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Resumo:Este trabalhotrata de um relato de experiência que emerge da nossa atuação no programa de estágio do 
Serviço Social do Comércio (SESC) –Caruaru, no setor de educação.E, tem como inquietação saber, como a 
experiência no estágio não obrigatório no Serviço Social do Comércio contribui para o processo de 
profissionalização docente? E como objetivo geral: compreender a forma pela qual a experiência no estágio não 
obrigatório no Serviço Social do Comércio contribui para o processo de profissionalização docente.Realizamos 
uma discussão teórica acerca dos conceitos de: profissionalização docente; sobre o estágio enquanto processo 
formativo-profissional; e de experiência e saberes docentes. O relato de experiência alicerça-se na pesquisa-ação. 
No tópico de resultados, resgatamos cada objetivo específico na busca de responder cada um deles, convergindo-
os para resposta da questão central. Fechamos o relato ao tecer algumas considerações sobre nossa experiência 
no estágio não obrigatório do SESC. 
 
Palavras-chave: Educação; Profissionalização Docente; Estágio; Experiência. 
 
Abstract:Thisworkisanaccountofexperiencethat emerges fromourwork in theinternshipprogram Serviço Social 
do Comércio (SESC) – Caruaru, in theeducation sector. And, do you have any concern to know how the 
experience in the non-compulsory internship in the Serviço Social do Comércio contributes to the process of 
teacher professionalization? And as a general objective: to understand the way in which experience in the non-
compulsory internship in the Serviço Social do Comércio contributes to the process of teacher 
professionalization. We hold a theoretical discussion about the concepts of: teacher professionalization; On the 
internship as a formative-professional process; And of teacher experience and knowledge. The report of 
experience is based on action research. In the topic of results, we retrieve each specific objective in the search of 
answer each of them, converging them to answer the central question. We close the report by making some 
considerations about our experience in the non-mandatory stage of SESC. 
 
Keywords: Education; Teaching Professionalization; Stage; Experience. 
 
Introdução 
 

Parte-se do princípio que os profissionais que atuam em suas áreas específicas, 

necessitam de conhecimentos sobre os elementos que constituem a suas profissões e que tais 
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profissionais, condições para exercerem suas atividades no campo de atuação, no qual 

escolhem trabalhar.  

 Nessa mesma direçãoé o que ocorre com os profissionais docentes. A 

profissionalização dessas pessoas é iniciada com ingresso em curso superior, ao ser este uma 

necessidade legal, haja vista que se impõe a partir do art. 61 das Leis de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN) nº 9.394/96 (BRASIL, 1996) a admissão nesse nível de 

escolarização para o exercício do magistério. 

 Ainda no contexto da formação inicial dos professores se tem os estágios, que são os 

momentos práticos da formação profissional. Assim, se tem nos cursos de formação docente 

os chamados estágios obrigatórios que fazem parte da grade curricular dos mesmos, de modo 

que são imperativos a sua realização para que seja obtido o título de pedagogo ou professor 

nas diversas licenciaturas existentes ofertadas em nível superior de ensino. 

 Além dos estágios obrigatórios a legislação brasileira regula os chamados estágios não 

obrigatórios ou remunerados regidos pela Lei nº 11.788 (BRASIL, 2008) de 25 de setembro 

de 2008.  Que embora não façam parte da matriz curricular dos cursos de formação docente, 

são ferramentas importantes para o processo de profissionalização das pessoas. Uma vez que, 

assim como os estágios obrigatórios, os nãos obrigatórios, são a oportunidade de perceber o 

elo teoria-prática. E para além dos elementos teóricos e práticos, há o aspecto da remuneração 

que vem a ser um diferencial em relação aos estágios curriculares. 

 Como proposta de profissionalizar os estudantes o Serviço Social do Comércio 

(SESC), tem nas suas bases de funcionamento o programa de estágio remunerado. O qual tem 

sido uma excelente oportunidade de materialização do exercício profissional, aquisição de 

conhecimento e experiência para o processo de formação, logo, de profissionalização. Assim, 

nossa experiência tem como campo de atuação a instituição SESC, especificamente, na 

unidade de Caruaru – PE.  

