Assim, os dados igualmente revelaram que 

os professores formadores colocaram em evidência a necessidade de propor mais debates 

acerca da necessária relação entre universidade e escola, com vistas a uma melhor 

formação de professores. Nessa senda, os professores formadores ratificaram a 

importância da escola e seus professores nesse processo de formação docente.  

Quanto aos obstáculos enfrentados para o desenvolvimento de uma cultura de 

colaboração, a análise do conteúdo desses dados evidenciou que os professores 

cooperantes percepcionavam mais constrangimentos e dificuldades para estabelecerem 

uma relação de trabalho em parceria com os professores das universidades, no âmbito do 

Estágio Curricular Supervisionado.  

No que concerne às temáticas que menos se destacaram nos discursos dos sujei-

tos, foram identificadas as seguintes: concepções sobre o TC (8 unidades de análise 

identificadas) e as mais-valias do TC (17 unidades). O que esses dados podem indicar? 

Relativamente às concepções sobre o TC, os professores formadores apresentaram 

esparsas reflexões acerca do conceito de colaboração. A maioria dos discursos estava 

assente na compreensão do termo marcada pela maior prevalência do discurso do senso 

comum e menos presença de um discurso criticamente construído sobre a colaboração. No 

tocante às mais-valias, a análise do conteúdo desses dados permite inferir que os 

professores supervisores foram aqueles que mais discutiram sobre as mais-valias do TC no 
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contexto do Estágio Supervisionado, comparado aos discursos dos professores 

cooperantes.  

Concluímos, assim, que, para que possamos perspectivar uma relação de parceria 

entre os contextos de trabalho dos professores formadores, ou seja, entre a universidade e 

a escola, um dos caminhos é a potencialização do Estágio Curricular Supervisionado como 

um momento propício para o desenvolvimento de uma cultura de colaboração, 

minimizando o modelo de trabalho enraizado no isolamento docente, um dos grandes 

obstáculos para a construção de novas formas de trabalhar a dimensão da didática 

formativa. Tal aproximação precisará incluir, contudo, um momento de reflexão e 

negociação de um conceito de colaboração em que todos se revejam. 
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Quem lhe deu a verdade absoluta? 

Não há nada absoluto. 

Tudo se transforma,  

tudo se move, 

tudo revoluciona, 

tudo voa e vai. 

Frida Kahlo 

 
 

Como bem defende Alarcão (2014), toda investigação começa com um problema, com 

uma lacuna, com algo que se pretende compreender, explicar, aplicar ou transformar, 

melhor dizendo, ultrapassar e solucionar. A autora ainda complementa que a investigação é 

fruto da observação ou do pensamento sobre a realidade e que o “problema” se apresenta 

ao investigador sob a forma de questões indagadoras, para as quais é preciso procurar 

respostas. 

Foi o nosso propósito com esta investigação estudar acerca da distância existente 

entre os discursos de formação desenvolvidos na universidade, nos cursos de licenciatura, 

e a distância entre aqueles e as práticas de ensino que existem no dia a dia nas escolas-

campo. O que significa essa distância? Por que ela existe? Nesse sentido, este trabalho teve 

como proposta estudar a relação universidade e escola, sob o domínio da Didática, a partir 

do Estágio Curricular Supervisionado, como momento privilegiado de observar e 

compreender essa relação, para que possamos compreender essa distância nessas 

instituições e perspectivar um trabalho em parceria nesses contextos formativos, com vista 

ao desenvolvimento de novas formas de trabalhar a didática de formação, definida a partir 

do conceito do tríptico didático de Alarcão (1994, 2006) – Didática esta constituída pela 

Didática curricular (a didática que se ensina nos espaços de formação) e a Didática 

profissional (a atividade do professor em ação, ou seja, a didática que se pratica) e a 

Didática investigativa (que busca a construção do conhecimento científico para 

compreender e transformar os processos de E/A). 

