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RESUMO 

 
Este artigo irá apresentar uma experiência de estágio desenvolvida no Sesc Caruaru, tendo como enfoque a 

construção da formação docente. Para produzir este trabalho, contamos com a participação dos/as estagiários/as 

dessa unidade, lotados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental. Assim, nosso objetivo é compreender a 

construção da formação docente dos/as estagiários/as da Unidade Sesc Caruaru, lotados na Educação Infantil e 

no Ensino Fundamental, a partir da experiência no Programa de Incentivo à Formação Profissional do Sesc. E 

especificamente buscamos: investigar elementos balizadores para a construção da formação docente dos/as 

estagiários/as e identificar os significados atribuídos à vivência do Programa de Incentivo à Formação 

Profissional pelos/as estagiários/as. Como referências teóricas partilhadas para a construção dessa pesquisa, 

trazemos as discussões de Roldão (2007); Veiga (2008); Santiago e Neto (2006), assim como Aroeira (2014). 

Concernente aos procedimentos metodológicos, nos pautamos em uma pesquisa exploratória com aplicação de 

um questionário aberto (NOGUEIRA, 2002), no qual contamos com a colaboração de  cinco (05) estagiários/as e 

para a análise do corpus empírico nos valemos da Análise de Conteúdo de Bardin (1977). A partir dos dados 

construídos, pudemos inferir que o referido estágio trouxe variadas contribuições para a construção da formação 

docente, dentre elas, podemos evidenciar a aproximação com o campo de atuação profissional; as possibilidades 

de relacionar teoria e prática, bem como refletir acerca dos caminhos formativos do percurso da graduação. 

Palavras - chave: Estágio supervisionado. Formação docente. Programa de Incentivo à Formação Profissional 

do Sesc. 

  

ABSTRACT 

 
This work will present an internship experience developed at Sesc Caruaru, focusing on the construction of 

teacher training. In order to collaborate with this work, we have the participation of the trainees from this unit, 

which are filled in the Infant Education and Primary Education. Thus, our objective is to understand the 

construction of the teacher training of the trainees of the Sesc Caruaru Unit, filled in Infant Education and 

Elementary Education, based on the experience in the Sesc Professional Training Incentive Program. 

Specifically, we aim to: investigate key elements for the construction of the trainees' training and identify the 

meanings attributed to the experience of the Professional Training Incentive Program by the trainees. As shared 

theoretical references for the construction of this research, we support the discussions of Roldão (2007); Veiga 

(2008); Santiago and Neto (2006), as well as Aroeira (2014). Concerning the methodological procedures, we 

conducted an exploratory research with the application of an open questionnaire (NOGUEIRA, 2002), in which 
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we counted on the collaboration of five (05) trainees and for the analysis of the empirical corpus we built the 

Content Analysis of Bardin (1977). From the constructed data, we can infer that the mentioned stage brought 

varied contributions for the construction of the teacher formation, among them we can show the approximation 

with the field of professional performance; the possibilities of relating theory and practice; as well as reflect on 

the formative paths of the graduation course. 

 
Keywords: Supervised training. Teacher training. Vocational training incentive program of Sesc. 

 

INTRODUÇÃO 

  O estágio supervisionado exerce um papel balizador na formação profissional, tendo 

em vista ser o momento em que aproxima o/a estagiário/a ao campo de atuação da sua 

profissão. Acreditando nessa afirmativa, dirigimos os nossos olhares para a construção da 

formação docente dentro das possibilidades que o estágio oferece para tal, mais 

especificamente, o oferecido pelo Programa de Incentivo à Formação Profissional do Sesc. 

Para tanto, buscamos os dizeres indicados pelos/as estagiários/as envolvidos/as no programa, 

na área da educação, nos quais trouxeram experiências afirmativas reveladas em contribuições 

para sua formação. 