 Para elaboração do relato, pensamos em uma questão central para nortear o mesmo, 

portanto, surge a seguinte inquietação acerca de nossa experiência no programa de estágio 

supracitado, que consiste em saber: como a experiência no estágio não obrigatório do Serviço 

Social do Comércio contribui para o processo de profissionalização docente?  

Como objetivo geral desse relato de experiência, é :compreender a forma pela qual a 

experiência no estágio não obrigatório do Serviço Social do Comércio (SESC) contribui para 

o processo de profissionalização docente. 

 No que se refere aos nossos objetivos específicos, são: 1) apontar o elo teoria-prática 

no âmbito do estágio não obrigatório; 2) dar a conhecer a importância da supervisão de 

estágio na formação do estagiário;3) destacar a presença masculina nos anos iniciais de ensino 
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como um processo de profissionalização docente; e por fim, 4) elencar e memoriar as 

principais ações desenvolvidas no estágio não obrigatório do SESC. 

Nossa justificativa para produzirmos o relato de experiência a partir da ótica da 

profissionalização, se dá por entendermos que o estágio do SESC, no qual estivemos inseridos 

na unidade SESC – Caruaru, integra junto com os outros elementos já citados o processo da 

nossa profissionalização. Este entendido, como momento formativo para vida profissional. 

Esse relato de experiência é resultado de procedimentos teórico-metodológicos que 

permitiram sua elaboração. Nesse sentido, estamos dizendo que ele emerge de um trabalho 

pensado, desenvolvido e analisado. O trabalho se caracteriza por uma pesquisa-ação, na qual 

se buscou realizar uma produção de conhecimento no campo empírico de atuação, isto é, no 

próprio estágio do SESC. Sustentada em quatro pilares: o pensar, o agir, o descrever e o 

analisar. De fato, esse percurso metodológico se embasa nas orientações do diagrama 

elaborado por Tripp (2005, p.446). 

 

Profissionalização docente 

 A profissionalização dos docentes se refere a um processo de desenvolvimento da 

profissão professor no social, política e historicamente. Em outras palavras, o significado do 

conceito seria de movimentação da profissão em um contexto de formação dos indivíduos. 

Para melhor explicar o que seria esse processo formativo trazemos as contribuições de Penin 

(2009) quando esta afirma que,  
O termo profissionalização indica o processo de formação de um sujeito, que se 
inicia com a formação inicial e atravessa todos os momentos de sua formação 
continuada. Impossível que esse processo se dê sem a transformação da realidade. 
Formação inicial e continuada são parte, portanto, de um mesmo processo de 
formação inicial (PENIN, 2009, p. 25). 
 

 Ou seja, a profissionalização a partir das ideias de Penin (2009) se refere a dois 

momentos da vida formativa do professor. Isto é, primeiramente com a formação inicial 

(graduação, e dentro desta os estágios) e no segundo momento com a formação continuada 

(cursos, especializações, mestrado e doutorado).  

 É importante destacar que o termo profissionalização docente não é homogêneo, ou 

seja, a depender do autor assume um sentido diferente. Por exemplo, como o colocado por De 

Paula Junior (2012), que vai falar da profissionalização como um aspecto subjetivo e 

simbólico que a sociedade tem sobre profissão docente. Por isso é que esse autor postula que,  
A profissionalização no magistério está ligada diretamente às políticas públicas 
educacionais, ao contexto histórico vigente, e a valorização da profissão docente 
pelas políticas sociais. Com a profissionalização os professores também melhoram 
seu estatuto, aumentam seus rendimentos e reafirmam sua autonomia como 
intelectuais que ajudam na formação de cidadãos para o crescimento do país (DE 
PAULA JUNIOR, 2012, p. 04-05). 
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 Mas, o conceito o qual nos filiamos é o formulado por Penin (2009), compreendido 

como processo de formação profissional. Que seria equivalente ao conceito de 

profissonalidade do pensador De Paula Junior (2012). Isso porque, ele apresenta a 

“profissionalidade como o aperfeiçoamento docente na busca de um desenvolvimento 

profissional e pessoal. A própria formação continuada ou a busca por ela” (DE PAULA 

JUNIOR, 2012, p. 04). Feitas algumas considerações acerca da profissionalização docente 

passemos a discutir a partir das lentes teóricas o estágio na formação dos professores. 