Faz-se necessário lembrarmos que o presente estudo surge dos questionamentos 

da investigadora, relativamente à sua prática profissional enquanto professora de Estágio 

Supervisionado, pois no âmbito da referida disciplina, muitos foram os momentos em que 
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foi desafiada a dar respostas aos professores em formação (estagiários) e aos professores 

formadores das escolas-campo (cooperantes) acerca da distância entre o discurso de 

formação dos professores de didática, construído e difundido na universidade, e a prática, 

tal como vivenciada e relatada nos Relatórios de Estágio Supervisionado (RES), pelos 

professores estagiários. A seguir, apresentamos as principais conclusões do estudo, suas 

limitações, bem como sugestões para futuras investigações. Apresentados e discutidos os 

resultados, passamos agora a relacioná-los com as questões e os objetivos traçados para 

este trabalho de investigação. Fazemos notar que o enquadramento teórico deste estudo foi 

sustentado pelos paradigmas da colaboração e da formação docente que foram fulcrais para 

a identificação, análise e interpretação das questões que problematizamos.  

 

 

Principais Conclusões do Estudo 

Esta investigação foi realizada no âmbito da disciplina Estágio Curricular Supervisionado 

de cinco cursos de licenciatura de uma universidade pública do estado da Bahia - Brasil, e 

teve como problemática central a distância existente entre os discursos de formação, 

desenvolvidos na universidade nos cursos de licenciatura, e as práticas vivenciadas na 

experiência de estágio nas escolas-campo e, igualmente, na rotina de trabalho dos 

professores dessas escolas. Assim, investigámos sobre essa distância e se uma relação mais 

próxima de trabalho entre os professores formadores (universidade e escola) a minimizaria, 

sendo o Estágio Curricular Supervisionado um momento privilegiado para construir essa 

relação.  

Inicialmente, os RES representaram um instrumento de importância significativa 

para delimitarmos respostas para as nossas questões de investigação.  Contudo, este 

instrumento não se mostrou suficiente para identificar e explorar essa temática da 

colaboração entre os professores formadores da universidade e os da escola e entre esses 

formadores e os professores em formação (estagiários). Da análise dos RES, concluímos 

que eles não estão sendo utilizados de uma forma abrangente, de uma forma que 

represente, não só como um instrumento com fins de avaliação da atividade de estágio, 

mas como um instrumento que possa promover reflexões e discussões com todos os 

envolvidos no contexto de estágio sobre a formação de professores. Para isso, os 

programas de formação docente precisam pensar nessa atividade de escrita de relatórios 
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numa perspectiva mais reflexiva, com a socialização e discussão dos conteúdos que estão 

neles registados com os professores formadores, sobretudo aqueles das escolas, 

estabelecendo, assim, uma relação entre essas duas instituições formativas.  

Pontuada essa primeira conclusão, no tocante à análise preliminar dos RES, pas-

semos às respostas das nossas questões de investigação. A primeira questão gizada foi a 

seguinte: quais os fatores precipitantes de divergência (identificada na literatura e em 

um estudo exploratório de Relatórios de Estágio Supervisionado – RES) entre o 

discurso didático de formação de professores, construído e difundido na universidade, 

e a prática docente tal como vivenciada e relatada nos RES, pelos professores em 

formação (estagiários)?  

Os relatos que os professores estagiários apresentaram nos RES evidenciaram 

que, na perspectiva dos estagiários, o discurso de formação construído e difundido pela 

universidade está muito assente na valorização da teoria e pouca ou nenhuma articulação 

desta teoria com a prática. E quais os fatores precipitantes dessa distância entre o discurso 

didático de formação e a prática de estágio relatada nos RES? Esses relatos fazem 

referência ao modelo de formação que se pratica nas licenciaturas, na relação com a prática 

profissional. As maiores ocorrências dos RES se concentraram nas subcategorias: o estágio 

como momento de prática e o estágio como momento de reflexão sobre a formação 

docente. Essas ocorrências nos apresentaram a reflexão que os professores estagiários 

fizeram quanto ao tão esperado momento de vivenciar a prática, o Estágio Supervisionado, 

deixando clara a desarticulação que há entre teoria e prática nos programas de formação 

inicial docente.  