 Essa perspectiva indicada corresponde ao que discutem Santiago e Neto (2006) ao 

conceberem o estágio como o eixo estruturador da profissionalização docente, tendo em vista 

ser nesse tempo e espaço que se constroem conhecimentos necessários à atuação profissional 

em um constante movimento entre a teoria e a prática. Vinculados a essa compreensão, 

apresentaremos, no presente trabalho, alguns elementos da experiência de estágio não 

obrigatório vivenciado na Coordenação de Educação Infantil, Unidade Sesc Caruaru, nos anos 

de 2016 e 2017.  

Diante de tantos campos de estágio não obrigatório, a escolha pelo Sesc Caruaru se 

deu a partir de pesquisas acerca do trabalho desenvolvido nessa instituição, em que foi 

perceptível ser um espaço rico em aprendizagens para os/as seus/suas estagiários/as, através 

de projetos, ações, acompanhamentos dos/as supervisores/as, experiências em sala de aula e 

fora dela. Tal escolha possibilitou-nos, dentre tantas experiências, a vivência da prática 

docente que conforme Roldão (2007) se refere à ação de ensinar que se expressa no fazer do/a 

professor/a.  

Experimentar a docência tornou-se tão significativo que instigou-nos, a tecer o 

seguinte questionamento: como os/as estagiários/as da Unidade Sesc Caruaru, lotados na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental, constroem sua formação docente a partir da 

experiência no Programa de Incentivo à Formação Profissional do Sesc? Essa é uma questão 

que surge por considerarmos o estágio, um momento que os/as inserem na prática, com o 

acompanhamento dos/as seus/suas supervisores/as.  
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Compreendemos por formação docente o que nos traz Veiga (2008, p. 15) ao pontuar 

que essa se configura no “[...] ato de formar o docente, educar o futuro profissional para o 

exercício do magistério”. Esse ato não ocorre isoladamente nem se encerra no curso de 

graduação, pelo contrário é contínuo, constrói-se nas experiências formativas além de uma 

sala de aula.  

Nesse contexto, conforme essa mesma autora, a formação profissional é inacabada, 

pois é um processo permanente, ou seja, tem início, mas não tem fim. A vista disso, estamos 

certos de que as experiências do estágio configuram-se como uma parte do processo 

formativo que darão lugar a outras experiências posteriores. Nessa perspectiva, elencamos 

como objetivo geral desse estudo: compreender a construção da formação docente dos/as 

estagiários/as da Unidade Sesc Caruaru, lotados na Educação Infantil e no Ensino 

Fundamental, a partir da experiência no Programa de Incentivo à Formação Profissional do 

Sesc. E como objetivos específicos: (1) investigar elementos balizadores para a construção da 

formação docente dos/as estagiários/as; (2) identificar os significados atribuídos à vivência do 

Programa de Incentivo à Formação Profissional pelos/as estagiários/as. 

Visando alcançar os objetivos aqui propostos, nos embasamos nas compreensões 

teóricas trazidas pelo Manual do Estágio: Políticas e Procedimentos (2016), ao trabalhar a 

proposta do Programa de Incentivo à Formação Profissional do Sesc. Partilhamos ainda dos 

estudos de Santiago e Neto (2006) por considerarem o estágio um eixo estruturador da 

formação docente; Roldão (2007) ao apresentar o significado da prática docente; Pimentel e 

Pontuschka (2014) quando evidenciam o papel do estágio na formação docente por meio da 

pesquisa; Veiga (2008) ao trazer alguns sentidos da formação docente, assim como Aroeira 

(2014) por apresentar a importância da articulação entre universidade e escola para o estágio 

supervisionado.  