 

As Multiplicidades do Estágio 

 

 O estágio certamente é o primeiro contato que o sujeito tem com seu campo de 

atuação no que tange ao aspecto prático-profissional. A partir do senso comum, este é 

compreendido como a etapa em que o estudante, irá colocar em prática tudo o que foi 

estudado enquanto teoria. Mas, isso nos parece pouco, para caracterizá-lo.  

 Então, para sairmos dessa lógica reducionista trazemos as ideias de Pimenta e Lima 

(2005), que irão nos dizer que o estágio, 
...Se constitui como um campo de conhecimento, o que significa atribuir-lhe um 
estatuto epistemológico que supera sua tradicional redução à atividade prática 
instrumental. Enquanto campo de conhecimento, o estágio se produz na interação 
dos cursos de formação com o campo social no qual se desenvolvem as práticas 
educativas. Nesse sentido, o estágio poderá se constituir em atividade de pesquisa 
(PIMENTA; LIMA, 2005, p. 06). 
 

 Como coloca as autoras, o estágio é um momento de produção de conhecimento, por 

ser este o lugar de materialização da pesquisa. Nessa direção, é perceber quais achados pode 

ser encontrado no campo de atuação do estágio, e assim, criar uma dialógica entre o mesmo e 

os cursos de formação. De fato, os estes são um lugar privilegiado para obter-nos a unidade 

teoria-prática e construção de novos saberes (PIMENTA, 2013). 

Outro elemento importante que o estágio contribui para a formação do professor se diz 

respeito à construção da identidade profissional. Nesse sentido, trazemos as contribuições 

Andrade (2004) que vai nos dizer que, 
é portanto, o estágio, uma importante parte integradora do currículo, a parte em que 
o é licenciando vai assumir pela primeira vez a sua identidade profissional e sentir 
na pele o compromisso com o aluno, com sua família, com sua comunidade com a 
instituição escolar, que representa sua inclusão civilizatória, com a produção 
conjunta de significados em sala de aula, com a democracia, com o sentido de 
profissionalismo que implique competência - fazer bem o que lhe compete 
(ANDRADE, 2004, p. 2). 
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 Contudo, alguns autores como Gatti (2010), vai apontar que muitos estágios têm sido 

reduzidos a práticas de observação, logo, a uma ação reducionista no que dedilha a interação 

entre teoria e prática. De fato, a autora postula que, 
as observações largamente difundidas sobre o funcionamento dos cursos de 
Pedagogia nos autorizam a sugerir que a maior parte dos estágios envolve atividades 
de observação, não se constituindo em práticas efetivas dos estudantes de Pedagogia 
nas escolas (...) Pode-se perguntar se a formação panorâmica, em geral encontrada 
nos currículos, é suficiente para o futuro professor vir a planejar, ministrar e avaliar 
atividades de ensino para os anos iniciais do ensino fundamental e para a educação 
infantil. A constatação é de que há uma insuficiência formativa evidente para o 
desenvolvimento desse trabalho (GATTI, 2010, p. 1371). 
 

A autora problematiza as competências profissionais adquiras em estágios, nos quais 

as atividades desenvolvidas não passem de observações. Portanto, compreendemos a partir 

das ideias dessa pensadora e dos autores precedentes, que é o estágio a oportunidade de 

avançar para além de um momento de observação. Portanto um espaço de pesquisa, de teoria-

prática e de iniciação profissional tal como também aponta outros autores citados.  