Neste estudo, conclui-se que é na experiência do estágio e, igualmente, no mo-

mento de construção dos RES, que esses professores estagiários começam a refletir acerca 

do modo como essa disciplina (Estágio Curricular Supervisionado) é pensada e como ela 

permeia a formação dos mesmos.  Qual modelo de formação que estrutura a formação 

desses professores? A partir dos registos analisados nos RES, concluímos que o modelo de 

formação que se pratica nos cursos de licenciatura investigados denuncia a prevalência de 

um discurso de formação, que põe em relevo a academização do professor (Saviani, 2009, 

2011).  

Em suma, a resposta que temos a apresentar para essa primeira questão de inves-

tigação é que os relatos dos professores estagiários, registados nos RES, evidenciam uma 
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desarticulação da teoria estudada nas disciplinas que antecedem o Estágio Curricular 

Supervisionado com a prática experienciada nesse momento formativo. Os professores em 

formação pontuam que há uma grande dificuldade para a mobilização de certos saberes 

construídos ao longo da formação para serem “aplicados” na prática de ensino que ali se 

apresenta. Assim, os professores estagiários se sentem “despreparados” para lidar com as 

complexidades das situações de ensino. Não podemos deixar de destacar que não só os 

professores estagiários apresentaram essa concepção da formação que recebem na 

universidade investigada, os professores formadores, de ambos os contextos, igualmente, 

ratificam essa desarticulação, essa polarização da teoria e da prática. Com efeito, 

concluímos que há de se pensar em outras formas de desenvolver a didática formativa 

nesses cursos de licenciatura, formas estas em que os professores orientadores de estágio, 

supervisores e cooperantes,  procedam, no coletivo, junto a seus pares e alunos futuros-

professores, a essa apropriação da realidade, para analisá-la e questioná-la criticamente, à 

luz de teorias pedagógico-didáticas (Pimenta & Lima, 2009). 

A segunda questão a que nos propusemos responder foi a seguinte: como os ato-

res intervenientes no estágio percebem mutuamente os papéis respectivos de cada um 

na formação de professores: os professores em formação (estagiários), os professores 

formadores (supervisores da universidade e os cooperantes das escolas-campo)?  

Referiremos, primeiramente, as principais conclusões relativas às percepções que 

os professores formadores da universidade (supervisores), os professores das escolas-

campo (cooperantes) e os professores em formação (estagiários) têm acerca dos papéis de 

cada um nessa experiência formativa – o Estágio Supervisionado. Embora os RES 

tivessem informações sobre a importância do acolhimento e orientação desses formadores 

para um bom desempenho dos professores estagiários e para uma aprendizagem 

significativa acerca da docência, as Entrevistas e os Grupos Focais foram os instrumentos 

que melhor contemplaram essa questão. Mesmo assim, não menos importante foram as 

conclusões a que chegamos a partir dos excertos selecionados nos RES para a análise dos 

papéis dos formadores.  

Ambos os formadores – supervisores e cooperantes – são enquadrados como 

atores cujo papel é decisivo para o desenvolvimento profissional dos professores em 

formação (estagiários). Também são assentes conceções que defendem que as atividades 

realizadas com os futuros professores devem estar permeadas pelo diálogo permanente 
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entre os formadores. Em contrapartida, os professores estagiários registam, em seus 

relatos, uma vaga compreensão acerca do papel que eles próprios deveriam desempenhar 

nesta experiência formativa. Essa constatação sinaliza que os professores estagiários 

precisam  ser mais implicados nessa experiência e, para tal, os professores precisam 

construir a conscientização acerca do próprio protagonismo nesse momento da formação.  

