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RESUMO

O trabalho tem como objetivo geral sistematizar as possibilidades tecnológicas para

formação  inicial  no  Estágio  Supervisionado e  a  construção  de  um  site para  a

disciplina.  Explora  como  as  tecnologias  da  informação  e  comunicação  estão

influenciando  e  sendo  influenciadas  pela  evolução  das  instituições  escolares  de

ensino, organizações e fluxos de trabalho que desempenham um papel importante

para  o  mundo  acadêmico.  O  desenvolvimento  deste  estudo  parte  do  seguinte

questionamento:  de que forma as tecnologias poderão colaborar no processo de

formação inicial pela via do Estágio Supervisionado? Na busca por essa resposta,

trabalharemos com a construção de um site para melhor viabilizar a comunicação

entre atores sociais envolvidos no processo do Estágio Supervisionado do curso de

Licenciatura  em Educação do Campo (UFES/CEUNES),  que  são:  as  instituições

escolares,  Secretarias  Municipais  e  Estaduais  de  Educação  e os  grupos  sociais

(Movimento  dos  sem  Terra  MST,  Movimento  dos  pequenos  agricultores  MPA,

comunidades  indígenas,  trabalhadores  rurais,  homens/mulheres,  quilombolas

ribeirinhos,  entre  outros),  que  estão  inseridos  na  Licenciatura  em  Educação  do

Campo.  Trabalharemos  metodologicamente  com  pesquisas  bibliográficas  e

questionários  previamente  estruturados  na  plataforma.

https://docs.google.com/forms.  Contaremos  com  as  contribuições  teórico-

metodológicas  de  Pimenta  (2005),  Freire  (1996)  e  Kenski  (2007).  Esse  trabalho

justifica-se  por  trazer  a  implantação/construção  de  um  site que  será  de  suma

importância  para  a  comunicação  e  visibilidade  em  relação  ao  Estágio

Supervisionado  da  Licenciatura  em Educação  do  Campo  da  UFES/CEUNES do

Campus de São Mateus/ES, e contribuirá nos processos de formação e produção de

saberes.

Palavras-Chave: Estágio  supervisionado;  Formação  inicial  de  professores;

Tecnologia; Educação do Campo. 



ABSTRACT

The work has as general objective to systematize the technological possibilities for

initial training in the Supervised Internship and the construction of a website for the

discipline.  It  explores  how  information  and  communication  technologies  are

influencing  and  being  influenced  by  the  evolution  of  school  teaching  institutions,

organizations and workflows that play an important role for the academic world. The

development of this study starts from the following question: how can technologies

collaborate in the initial training process through the Supervised Internship? In the

search for  this  answer,  we will  work  with  the construction of  a  website  to  better

enable communication between social actors involved in the Supervised Internship

process of  the  Degree  in  Rural  Education (UFES /  CEUNES),  which are:  school

institutions,  Municipal  secretaries  and  Education  States  and  social  groups  (MST

Landless Movement, MPA small farmers movement, indigenous communities, men /

women rural  workers,  riverside  quilombolas,  among  others),  who  are  part  of  the

Rural Education Degree. We will work methodologically with bibliographic research

and  questionnaires  previously  structured  on  the  platform.

https://docs.google.com/forms. We will count on the theoretical and methodological

contributions  of  Pimenta  (1999),  Freire  (1996)  and  Kinski  (2007).  This  work  is

justified by bringing the implementation /  construction of a website that  will  be of

paramount importance for communication and visibility in relation to the supervised

internship in the Field Education Degree at UFES / CEUNES of the São Mateus / ES

Campus, and will contribute to training and knowledge production processes.

Key words:  Supervised  internship;  Initial  teacher  training;  Technology;  Rural

Education.
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APRESENTAÇÃO

Começarei esse trabalho contando um pouco do caminho por mim percorrido até

aqui e o porquê da escolha do tema. Em 2009 entrei para o Curso de Tecnologia em

Gestão Ambiental no qual, em um dos períodos, teríamos o tão almejado Estágio

Supervisionado Obrigatório. As dificuldades iniciaram, tínhamos que procurar o local

para estagiar, e, naquele momento, era restrito o número de empresas e instituições

que concediam estágio na área de gestão ambiental, e os “nãos” eram comuns.