 

Experiência Docente 

 Até então trouxemos as ideias dos autores em torno da formação profissional 

institucional (a graduação) e o estágio como espaço desenvolvimento de atividades diversas. 

Mas, é inegável que dentro do contexto da formação dos professores a experiência é um 

elemento indispensável para tais. Realmente, muitos autores, a exemplo de Tardif (2014) vão 

discutir em torno do que seja, como se dá e por que é importante este aspecto para o 

profissional docente. 

Realmente, entre os vários elementos que balizam a formação do professor encontra-se 

a experiência, nessa direção é que Therrien e Loiola (2001) afirmam que, 
o trabalho docente revela-se fruto de processo que envolve múltiplos saberes 
oriundos da formação, da área disciplinar, do currículo, da experiência, da prática 
social, e da cultura, entre outros. Trata-se de uma atividade regida por uma 
racionalidade prática que se apoia em valores, em teorias, em experiências e em 
elementos contextuais para justificar as tomadas de decisão na gestão da sala de aula 
(THERRIEN; LOIOLA, 2001, p. 148, destaque nosso). 
 

Para além dessa contribuição teórica, é importante destacar que o 

professor/supervisor, que no contexto do estágio é o formador do graduando. Esse 

profissional veterano traz na sua bagagem histórica, um acervo de saberes advindo do 

cotidiano escolar, que possivelmente o universo da academia poderia não viabilizar enquanto 

conteúdo curricular. É importante dizer que é esse saber enquanto resultado do dia a dia 

escolar, que possibilita ao estagiário compreender de forma mais prática o exercício do 

magistério. 
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Se remetendo as saberes da experiência Nunes (2001) a partir de estudos de outros 

autores vai nos dizer que, 
esse saberes são transformados e passam a integrar a identidade do professor, 
constituindo-se em elemento fundamental nas práticas e decisões pedagógicas, 
sendo, assim, caracterizados como um saber original. Essa pluralidade de saberes 
que envolve os saberes da experiência é tida como central na competência 
profissional e é oriunda do cotidiano e do meio vivenciado pelo professor (NUNES, 
2001, p. 31). 
 

Dessa maneira, se percebe o quanto é importante os conhecimentos da experiência do 

professor que já se encontra em sala de aula para o estagiário. Afinal, é esse saber adquirido 

do e no cotidiano da sala de aula, que instrumentaliza o estagiário para sua futura prática 

docente. 

 

Discussão dos Resultados 

 

Para apresentação dos resultados do presente relato de experiência, passaremos a 

resgatar cada objetivo específico no sentido de apresentar as respostas as suas objetividades, 

logo, estaremos convergindo-os para o objetivo geral e questão central. 

 

Resposta ao Objetivo I 

 

 Nosso primeiro objetivo nos atemos a:apontar o elo teoria-prática no âmbito do estágio 

não obrigatório. De modo que a seguir teceremos os aspectos que apontam o elo teoria e 

prática no estágio do SESC.  

 O aspecto que entendemos que materialize as relações do teórico e o prático é por 

meio do ensino. Estamos dizendo que, nos momentos que estávamos em regência buscamos 

sempre nos nortear a partir dos conteúdos curriculares da grade do nosso curso, das teorias 

que apontam caminhos para melhor desempenho em sala de aula e metodologias voltadas para 

o ensino das disciplinas que compõe a grade curricular da escola SESC. “Ou seja, é o 

conhecimento técnico prático de como garantir que a aprendizagem se realize em 

consequência da atividade de ensinar” (PIMENTA, 2013, p. 61). 

 De fato, não há um trabalho seja ele qual for sem que não haja um direcionamento 

teórico-metodológico. Nessa direção, trazemos as contribuições de Andrade (2004) quando 

este diz que coloca-se “a Teoria como Referência, a Prática como ferramenta” que “o 

professor deve procurar o real que se apresenta diferente a cada dia” (ANDRADE, 2004, p. 