Relativamente às entrevistas realizadas, verificámos que os professores formado-

res de ambos os contextos (universidade e escolas) percebem a importância do papel que 

desempenham nesse momento do estágio para que os professores estagiários tenham uma 

aprendizagem significativa da docência, embora os professores cooperantes tenham falado 

menos dos papéis dos formadores nesse processo formativo, inclusive do próprio papel.  

Já no que se refere aos Grupos Focais, a partir dos dados analisados do GF com 

Professores Estagiários, do GF com Professores Supervisores e do GF com Professores 

Supervisores e Cooperantes juntos foi-nos possível concluir que os participantes deste 

estudo enquadram os papéis desempenhados pelos professores supervisores, de um modo 

geral, com a mesma importância que os papéis desempenhados pelos cooperantes nesse 

processo. Essa evidência reforça que ambos formadores precisam estar implicados nessa 

formação, a partir da socialização dos saberes que cada um tem sobre a docência. 

Importa ressaltar, contudo, que os dados recolhidos no GF com Professores Coo-

perantes realizado em separado revelaram a pouca importância que estes conferiram, no 

decorrer das discussões, ao próprio papel que desempenham na formação docente dos 

futuros professores. De modo semelhante, esses professores omitiram-se em relação aos 

papéis desempenhados pelos supervisores e pelos próprios estagiários nesse processo de 

estágio. Esses dados podem indicar que esses professores formadores das escolas-campo 

(cooperantes) precisam ser mais estimulados a expor as suas reflexões sobre os atores que 

participam no estágio e, a partir disso, enquadrarem melhor os lugares que a escola pode 

ocupar na formação inicial de professores. 

Outra conclusão a que chegamos, a partir dos resultados do GF como instrumento 

de coleta de dados, é de que a interação gerada no GF dos professores supervisores e 

cooperantes juntos contribuiu significativamente para que os professores das escolas-

campo (cooperantes) abordassem, de uma forma mais clara e alargada, o seu papel de 

formador e do lugar de importância conferido à escola nesse processo. É a partir dessa 

interação que a percepção dos papéis de cada um nesse momento formativo pôde ser 
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melhor compreendida e novos significados puderam ser construídos sobre o papel dos 

formadores dos contextos universidade e escola.  

A terceira questão de investigação para a qual procuramos resposta é: quais as 

percepções que esses atores têm dos contributos que o trabalho colaborativo entre os 

professores formadores da universidade e da escola, no âmbito da unidade curricular 

Estágio Supervisionado, poderá oferecer ao desenvolvimento profissional desses 

professores formadores e aqueles em formação (estagiários)?  

Primeiramente, antes de desenvolvermos possíveis respostas à referida questão, 

relativamente ao conceito de TC, os dados revelaram que os professores formadores 

(supervisores e cooperantes) e em formação (estagiários) tenderam a não apresentar um 

conceito construído e refletido de TC, a partir dos seus discursos de formação. A maioria 

das vozes dos sujeitos participantes deste estudo evidenciou que a compreensão do TC 

adveio do discurso do senso comum. Nesse sentido, trabalhar em colaboração, na visão dos 

mesmos, implica estar junto, interagir, ajudar, trocar materiais e impressões, oferecer 

suporte uns aos outros, apoiar. Poucas foram as falas que colocaram em relevo a 

compreensão do TC marcada pela presença do discurso acadêmico.  

Assim, esses dados nos levaram a concluir que o conceito de TC não se constitui 

como matéria de discussão ou reflexão específica no contexto de formação desses 

professores, mas nos revelaram que há uma precipitação de equívocos e ambigüidades 

quanto à acepção do termo, com possíveis conseqüências que possam perturbar os 

propósitos de realização de um projeto que se pretende colaborativo (Alarcão & Canha, 

2013).  