No entanto, o tempo urgia, o estágio estava se aproximando e nada de concreto

ocorria. Porém, em frente à instituição da qual eu fazia o curso, havia uma Colônia

de Pescadores, e foi nesta que visualizei uma possibilidade de estágio. Foram idas e

vindas e longa espera para falar com a pessoa responsável, que mostrou aceitação

em  receber  uma  estagiária,  embora  não  soubesse  exatamente  qual  seriam  as

tarefas das quais eu poderia contribuir, pois eu seria a primeira a estagiar no local. 

Comecei com trabalhos administrativos, mas fui fazendo pequenas mudanças para

minimizar alguns gastos com clips, papel, tintas, energia, água e, com o passar dos

dias, elaborei e apresentei um projeto que abrangia os pescadores, em que seriam

ministradas  oficinas  de  Educação  Ambiental  voltadas  para  o  contexto  de  suas

vivências com o Rio e o Mangue. O projeto foi concretizado com êxito e o estágio se

estendeu além do previsto, e logo eu estava fazendo parte do corpo de funcionários

da Colônia de Pescadores.

A Colônia  recebia  convites  para participar  de reuniões  ligadas a  vários  tipos  de

assuntos. Em maio de 2011 foi recebido um convite para participação em um Grupo

de Trabalho (GT) voltado para Educação do Campo. Embora não concebesse muito

bem qual seria o papel da Colônia no GT, a Presidente Maria da Glória gentilmente

aceitou, e fui nomeada para acompanhar as reuniões desse Grupo de Trabalho. 

Desse modo, aqui começa meu ‘caso de amor’ com o referido Grupo de Trabalho

que, naquele mesmo ano, se tornou o Comitê Municipal de Educação do Campo de



São Mateus, em um evento que se tornaria o I Seminário do Comitê, com o Título:

“São Mateus unidos pela Educação do Campo”, realizado no Auditório do Centro

Universitário  Norte  do  Espírito  Santo  (CEUNES),  da  Universidade  Federal  do

Espírito  Santo  (UFES),  com  a  presença  de  algumas  autoridades  locais  e

participação  de  mais  de  duzentos  e  cinquenta  pessoas,  entre  camponeses,

quilombolas e membros de movimentos sociais diversos. 

O intitulado Comitê Municipal de Educação do Campo, que formalmente passei a

fazer parte como representante suplente, pela Colônia de Pescadores Z13 de São

Mateus,  passou a ser um espaço permanente de articulação em prol da Educação

do Campo do Município e cujo objetivo, segundo seu Regimento Interno em seu

Capítulo  III  é:  Art.  4º  -Art.  4º:  a)  Fortalecer  a  Educação do Campo por  meio  da

articulação entre entidades civis, movimentos sociais e os poderes públicos, levando

em conta a diversidade do campo no município de São Mateus.

O tempo foi passando os desafios do Comitê foram aumentando. Várias foram as

conquistas e, dessa forma, fomos absorvendo e conhecendo mais sobre o assunto,

assim percorrendo esse mundo da Educação do Campo que, para mim, até 2011

era pouco conhecido. Abraçada à causa, o envolvimento foi de corpo e alma, pois

pessoas  maravilhosas  estavam  nesse  caminho  e  um mundo  novo  se  abriu,  ou

melhor, nossos olhos se abriram para um mundo muito antigo, porém muito novo, e

de uma dimensão inimaginável que é a luta dos povos do campo por uma educação

do/no campo de qualidade.

Um tempo depois,  participamos do Comitê  Estadual  de Educação do Campo do

Espírito  Santo,  representando  o  Comitê  Municipal,  pela  Colônia  de  Pescadores,

onde  conheci  o  Professor  Damián  Sanchez  Sanchez  que,  naquele  momento,

representava a UFES, instituição da qual eu nunca imaginei fazer parte. Porém, uma

das pautas da reunião era o Curso de Licenciatura Plena em Educação do Campo,

uma demanda que os movimentos sociais do campo reivindicavam e que o Comitê

Municipal de Educação do Campo de São Mateus estava apoiando.