Este trabalho se justifica pelo percurso formativo de estágio desenvolvido no Sesc 

Caruaru (nos anos de 2016 e 2017) associado ao curso de Licenciatura em Pedagogia da 

UFPE/CAA,  realizados pela autora. A vivência no estágio nos fez entendê-lo como um 

elemento balizador para a formação de um/uma profissional, surgindo dessa forma, uma 

inquietação em compreender a construção da formação docente nesse ambiente. O interesse 

nessa compreensão convidou-nos a inserir os/as estagiários/as em nossa discussão, por 

acreditarmos que os conhecimentos se ampliam quando consideramos o que o outro tem a 

dizer. Sozinhas as reflexões não seriam tão ricas, tal como foram ao ouvir os/as colegas 

estagiários/as. 
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Para esse estudo, consideramos o levantamento de reflexões acerca do papel que o 

estágio carrega na formação profissional como uma contribuição social. Essa contribuição nos 

provoca o pensamento, no sentido de compreendermos a importância mútua dos/as 

estagiários/as em seus campos de estágio, tendo em vista que esses/as levam contribuições 

para os espaços de atuação, como também enriquecem suas experiências através desse campo 

de aprendizado.  

Acreditamos que é durante o estágio e a partir dele que conseguimos nos apropriar dos 

conhecimentos construídos academicamente, pois os vivenciamos na prática. Nessa 

perspectiva, Aroeira (2014) concebe que os processos de formação docente são aprendidos em 

uma parceria entre universidade e escola de modo que a universidade e os campos de estágio 

estão em articulação na formação do/a estagiário/a permitindo-o/a uma construção ativa da 

sua profissão e promovendo a reflexão da prática docente.   

 

PERCURSO METODOLÓGICO  

A experiência aqui apresentada utilizou da abordagem de pesquisa exploratória que de 

acordo com Gerhardt e Silveira (2009), tem como objetivo possibilitar uma maior 

familiaridade com o fenômeno estudado, buscando torná-lo mais compreensível. Por esse 

viés, a pesquisa envolve, como tantas outras, estudo bibliográfico; entrevistas ou 

questionários com os/as sujeitos/as envolvidos/as com a problemática pesquisada, assim como 

análise dos elementos que emergem no desenvolvimento do estudo (GIL, 2007).  

Como situado, os/as sujeitos/as de nossa investigação, foram cinco (05) estagiários/as 

do Sesc Caruaru lotados na Educação Infantil e no Ensino Fundamental.  Para construção do 

corpus empírico, nos valemos da aplicação de um questionário aberto que, de acordo com 

Nogueira (2002), consegue explorar todas as possíveis respostas a respeito de um item.  

O roteiro do nosso questionário foi composto por três questões, buscando compreender 

inicialmente i) como os/as estagiários/as definiam o estágio no Sesc para sua formação 

docente; ii) se existiam elementos vivenciados nesse estágio que contribuíam para a sua 

formação profissional e iii) quais os significados trazidos pelo estágio para sua formação 

docente. 

Nossa análise dos dados se procedeu a partir da Análise de Conteúdo, tendo como 

referência Bardin (1977). Segundo a autora: 
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A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não 

se trata de um instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, 

será um único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações (BARDIN, 1977, 

p. 31).  

 

Como colocado não existe um padrão para análise de conteúdo, a mesma pode se 

organizar de diferentes formas. Utilizando especificamente essa referência abordada, a autora 

irá delimitar essa análise em três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento 

e a inferência diante dos resultados. 

A pré-análise é a fase da organização que compreende a sistematização das ideias 

iniciais, as referências teóricas e a exploração sistemática dos documentos (BARDIN, 1977, 

p.95). Em nosso trabalho, essa fase se iniciou com a aproximação das discussões teóricas 

acerca do estágio como eixo balizador para a formação docente.  

A partir disso, realizamos a exploração do material com os dados obtidos com as 

respostas dos/as estagiários/as. “Esta fase [...] consiste essencialmente de operações de 

codificação” (BARDIN, 1977, p.101). Nesse momento, realizamos uma leitura e uma 

organização dos dados em tabela, buscando representações que pudessem fazer alcançar os 

objetivos elencados. A fase relativa ao tratamento e às inferências dos dados construídos será 

apresentada e discutida nos parágrafos que se seguem.   