Com base nos resultados das entrevistas com os formadores, pudemos concluir 

que, embora a maioria dos professores tenha revelado em suas falas a ausência do trabalho 

em colaboração no momento do estágio, os mesmos reconheceram que o Estágio 

Supervisionado se configura como um momento privilegiado para o desenvolvimento do 

TC e que muitos são os contributos que esse tipo de trabalho poderá oferecer à formação 

dos professores. O TC poderá constribuir para uma formação de professores mais próxima 

da prática, a partir do desenvolvimento de uma melhor articulação entre os saberes da 

teoria (construídos e difundidos na universidade) e os saberes da prática (construídos na 

experiência de estágio na escola), oferecendo, assim, aos professores estagiários uma 

formação mais alinhada ao contexto real de ensino.  
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No que concerne à cultura de trabalho dos professores formadores, o estudo nos 

permitiu concluir que o TC poderá desenvolver o sentimento de “poder realizar”, de os 

professores se envolverem em novos projetos profissionais. O estar junto, o espírito de 

trabalhar em equipe, minimiza os receios de eles se arriscarem em novos desafios que 

desejem abraçar. Outra conclusão a que chegamos é que os professores reconheceram a 

importância do TC para o rompimento de uma cultura individualista e solitária da profissão 

docente.  

Por fim, com base nos resultados desta investigação, ainda referente às percepções 

que os formadores têm sobre os contributos do TC, o que se torna mais importante de 

destacar de todos os contributos, aquele que esteve em maior evidência, foi a melhoria dos 

processos de formação de professores, a partir do desenvolvimento de relações de 

colaboração docente entre universidade e escola.  

No tocante aos instrumentos utilizados para recolhermos dados sobre a percepção 

que os sujeitos participantes têm acerca dos contributos do TC para o desenvolvimento 

profissional dos professores formadores e em formação, concluímos que as entrevistas 

revelaram muitos dados, diferentemente dos GF. Isso nos faz inferir que aquele 

instrumento foi mais focado no que esta questão respeita, permitindo mais clareza dos 

participantes, pois eles se expressaram mais e melhor. Em contrapartida, os GF não 

revelaram dados, especificamente, sobre as percepções dos contributos do TC para o 

desenvolvimento profissional dos sujeitos envolvidos no estágio, porém apresentaram um 

número de ocorrências expressivo, relativamente aos obstáculos para o desenvolvimento 

de uma cultura de TC.   

Assim, este estudo nos permitiu concluir que desenvolver essa cultura de TC 

ainda irá demandar muitas discussões sobre o que significa, de facto, um efetivo trabalho 

em colaboração para os atores envolvidos, a começar pelos próprios programas de 

formação inicial de professores, que é o que abordaremos em resposta à quarta e última 

questão de investigação.  

A questão última a que nos propusemos responder é a seguinte: como perspecti-

var uma relação de parceria entre os contextos de trabalho destes professores, 

universidade e escola, com vista ao desenvolvimento de novas formas de trabalhar a 

dimensão de formação da Didática? 
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Os principais encaminhamentos que este estudo apresenta para que a relação de 

parceria entre os professores formadores da universidade e os das escolas seja uma prática 

mais regular na formação de professores são os seguintes: primeiramente, os RES que, 

inicialmente, representaram um instrumento importante para estreitar essa relação entre os 

professores formadores da universidade e das escolas-campo, precisam ser revistos. Em 

especial, o modo de utilização dos RES precisa mudar de uma perspectiva meramente 

avaliativa para uma perspectiva mais reflexiva. E, para tal, como já aludimos atrás, estes 

documentos precisam ser debatidos com os professores formadores da universidade e da 

escola, para que a didática de formação seja repensada, e estes formadores possam 

perceber as demandas que a disciplina Estágio Curricular Supervisionado apresenta e, 

assim, possam construir outros encaminhamentos para a didática formativa. Ressaltamos 

que para além dos professores formadores, os professores em formação (professores 

estagiários) precisam estar implicados igualmente nessa perspectiva com os atores do 

discurso de formação.  