Felizmente,  esse sonho se concretizou e dois polos foram contemplados: um em

Goiabeiras, em Vitória e outro no Norte do Estado, no município de São Mateus.

Com  o  incentivo  dos  companheiros  de  caminhada  do  comitê,  criei  coragem  e



participei do terceiro processo seletivo do curso de Licenciatura em Educação do

Campo, e, com a aprovação, entrei para a terceira turma, que iniciaria em agosto de

2016.  Desse  modo,  as  novidades  e  desafios  eram  muitos:  novos  amigos,

professores, proposta diferenciada de ensino e muitas leituras.

No entanto, fomos vencendo cada desafio e, no quinto período, lá estávamos nós,

como  em 2011,  procurando  um  lugar  para  estagiar.  Dessa  vez  não  seria  uma

empresa e sim uma escola, e surgiu a preocupação novamente: O que estaria nos

esperando? Eram muitas perguntas, e uma atividade cerebral intensa para dar conta

de tantas novidades. 

Sendo assim, perante os questionamentos e dúvidas que foram surgindo ao chegar

novamente  o  momento  do  estágio,  surgiu  o  interesse  pelo  tema:  Possibilidades

Tecnológicas na Licenciatura Em Educação Do Campo: a construção de um  site

para a disciplina de Estágio Supervisionado.
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1 INTRODUÇÃO

O  estágio  concebe  um  conjunto  de  ferramentas  de  ensino-aprendizagem

didático/pedagógicas, unindo teoria e prática, entrando em contato com a realidade

sociocultural da comunidade e da instituição. 

No  curso  de  Licenciatura  em  Educação  do  campo,  é  um  dos  momentos  mais

esperados e cheios de expectativas, pois é nele que o discente terá a oportunidade

de observar o cotidiano escolar e suas realidades, e, dessa forma, ter contato com a

comunidade em que a escola está inserida. 

Assim, como a Observação que é o momento em que o graduando se aproxima da

Gestão Escolar  e dos docentes,  a fim de saber mais sobre a unidade escolar a

Intervenção  é  a  oportunidade  que  os  discentes  terão  de  colocar  em prática  os

aprendizados que lhes foram conferidos em sala de aula, hora de se reinventar e

criar projetos, oficinas, palestras e aulas que irão de encontro com a habilitação da

qual eles estão concluindo. 

O estágio também representa a oportunidade de compartilhar o que aprendemos no

Tempo  Universidade  (TU)  no  Curso  de  Licenciatura  em  Educação  do  Campo.

Entretanto,  visualizamos  certa  invisibilidade  das  atividades  realizadas  pelos

estagiários perante a instituição, que somente tem seu registro nos portfólios que

são entregues ao professor da disciplina para avaliação e que, ao final é devolvido

aos discentes. 

Posto isso, surge o questionamento: de que forma as tecnologias poderão colaborar

no processo de formação inicial  pela via do Estágio Supervisionado? A pergunta

surge a partir de uma inquietação, por não termos, no Curso de Licenciatura em

Educação  do  Campo  de  São  Mateus,  nenhuma  ferramenta  tecnológica  que  dê

suporte  para uma melhor  comunicação e visibilidade ao Estágio  Supervisionado.

Importante ressaltar que a comunicação primeira se dá no Tempo Universidade com
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a  partilha  de  saberes,  sendo  essencial  ao  processo  formativo.  A  criação  da

ferramenta, colaborará e integrará esse processo.

Diante  disso,  ter  uma ferramenta como  site, que sirva de  orientação  e  fonte  de

pesquisa sobre os objetivos do estágio, documentos, lista de escolas conveniadas,

vídeos  com  as  orientações  sobre  a  disciplina,  depoimentos,  entrevistas  com

diretores,  coordenadores,  pedagogos  e  discentes  envolvidos  no  Estágio

Supervisionado,  não  só  dará  visibilidade  ao  que  está  sendo  realizado  pelos

discentes, como poderá ser uma ferramenta de acompanhamento pelo professor da

disciplina e dará visibilidade para a instituição.