A partir disso, realizamos a exploração do material com os dados obtidos com as 

respostas dos/as estagiários/as. “Esta fase [...] consiste essencialmente de operações de 

codificação” (BARDIN, 1977, p.101). Nesse momento, realizamos uma leitura e uma 

organização dos dados em tabela, buscando representações que pudessem responder a nossa 

questão problema.  

 

CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO PARA A FORMAÇÃO DOCENTE 

As interpretações realizadas acerca dos dados obtidos, em diálogo com a 

fundamentação teórica, constituíram o momento do tratamento e inferência sobre os 

resultados. Nessa fase, os resultados brutos foram interpretados com vistas a torná-los 

significativos. É possível “[...] estabelecer quadros de resultados, diagramas, figuras e 

modelos, os quais condensam e põem em relevo as informações fornecidas pela análise” 

(BARDIN, 1977, p. 101).  Esse momento nos possibilitou, a partir dos dizeres dos/as 

estagiários/as no questionário, constituir um eixo de sentido e cinco categorias principais, 

pelos quais veremos na figura 1. 
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FIGURA 01 - Estrutura da Análise: Eixo de Sentido e suas Categorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: própria dos autores 

A figura 1 vem sistematizar a análise dos dados emergidos no questionário com os/as 

estagiários/as participantes em que elegemos três principais categorias para nossa discussão 

por terem sido mais evidenciadas por eles/as como: a aproximação com a área de atuação 

profissional; o estágio como espaço de reflexão acerca dos caminhos formativos do percurso 

de graduação e o estágio sendo um momento de diálogo entre a teoria e a prática. 

No que se refere à aproximação com a área de atuação profissional, visualizamos, de 

acordo com o fragmento da resposta do participante 1, o estágio no Sesc Caruaru para a sua 

formação docente, “enquanto  momento que possibilita experimentar o que é ser professor, 

como se constitui o fazer docente, promovendo  descobertas e conhecimentos, principalmente 

aos que não tiveram uma experiência anterior” (fragmento extraído da resposta ao 

questionário, Estagiário 1). O estágio, como a primeira oportunidade de experienciar a 

docência, foi uma contribuição evidente nesse fragmento para a construção da formação 

docente, o que nos permite dialogar com Aroeira (2014) ao discutir que o estágio corresponde 

ao primeiro momento em que se pode ser professor, sendo possível assumir as primeiras 

experiências com a docência e o aprender sobre a profissão.  

Ainda sobre a categoria intitulada aproximação com a área de atuação profissional, 

uma participante indicou o estágio do Sesc como “relevante por aproximar o/a estudante com 
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sua área de atuação profissional, fazendo-se pensar e repensar os caminhos formativos no 

seu percurso de graduação” (fragmento extraído  da resposta ao questionário, Estagiária 5). 

Esse fragmento indica o caráter de aproximação com o campo de atuação que o estágio possui 

e também o evidencia como um espaço de reflexão acerca dos caminhos formativos do 

percurso de graduação, como apresentado em outra de nossas categorias de análise. Nessa 

perspectiva, Pimentel e Pontuschka (2014) pontuam que: 

Durante o curso de graduação, começam a ser construídos os saberes, as habilidades, 

posturas e atitudes que formam o profissional. Em períodos de estágio, esses 

conhecimentos são ressignificados pelo aluno estagiário a partir de suas experiências 

pessoais em contato direto com o campo de trabalho que, ao longo da vida 

profissional, vão sendo reconstruídos no exercício da profissão (PIMENTEL; 

PONTUSCHKA, 2014, p. 73). 

Concernente à categoria que versa sobre o estágio na condição de dialogar a teoria e a 

prática foi apontado que “o estágio no Sesc possibilitou pôr em prática as teorias aprendidas” 

(fragmento extraído  da resposta ao questionário, Estagiária 4). O momento da prática 

configura-se em possibilidade de relacionar as discussões teóricas emergidas na graduação, 

mostrando-nos que teoria e prática não se separam, pelo contrário, estão estreitamente 

relacionadas.  