2). Em suma, trata-se de fundamentar teoricamente o trabalho docente no contexto do ensino 

e da aprendizagem. 
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Resposta ao Objetivo II 

 

No que tange ao nosso segundo objetivo, este consiste em: dar a conhecer a 

importância da supervisão de estágio na formação do estagiário. Em outras palavras é discutir 

como essa proximidade do estagiário com o professor/supervisor implica positivamente na 

profissionalização desse estudante e futuro professor. 

Considerando que estamos em momento de formação, o ambiente da sala de aula é por 

assim dizer, uma espécie de “laboratório”, onde estamos na condição de aprendizes da 

profissão docente e de tudo que nela há. Portanto, recebemos durante todo esse tempo 

interferências e encaminhamentos práticos da nossa supervisão de estágio. Pois, de fato esta 

partir de seus saberes acumulados em sala de aula pôde contribuir para desenvolvermos nossa 

prática docente. Afinal é importante, 
considerar o professor em sua própria formação, num processo de auto-formação, de 
reelaboração dos saberes iniciais em confronto com sua prática vivenciada. Assim 
seus saberes vão-se constituindo a partir de uma reflexão na e sobre a prática. Essa 
tendência reflexiva vem-se apresentando como um novo paradigma na formação de 
professores, sedimentando uma política de desenvolvimento pessoal e profissional 
dos professores e das instituições escolares (NUNES, 2001, p. 30). 
 

Dessa maneira, se percebe, que o professor veterano enquanto possuidor de um saber 

prático viabilizará para o graduando, saberes outros que possivelmente o mundo da 

universidade não o desse. E nesse sentido, entendemos que nossa supervisão foi indispensável 

para que pudéssemos obter outras aprendizagens que certamente farão parte de nossa pratica 

docente e pedagógica. 

 

Resposta ao Objetivo III 

 

 No que se refere a nosso terceiro objetivo específico o mesmo se atem a: destacar a 

presença masculina nos anos iniciais de ensino como um processo de profissionalização 

docente. Certamente esse é um aspecto importante a discutir e apresentar como dado relevante 

para o processo de profissionalização. 

 Sabe-se que em séculos passados a instrução de crianças, sobretudo, daquelas 

pertencentes à nobreza advinha dos homens. Com o passar do tempo e com advento do 

sistema capitalista, em especial, com a revolução industrial os homens foram para as fábricas 

e indústrias. O que implicou em mudanças em alguns setores, inclusive, na educação escolar 

com feminização do magistério. “Nesse sentido, a feminização do magistério pode ser 

entendida como parte da emancipação feminina” (HYPOLITO, 1999, p. 88). 
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 Portanto, o ensino nos anos iniciais ficoua cargo das mulheres, porque simbólica e 

socialmente o cuidar era uma parte essencial do trabalho docente nesse nível de ensino. E 

cuidar no imaginário social é uma tarefa feminina (machismo latente). De modo, que a 

“expulsão” simbólica dos homens dos anos iniciais de ensino de materializou e se perdura até 

então, o que trouxe rebaixamento profissional e salarial para classe como um todo com essa 

massificação feminina.  
é inegável que processos desqualificadores e desprofissionalizantes – incluindo 
políticas de rebaixamento salarial – andaram lado a lado com a feminização. A 
tradição patriarcal de submissão feminina e a inexperiência das mulheres na 
participação política podem ter contribuído par a aceleração desses processos 
(HYPOLITO, 1999, p. 88).  
 

 Então, o SESC ao desconsiderar o simbolismo social preconceituoso de gênero na sala 

de aula, isto é, de permitir que homens adentrem nas salas de aula do ensino fundamental 1, 

está na verdade contribuindo ao mesmo tempo para: 1) igualar a participação de homens e 

mulheres no âmbito profissional; 2) contribui para profissionalização no sentido de repassar 

os mesmo valores de bolsas tanto para homens como para mulheres. Em suma, o programa de 

estágio do SESC se destaca por permitir que homens e mulheres tenham as mesmas condições 

de trabalho e remuneração.  
 