Desse  modo,  esse  trabalho  justifica-se  no  sentido  de  contribuir  como  uma

ferramenta/recurso complementar, que será importante, no auxílio aos graduandos

que iniciarão seus estágios. Ou seja, espera-se com o  site contemplar os alunos

com mais uma fonte de pesquisa. Que segundo GUEDES (2010):

A evolução das tecnologias ligadas à Internet tem proporcionado um grande
crescimento desta ferramenta, transformando-a em uma das formas mais
ágeis e eficientes de busca por dados. Uma pessoa de qualquer lugar do
planeta, possuindo a aparelhagem necessária pode acessar seu conteúdo
(GUEDES, 2010, p.12).

E é de suma importância ressaltarmos que, além dos conteúdos informacionais e da

própria arquitetura, os  websites estão cada vez mais ligados à tecnologia e suas

possibilidades de inovação fazendo com que sejam cada vez mais utilizados.

Desta  forma,  esta pesquisa se deu,  de forma organizacional,  dividida em quatro

tópicos fundamentadores de sua prática. Iniciando com o processo de Introdução,

onde construímos seus aspectos formativos, como os objetivos e metodologias a

serem desenvolvidas. 

No segundo tópico, fizemos a busca de um referencial que pusesse em evidência o

estágio em seu papel fundamentador do desenvolvimento do educando no curso, o

acesso destes à educação e às tecnologias que a permeiam no mundo de hoje.

O terceiro tópico, tem como objetivo a construção sistemática acerca do processo

histórico  de  consolidação  do  estágio,  suas  implicações  metodológicas  e
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documentais,  além  de  apresentar  uma  reflexão  acerca  do  estágio  no  processo

específico do Projeto Pedagógico do curso de Educação do Campo – Licenciatura.

O quarto tópico, tem sua atenção voltada à criação do site e seu desenvolvimento

enquanto mecanismo de auxílio aos educandos do curso sobre as pertinências do

Estágio  Obrigatório,  contando  com  os  passos  para  a  criação  da  plataforma  de

pesquisa e a pesquisa de opinião sobre a mesma.

Concluímos com o entrelace dos tópicos apresentados, compartilhando sentimentos

e conhecimentos angariados durante a pesquisa.

1.1 OBJETIVOS

1.1.2 Objetivo Geral

Sistematizar  o  uso  de  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  (TIC’s)  para

formação inicial no Estágio Supervisionado, através da construção de um site para

melhor viabilizar a comunicação entre os atores envolvidos no processo de Estágio

Supervisionado  do  Curso  de  Licenciatura  em  Educação  do  Campo  do

CEUNES/UFES

1.1.3 Objetivos Específicos

 Problematizar e discutir os processos de formação e de produção de saberes;

 Problematizar  e  refletir  sobre  o  Estágio  Supervisionado  no  Curso  de

Licenciatura em Educação do Campo CEUNES/UFES;

 Analisar como as Tecnologias de Informação e Comunicação podem auxiliar

na disciplina de Estágio Supervisionado na Educação do Campo.

 Construir e sistematizar um site de forma colaborativa para melhor viabilizar a

comunicação  entre  os  atores  sociais  envolvidos  no  processo  de  Estágio

Supervisionado do curso de Licenciatura em Educação do campo CEUNES.

Diante desses objetivos elencados, é importante frisar que este trabalho nasce a

partir da preocupação de proporcionar troca de saberes a formação de sujeitos para
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uma  prática  libertária  (FREIRE,  2016).  E  para  uma  melhor  comunicação  entre

discentes, docentes e os atores sociais envolvidos no Estágio Supervisionado.

1.2 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS

Para que os objetivos propostos sejam atingidos, se faz indispensável a realização

de uma investigação colaborativa, qualitativa e empírica (Creswell, 2010), que pode

ser entendida como uma modalidade de pesquisa ação (Thiollent, 1996).

Desse modo,  analogamente,  McNiff  (2002) “diz que a pesquisa ação implica  em

tomar consciência dos princípios que nos conduzem em nosso trabalho: temos de

ter clareza a respeito, tanto do que estamos fazendo, quanto do porquê o estamos

fazendo”.