Em linhas gerais, nossas análises evidenciaram outros elementos vivenciados no 

estágio do Sesc que contribuíram para a formação docente dos/as estagiários/as como: o 

acompanhamento dos/as supervisores/as, a relação acolhedora de grande parcela dos/as 

profissionais; as possibilidades de intervenção; a possibilidade de construir e reconstruir 

aspectos anteriormente elaborados; o contato com alunos/as; os desafios da prática docente; a 

oportunidade de aprendizagem; a possibilidade de participar ações e projetos.  

Diante dos dados construídos, observamos que o/a estagiário/a, com a aproximação da 

realidade de sua área de atuação, faz-se investigador/a a refletir acerca do vivido. Nesse 

sentido, “[...] o estágio desempenha um importante papel na formação docente por meio da 

pesquisa ao favorecer, estimular e até mesmo conduzir investigações que partam de situações 

vividas pelos alunos das licenciaturas nas escolas” (PIMENTEL; PONTUSCHKA, 2014, 

p.72). Pensar o momento do estágio como oportunidade de investigação implica entendermos 

que o/a estagiário/a não está no campo para imitar práticas, mas para refletir sobre elas e 

construir as suas próprias.  Essa posição ativa o/a possibilita refletir acerca da vivência de 

estágio num movimento de diálogo entre os seus conhecimentos e o contexto em que atua.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao buscarmos compreender a construção da formação docente dos/as estagiários/as do 

Sesc Caruaru através da experiência no Programa de Incentivo à Formação Profissional, 

visualizamos a importância das aprendizagens construídas no movimento entre a Unidade 

Sesc Caruaru e a Universidade.  

As contribuições do estágio não seriam as mesmas se não houvesse as discussões 

teóricas do espaço acadêmico e o acompanhamento dos/as professores/as da graduação. Da 

mesma forma, sem a atuação em contextos escolares, não teríamos a riqueza de experimentar 

a prática. Com essas construções coletivas e em diálogo com Pimentel e Pontuschka (2014), 

compreendemos o momento do curso de graduação como espaço para se construir saberes, 

habilidades, posturas e atitudes que formam o/a profissional. A partir da experiência de 

estágio, ampliam-se esses conhecimentos pelo contato direto com o campo de atuação.  

 Na trajetória da graduação, refletimos acerca do que os teóricos nos apontam e, nessa 

reflexão, fazemos relações com o contexto da prática, de modo a analisarmos diversas 

situações e pensarmos na nossa atuação. No estágio realizado no Sesc, tivemos a oportunidade 

de refletir diretamente na vivência do dia a dia, analisando situações concretas do cotidiano e 

aprendendo com a equipe de profissionais as competências necessárias para lidarmos com as 

mais diversas situações. 

Os significados atribuídos pelos estagiários do Sesc Caruaru na vivência do Programa 

de Estágio para sua formação docente tornaram evidentes a aproximação com a área de 

atuação profissional, assim como um espaço de reflexão acerca dos caminhos formativos do 

percurso de graduação em momentos de diálogo entre teoria e prática, como também 

momento de planejamento, intervenção e construção de conhecimento junto aos/as 

supervisores/as. Por essa via de resultados, interessa-nos apontar caminhos no sentido de que 

a formação docente configura-se como um processo permanente e, por assim dizer, jamais 

estaremos prontos e acabados, mas sim em constante construção.  

Desejamos que nossas instituições formativas não deixem se perder esse espaço para o 

estágio, pelo contrário, ampliem as possibilidades para tal, exercendo esse papel tão relevante 

na formação profissional. Desejamos que nossos/as estagiários/as façam o movimento de 

articulação entre os conhecimentos construídos academicamente com os mais variados 

espaços de atuação, trazendo um retorno para a sociedade e se construindo profissionalmente.  
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