Resposta ao Objetivo IV 

 

 Nosso quarto e último objetivo específico é: elencar e memoriar as principais ações 

desenvolvidas no estágio não obrigatório do SESC. De tal modo, que buscaremos trazer um 

resgate histórico das ações desenvolvidas no âmbito do estágio. 

 Nossas atuações se deram em grande parte em sala de aula com a professora-

supervisora-formadora. Ações como: regência de aulas; auxílio em nas correções das 

atividades escolares dos estudantes; auxílio na elaboração de projetos didático-pedagógicos, a 

exemplo, do projeto desenvolvido no ano eletivo de 2015 denominado de Projeto Vitrine De 

Conhecimentos: Pernambuco e suas paisagens naturais e culturais, o qual teve nossa 

participação na sua elaboração e desenvolvimento junto à professora titular. Além das ações 

de cidadania desenvolvidas pelo SESC como o Projeto Colmeia dos anos 2015 e 2016. 

 Não podemos deixar de citar os dois planos de estágios como uma ação pedagógica e 

profissional. Afinal planejar é um ato que exige conhecimento técnico e, portanto, não 

podíamos produzir planos de estágios sem uma fundamentação teórica e metodológica. Ao 

invés pensamos e produzimos todos nossos planos, a partir de uma referência conforme 

orienta os autores tais como Andrade (2004) e Pimenta (2013). 
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Ainda sobre os planos de estágio, em especial, acerca do presente ano (2016). Um dos 

seus objetivos intenta na elaboração de um projeto pedagógico. Nesse sentido, pensamos em 

elaborar algo voltado para a questão textual. De maneira que, produzimos um projeto 

denominado de Letrando pelos gêneros textuais. O qual tem como objetivo mediara leitura e a 

produção textual com os alunos por meio do letramento. O supracitado projeto ainda será 

utilizado para a Vitrine de Conhecimento de 2016. 

 
Conclusões 

 

 Nossa participação e experiência no programa de estágio do SESC, certamente foi 

uma oportunidade única e valiosa. Isso porque este se apresentou mais do que o primeiro 

momento profissional prático, mas perpassou essa perspectiva. Nesse sentido, veio a ser um 

local de inúmeras aprendizagens nesse lócus, que nos acompanharão durante toda nossa 

trajetória profissional. 

 Nessa etapa da nossa formação conseguimos perceber que é possível sim, unir teoria e 

prática. Os quais no contexto do senso comum são compreendidos como aspectos contrários e 

pouco relacionados. Porém, na nossa experiência nunca deixamos que o teórico fosse algo 

abstrato, ao invés era algo concreto por via do nosso trabalho em conjunto com a professora 

titular. 

 Falando em trabalho em equipe, não podemos deixar de dar os créditos à equipe 

pedagógica, de forma especial, a professora que durante esses dois anos letivos nos quais 

fomos seus estagiários, estive disponívelem ajudar no que fosse necessário para conosco seja 

no âmbito pessoal ou profissional, principalmente, no que tange a esse último aspecto. 

 Quando enfatizamos a pessoa da professora-supervisora estamos querendo dizer que, 

como já apontado nesse trabalho, suas orientações foram indispensáveis para o nosso 

desenvolvimento profissional no ambiente do estágio realizado no SESC. Ou seja, para além 

da racionalidade cientifica (a teoria produzida na universidade), a experiência com o ambiente 

profissional junto com as orientações da supervisão, certamente para nós foi indispensável 

para complementar nossa formação pessoal, profissional e acadêmica. 

 Enfim, são essas nossas impressões e compreensões relatadas nesse trabalho. Sabendo-

se que as compreensões, postas no mesmo não se esgotam em si mesmo. Portando, passível 

de outras reflexões, contribuições e aprofundamentos, que permitam ampliar a discussão 

sobre a profissionalização docente a partir dos estágios não obrigatórios, peculiarmente, 

aqueles ocorridos no SESC. 
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