A  pesquisa  ação  envolve  prática  e  teoria  para  que  se  possa  ter  condições  de

melhorar  o  aprendizado,  dessa  forma  contribuir  para  que  os  discentes  tenham

aprendizados mais significativos. A criação de um site envolveu uma pesquisa ação,

e que tem por finalidade a disseminação e publicação de conteúdos voltados para o

Estágio Supervisionado CEUNES/UFES

Tripp (2005) propõe que:

É importante que se reconheça a pesquisa-ação como um dos inúmeros
tipos  de  investigação-ação,  que  é  um  termo  genérico  para  qualquer
processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação
sistemática  entre  agir  no  campo  da  prática  e  investigar  a  respeito  dela.
Planeja-se, implementa-se, descreve-se e avalia-se uma mudança para a
melhora de sua prática, aprendendo mais, no correr do processo, tanto a
respeito da prática quanto da própria investigação (TRIP, 2005. p.445).

Primeiramente, foi realizada a pesquisa bibliográfica, sendo o primeiro passo para

reunir  materiais  tais  como:  artigos  científicos  e  livros,  que  pudessem  trazer

informações, conhecimentos prévios e gerais acerca da temática com o objetivo de

contribuir  para  o  desenvolvimento  e  entendimento  da  problemática  alegada  no

projeto de pesquisa. 

Gil (2009) nos diz que: 
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A pesquisa bibliográfica pode, portanto,  ser entendida como um processo
que envolve as etapas: a) escolha do tema; b) levantamento bibliográfico
preliminar; c) formulação do problema; d) elaboração do plano provisório do
assunto;  e)  busca  das  fontes;  f)  leitura  do  material;  g)  fichamento;  h)
organização lógica dos assuntos; e i) redação do texto (GIL, 2009, p.59).

A partir dessas ideias, foi desenvolvido um site que para oferecer informações, tais

como: documentações, textos, vídeos e outros materiais para serem explorados e

utilizados  pelos discentes  durante  a  realização  do Estágio  Supervisionado.  Essa

escolha  se  deu  pelo  quadro  atual  em  que  o  mundo  se  encontra,  e  o  uso  das

tecnologias da informação são necessários para todos os estudantes. Outro fator

que influenciou na escolha foi o poder criativo, interativo e a abrangência que o site

proporciona. 

Dessa forma, seria possível criar um ambiente em um espaço virtual, que estivesse

disponível  aos alunos,  aos  docentes do Curso de Licenciatura  em Educação  do

Campo e às Escolas do Campo, bem como Secretaria de Educação e outros atores.

Além  disso,  o  site permite  uma  complementação  posterior,  o  acréscimo  de

informações a todo momento, ou seja, um banco de dados, o que acaba por permitir

o acompanhamento de mudanças necessárias, sendo mais dinâmico.

A importância de se usar um site como ferramenta complementar de pesquisa para

a disciplina de Estágio Supervisionada é a ideia de poder colaborar de forma mais

fluída na transmissão das informações. 

Estamos inseridos em uma sociedade envolvida pelas tecnologias de informação,

mesmo que, em alguns locais, como nas comunidades camponesas, quilombolas,

ribeirinha e dentre outras, haja vista que existem muitas dificuldades, com a questão

dos sinais de internet  que tem suas transmissões  ineficientes, até mesmo por conta

da distância, (muitos estudantes vivem na zona rural a quilômetros da cidade),  e em

alguns locais realmente não exista nem sinal, por vezes é sabido que boa parte dos

discentes de algum modo faz uso da  internet em suas pesquisas e  para  várias

outras atividades do cotidiano. 

Desse  modo,  havíamos  previsto  inicialmente  fazer  nossa  pesquisa  no  tempo

universidade de forma presencial e quantitativa com os discentes, com objetivo de
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identificarmos  o  quanto  um  site  voltado  especificamente  para  o  Estágio

Supervisionado seria útil para eles. Porém com o advento da pandemia do COVID-

19,  em  fevereiro  de  2020  e  em  março  o  afastamento  social,  foi  declarada

quarentena,  surge  então  o  questionamento:  Como  prosseguiríamos  a  pesquisa

diante de um cenário de futuras incertezas diante da pandemia?