Assim, o segundo encaminhamento que apresentamos a partir deste estudo é que 

os programas de formação de professores pratiquem uma didática formativa que rompa 

com a perspectiva instrumental e prescritiva de formação e dê lugar a uma perspectiva 

mais crítica, contextualizada e emancipatória que ponha em evidência a formação do 

professor como um sujeito que é capaz de construir seu próprio fazer didático. Uma 

didática formativa assente nas três dimensões da Didática (Alarcão, 1994, 2006), a saber: a 

Didática investigativa (que busca a construção do conhecimento científico para 

compreender e transformar os processos de E/A), a Didática curricular (a didática que se 

ensina nos espaços de formação) e a Didática profissional (a atividade do professor em 

ação, ou seja, a didática que se pratica). São essas três dimensões interligadas que poderão 

promover relações de parceria entre todos os intervenientes deste processo formativo, 

incluindo os professores  estagiários.  

O terceiro encaminhamento é o de trazer a discussão sobre o TC para a formação 

inicial desses professores, tanto para o corpo teórico quanto para a vivência da formação 

docente.  Salientamos, a partir das vozes dos professores formadores, que essa discussão 

não faz parte dos currículos dos cursos de formação de professores, ou, se faz, não está 

sendo bem realizada. Como constatamos esse facto? Nas entrevistas e nos GFs, os 

professores tenderam a não desenvolver uma reflexão sobre o conceito de colaboração em 
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seus discursos. Todos os conceitos e contributos/mais-valias do TC apresentados foram 

oriundos do senso comum. Sendo assim, esses formadores não conseguem trabalhar em 

colaboração (formadores da universidade e formadores das escolas), pois não têm 

formação para o desenvolvimento do pensamento didático. De igual modo, não formam 

professores para praticarem a colaboração em seus contextos de prática profissional.  

Concluímos, assim, que os cursos de licenciatura precisam desenvolver um reper-

tório teórico e vivencial nos programas de formação de professores para que os formadores 

da universidade e os da escolas possam trabalhar esse conceito com os professores em 

formação e, assim, possam construir a compreensão do termo para além do senso comum. 

A compreensão do TC, por conseguinte, o seu conceito não poderá ser reduzido aos 

professores estarem juntos, darem suporte uns aos outros, se apoiarem, trocarem material 

didático. Estas compreensões restritivas e simplistas sobre o TC foram percebidas na 

esmagadora maioria das falas dos professores formadores. Se faz necessário, assim, que os 

cursos de formação promovam aos professores discussões sobre o que acreditam ser 

colaboração e, a partir disso, possam encontrar consensos e cheguem a um conceito mais 

elaborado que faça sentido para todos. 

Por outro lado, neste momento de conclusão, gostaríamos de apresentar alguns 

elementos incitadores de reflexão: será que não há lugar para outras compreensões do 

termo colaboração, por esses atores do contexto de estágio? Será que não há lugar para 

outros sentidos construídos para a colaboração do senso comum? Será que seria possível 

construirmos um entrelugar para o conceito, a partir das vivências colaborativas da prática 

de cada um e de todos, nessa experiência formativa? Será que os discursos académicos e os 

discursos do senso comum não poderiam se complementar promovendo diferentes 

compreensões sobre o termo, diferentes compreensões estas que contribuissem para a 

construção do conhecimento didático sobre a formação de professores? Fica, então, o 

desafio lançado para futuras investigações. 