 Assim,  com um novo  panorama  se  desenvolvendo,  decidimos  que  iríamos  dar

continuidade  com a  pesquisa,  mas  que  deveríamos  repensar  a  metodologia  de

trabalho,  ao  passo  que  a  pandemia  foi  nos  encarcerando  em  nossos  espaços

domésticos,  diversas  atividades  baseadas  na  comunicação  remota  foram  sendo

incorporadas ao nosso cotidiano.

Dessa  forma,  fomos  entendendo  que  nesse  processo  de  trabalhos  remoto  a

pesquisa-ação nos proporcionaria uma certa autonomia, e a possibilidade de cumprir

a  pesquisa  remotamente  com a  colaboração  efetiva  dos  discentes  por  meio  de

outras ferramentas, desse modo se deu muito tranquilamente a coleta dos dados de

forma não presencial.

Para  realizar  a  avaliação  do  site e  validar  o  uso  do  mesmo,  foi  efetuada  uma

pesquisa  semiestruturada  através  de  questionários  em  forma  de  formulários  e

enviados para os graduandos do oitavo período da Licenciatura em Educação do

Campo, disponibilizados pela Plataforma Google Forms no grupo de  WhatsApp da

turma, que conta com 51 participantes.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

Para compor esse trabalho realizamos as pesquisas bibliográficas com base nos

estudos de cotidianidade de Paulo Freire (1996) nos construtos teóricos de Vani

Moreira Kenski (2007) e Selma Garrido Pimenta (2005).

2.1  FREIRE  E  AS  PRÁXIS  NA  PRODUÇÃO  DE  SABERES  ENVOLVIDOS
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO

A  questão  do  Estágio  Supervisionado  tem  sido  foco  de  inúmeras  pesquisas

acadêmicas, assim como a formação Inicial e continuada de professores, além disso

os  estudos  dos  movimentos  tecnológicos  digitais  como  forma  de  melhorar  a

comunicação  entre  escolas,  universidade,  secretárias  municipais  e  estaduais  de

educação  e  diversos  movimentos  sociais  existentes  no  campo  e  que  estão

permeando o mundo acadêmico.

O Estágio Supervisionado é um espaço de aprendizagem da profissão docente e de

construção da identidade profissional. Assim, ele é compreendido como campo de

conhecimento e a ele deve ser atribuído um estatuto epistemológico indissociável da

prática, concebendo-o como práxis, o que o define como uma atitude investigativa

que envolve a reflexão e a intervenção em questões educacionais. Na compreensão

de Freire (1996, p. 55), “É interessante observar que a minha experiência discente é

fundamental para a prática docente que terei amanhã ou que estou tendo agora.”. 

O Estágio Curricular é parte obrigatória nos cursos de Licenciatura em Educação do

Campo  a  participação  do  cotidiano  escolar,  a  vivência  na  sala  de  aula,  a

observação,  elaboração  e  a  aplicação  dos  projetos  de  intervenção,  são

fundamentais para a experiência dos discentes, o que corroborará com sua prática

docente futura. 

Segundo Freire (1996, p.12), “É preciso, sobretudo, e aí já vai um destes saberes

indispensáveis,  que  o  formando,  desde  o  princípio  mesmo  de  sua  experiência

formadora, vá assumindo-se como sujeito também da produção do sabe” [...]
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É importante trabalhar com o estagiário (futuro professor) e refletir junto daqueles

que atuam nas escolas acerca dos saberes que eles trazem consigo e dos seus

conhecimentos  acadêmicos,  desse  modo  auxiliando-o  no  exercício  de  suas

habilidades.  Nesse  sentido  a  função  exercida  pelo  estágio  é  de  promover  o

desenvolvimento  no  terreno  profissional  para  o  conhecimento  prático  e  teórico

imprescindíveis para o exercício de sua docência. 

É  de  suma  importância  que  desde  o  início  de  sua  carreira  acadêmica  que  o

formando se  mostre  como sujeito  no processo  educacional  e  faça  uma reflexão

crítica sobre a sua prática docente e não seja somente um depositador de saberes,

e que sua aprendizagem seja significativa, que possa evoluir e contribuir para que

seus futuros alunos tenham a base indispensável para serem cidadãos atuantes.

Nesse sentido,

[...]  é  fundamental  que,  na  prática  da  formação  docente,  o  aprendiz  de
educador  assume que o indispensável  pensar  certo  não é  presente  dos
deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais
escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que
supera  o  ingênuo  tem  que  ser  produzido  pelo  próprio  aprendiz  em
comunhão com o professor formador (FREIRE, 1996, p.22).

Ensinar  é  algo  dinâmico  e  profundo,  portanto,  uma  reflexão  sobre  as  práticas

pedagógicas,  os  conteúdos  metodológicos  o  contexto  social  e  político,  é

indispensável  aos  professores  formadores  no  âmbito  das  instituições  de  ensino

superior e que devem ser incorporadas a postura dos instigadores, com o intuito de

provocar  nos  futuros  professores  a  necessidade  de reflexão  constante  sobre os

conhecimentos e a realidade

Convém ressaltar que a formação de professores se inicia quando ele começa a dar

seus  primeiros  passos  no  mundo  acadêmico  nos  cursos  de  Licenciaturas,  essa

formação  é  reforçada  com  as  parcerias  das  instituições  de  ensino  particulares

federais,  estaduais  e  municipais  e  algumas  instituições  de  ensino  não  formais,

passando pela via do Estágio Supervisionado Obrigatório.

Como afirma Freire (1996, p.87), “A formação dos professores e das professoras

devia insistir na constituição deste saber necessário e que me faz certo desta coisa
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óbvia, que é a importância inegável que tem sobre nós o contorno ecológico, social e

econômico em que vivemos.”

O processo educativo é essencialmente formativo. A formação inicial e continuada

dos  professores  é,  também,  fator  decisivo  no  processo  de  transformação  da

educação. Uma formação que oportunize a reflexão sobre as concepções e práticas

educativas pode levar o professor a ressignificar sua ação pedagógica e tornar-se

ele próprio fomentador engajado na proposta de transformação educacional e social

e na construção de cidadãos éticos.

Nesse  contexto  Freire  (1996,  p.  22)  nos  diz,  “Por  isso  é  que,  na  formação

permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a

prática.  É  pensando  criticamente  a  prática  de  hoje  ou  de  ontem  que  se  pode

melhorar a próxima prática”. 

Em  virtude  do  cenário  atual  (de  pandemia  no  Brasil  e  no  Mundo)  a formação

continuada e permanente de professores tem sido um desafio, tendo em vista que,

nesse  processo,  novas  práticas  tiveram  que  ser  incluídas  e  incorporadas  ao

cotidiano  dos  docentes  e  dos  discentes.  E  isso  demanda  novas  formas  se

re(inventar) na prática. O novo cenário também é de novas possibilidades em que o

professor  por  meio  de  novas  ferramentas  tem  que  assegurar  um  ensino  de

qualidade estando fora da sala de aula.

Para o autor:

Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e historicamente,
nos  tornamos  capazes  de aprender.  Por  isso,  somos os  únicos  em que
aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do
que  meramente  repetir  a  lição  dada.  Aprender  para  nós  é  construir,
reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura ao risco e
à aventura do espírito (FREIRE, 1996, p.41).

Nesse raciocínio que nos traz Freire, de que aprender é uma aventura, vemos a

importância  da  formação  inicial  dos  docentes,  pois  é  um  processo  constante  e

permanente que leva ao aprimoramento necessário das atividades desenvolvidas

pelo professor. 
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Portanto, fica evidente que é necessário a formação permanente do professor como

forma de assegurar profissionais mais preparados e habilitados para as salas de

aula, o que faz com que se busque parcerias. Nesse sentido Freire (1996, p.16) diz,

“Não  há  ensino  sem  pesquisa  e  pesquisa  sem  ensino.  Esses  quefazeres  se

encontram  um  no  corpo  do  outro.  Enquanto  ensino  continuo  buscando,

reprocurando”.

O  questionamento  assim como  a  busca  pela  aprendizagem sempre  permeou  a

prática docente, e que deve ser uma atividade constante. Desse modo oportuniza

aos discentes estarem próximos dos saberes científicos, e uns com os outros.