O quarto e último encaminhamento que gostaríamos de apresentar é que para que 

possamos perspectivar uma relação de parceria entre os professores da universidade e os 

professores da escola, no momento do estágio, é preciso que a discussão sobre o TC seja 

contemplada antes do início da disciplina Estágio Curricular Supervisionado. Os 

professores em formação deverão ser expostos a essa discussão teórica (a semente da 

colaboração a ser plantada) para que os frutos (concretização desse trabalho em 
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colaboração) sejam colhidos no momento do estágio. Faz-se necessário ressaltar que, como 

aludimos atrás, haja lugar também para a discussão da compreensão sobre colaboração que 

tem origem no significado que cada ator atribui ao termo. Nessa direção, teríamos o 

desenvolvimento de uma ideia de colaboração fruto de um repertório teórico permeado 

pela vivência e reflexão acerca do conceito para que, no momento do estágio, esses 

professores também pudessem experienciar outras relações formativas que promovessem 

transformações na forma como compreendem o trabalho sob a égide da colaboração.  

 

Limitações da investigação 

Após termos sistematizado as principais conclusões desta investigação, abrimos agora 

espaço para conhecermos alguns constrangimentos que tivemos de enfrentar ao longo deste 

percurso, constrangimentos estes que, em nosso entender, apresentaram limitações, todavia 

não inviabilizaram a realização deste estudo. 

Em primeiro lugar, no que respeita ao instrumento de recolha de dados Relatórios 

de Estágio Supervisionado (RES), este documento não permitiu responder a todas as 

perguntas colocadas neste estudo. Por ser um documento entendido com fins 

exclusivamente avaliativos, percebemos que os relatos a que tivemos acesso, por mais que 

expressassem a visão dos professores em formação sobre a experiência de estágio e a 

formação docente oferecida pelos cursos de licenciatura da universidade investigada, 

foram, de alguma forma, condicionados ao caráter do “politicamente correto”, reduzindo, 

assim, a obtenção de informações importantes para o aprofundamento do objeto de estudo. 

Objetivando diminuir essa limitação, optámos pelo uso de outros instrumentos de recolha 

de dados, nomeadamente, a entrevista semi-estruturada e os grupos focais, o que nos 

possibilitou obter mais informações referentes à problemática de estudo. Com efeito, essa 

opção nos permitiu contemplar todas as questões de investigação e, igualmente, 

alcançarmos os quatro objetivos investigativos delineados para este trabalho.   

Em segundo lugar, no que respeita às entrevistas, a investigadora encontrou certa 

resistência quanto à participação dos professores das escolas. Mesmo com o contacto 

prévio por e-mail e telefone com os professores, para agendamento das entrevistas, muitos 

apresentaram resistência à participação, alegando falta de tempo e o desconforto em falar 

com o aparelho de áudiogravação. Assim, dos cinco professores participantes apenas um 

professor se mostrou disponível e permitiu a realização da entrevista por áudiogravação. 
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Os outros quatro professores solicitaram que a mesma fosse respondida por e-mail, o que 

foi prontamente acatado pela investigadora, mesmo ciente de que essas entrevistas 

pudessem apresentar menos informações, ou seja, uma pobreza maior do conteúdo 

abordado. No capítulo 3, explicámos mais detalhadamente a realização dessas entrevistas e 

os limites que elas apresentaram.  

No tocante aos GFs, a terceira limitação que este estudo nos apresentou foi, de 

igual modo, a resistência apresentada pelos professores das escolas na participação do GF. 

Gostaríamos muito de ter tido um número de participantes que contemplasse o número que 

a literatura determina (entre 4 e 6) para a realização das sessões de GF. A investigadora fez 

contato com seis professoras cooperantes, contudo desses contatos apenas uma professora 

demonstrou interesse em participar e, após demasiado tempo, insistindo com os outros 

professores conseguimos a participação de outras duas professoras, totalizando, assim, três 

professoras.  O capítulo 3 apresenta detalhadamente o processo de realização do GF com 

todos os constrangimentos e limitações enfrentados pela investigadora.   

Assim, podemos concluir que, mesmo com todo o acesso a que a investigadora 

teve aos manuais de metodologia de investigação em educação, muitos foram os 

constrangimentos, desafios e dificuldades identificados ao longo deste trabalho de 

investigação, por conta de certa inexperiência da mesma, no sentido do planeamento de 

estratégias de recolha de dados, que pudessem ter sido postas em prática, no momento em 

que os sujeitos escolhidos para participarem do estudo não se manifestassem disponíveis 

para tal.  Sob a perspectiva da investigadora, este facto representou, em certa medida, a 

dificuldade em se realizar investigação em educação, principalmente, quando envolvemos 

neste trabalho os professores das escolas. Estes deixaram denunciar por algumas falas e 

gestos o pouco desejo em participar de trabalhos de investigação também por não 

perceberem o retorno destas investigações em suas práticas docentes e nos seus contextos 

de atuação profissional.  Por conseguinte, essa ideia reforça a visão que os professores das 

escolas têm dos professores da universidade. São duas comunidades de trabalho distintas 

(Canha, 2013). Para o professor da universidade a pesquisa é parte integrante da sua 

carreira e identidade, em contrapartida, para o professor das escolas, a pesquisa ocorre de 

maneira exterior ao seu trabalho, não apresentando impacto sobre sua carreira e identidade 

(Tardif & Zourhal, 2005).  
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No tocante a estas conclusões e cientes de que uma investigação desta natureza 

não nos possibilita antever conclusões definitivas nem verdades absolutas, apresentamos 

na secção a seguir pistas/sugestões para investigações futuras, que venham a complementar 

o estudo que aqui desenvolvemos.  

 

 

Sugestões para investigações futuras 

Cientes de que nenhum trabalho de investigação é completo, assumindo que as conclusões 

a que chegamos são válidas somente para o contexto de formação docente investigado, 

entendemos que essas conclusões poderão sugerir algumas pistas para trabalhos futuros 

sobre a temática da colaboração entre os formadores da universidade e escolas. 

Ressaltamos que neste trabalho não nos propusemos realizar uma intervenção nas 

escolas de modo a revisar a forma de trabalhar dos professores cooperantes quando 

orientam professores estagiários em suas classes e, tão pouco, construir um novo currículo 

para os cursos de licenciatura da instituição investigada.  Entretanto, foi nossa intenção 

investigar como se dá essa relação entre os formadores no âmbito do Estágio 

Supervisionado para compreendermos a distância existente entre as práticas de ensino 

desenvolvidas nos programas de formação docente na universidade e as práticas 

vivenciadas nas experiências de estágio e, igualmente, na rotina de trabalho dos 

professores.  

Assim, a partir dos apontamentos e compreensões a que chegamos neste trabalho, 

quais sugestões poderiam ser apresentadas para futuras investigações?  

A primeira sugestão que apresentamos passa pela discussão teórica e pela elabora-

ção subjetiva destes conceitos – colaboração/TC – nos currículos dos cursos de 

licenciatura. A partir do estudo dos RES, constatamos que foram muito poucas e 

superficiais as reflexões sobre o TC. Esse resultado a que chegamos aponta para uma 

lacuna no próprio currículo dos cursos de licenciatura. Esse currículo não contempla a 

discussão da colaboração. Assim, é preciso abrir espaço para essa discussão na grade 

curricular, se pretendemos construir a cultura de trabalho colaborativo. A realização de um 

estudo aprofundado do Regulamento de Estágio Curricular – REC – que orienta a estrutura 

e funcionamento da disciplina, para que a função dos professores das escolas ao orientarem 

professores estagiários esteja melhor definida neste documento.  



222 

 

Outra sugestão que apresentamos é aprimorar a utilização dos Relatórios de Está-

gio Supervisionado - RES - para que eles não tenham a função exclusivamente avaliativa, 

mas também se constituam como um documento reflexivo que promova discussões entre 

os professores formadores das duas instituições, sobre como está a ser desenvolvida a 

didática de formação de professores. 
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