 Freire coloca que:

“Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar
as condições em que os educandos em relação uns com os outros e todos
com  o  professor  ou  a  professora  ensaiam  a  experiência  profunda  de
assumir-se.  Assumir-se  como  ser  social  e  histórico,  como ser  pensante,
comunicante,  transformador,  criador,  realizador  de  sonhos,  capaz  de  ter
raiva  porque  capaz  de amar.  Assumir-se como  sujeito  porque  capaz  de
reconhecer-se como objeto (FREIRE, 1996, p.23)

Na  colaboração  ao  trabalharem  juntos,  alunos  e  professores  se  apoiam  e

estabelecem  uma  relação  não  hierarquizada,  mas  de  compartilhamento  de

responsabilidades, e confiança, visando atingir um objetivo comum. Nesse processo

ninguém deve se considerar melhor que o outro, mas sim como parte do processo

de transformação. Desse modo Freire (1996, p,12) considera que, “Quem ensina

aprende  ao  ensinar  e  quem aprende  ensina ao  aprender.  Quem ensina,  ensina

alguma coisa a alguém”,

Docentes  e  discentes  estão  desse  modo  em  um  processo  equivalente  de

aprendizado,  todos  devem  ser  valorizados.  Todavia  os  professores  devem  ser

preparados  para  esse  novo  modelo  de  trabalho  docente,  para  que  possa  ser

instituído  um novo  princípio  educativo,  do  qual  em colaboração  os  profissionais

envolvidos  nesse  processo  possam beneficiar-se  dos  saberes  uns  dos  outros  e

dessa forma trazerem maior  benefício  para os  estudantes.  Tendo-se em vista  a

concepção de educador defendida por Paulo Freire quando se refere a importância

da prática pedagógica responsável.
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Este é um saber fundante da nossa prática educativa, da formação docente,
o da nossa inconclusão assumida. O ideal é que, na experiência educativa,
educandos,  educadores  e educadoras,  juntos,  "convivam" de  tal  maneira
com este  como com outros saberes de que falarei  que eles  não virando
sabedoria.  Algo  que  não  nos  é  estranho  a  educadores  e  educadora
(FREIRE, 1996, p.34)

A educação colaborativa tem se mostrado um método inovador, rompendo com os

modelos  tradicionais  de  ensino,  pois  nesse  processo  professor  e  aluno  atuam

efetivamente na construção do conhecimento. Ademais nesse modelo de educação

os alunos aprendem no coletivo, valorizando o trabalho em equipe, dessa forma o

professor atua como mediador para que todos consigam obter bons resultados. 

Desse modo, preocupada com as necessidades dos alunos e as demandas sociais

da  atualidade  a  educação  colaborativa  contribui  para  que  os  alunos  possam

exponho suas ideias e opiniões, atuando dessa forma de maneira mais proativa na

construção do conhecimento. 

Dessa forma, a prática docente é um exercício reflexivo, permeado por pesquisas,

múltiplas  tarefas,  principalmente  frente  ao  momento  atual  que,  por  conta  da

pandemia do novo SARS-CoV-2– Covid 19, tem sido de desafios para dar conta

desse novo modelo de aulas remotas. Indubitavelmente, as tecnologias digitais têm

sido fundamentais nessa nova modalidade de ensino.  Esse momento exige uma

certa criticidade e cautela, pois todos estamos em fase de conhecer o desconhecido.
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2.2 PIMENTA E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA A FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR

Há  tempos  a  formação  inicial  de  professores  tem  sido  assunto  de  estudos  em

diferentes investigações, as quais abriram espaços para análises e considerações a

respeito da intencionalidade do estágio enquanto componente de formação,  bem

como de sua organização no currículo dos cursos

Não  obstante,  é  irrefutável  a  importância  do  Estágio  Supervisionado  como

espaço/tempo para a formação de professores/as, sendo que essa atividade ainda

se constitui, na maioria dos cursos de licenciatura, como algo desafiador.

Mas afinal o que se entende por Estágio Curricular? Pimenta (2005 p. 21) nos diz

que: “Por estágio curricular entende-se as atividades que os alunos deverão realizar

durante o seu curso de formação [...]”  Por isso costuma-se denominá-lo a “parte

mais prática” do curso’. [..] ou seja, é nele que os graduandos têm a oportunidade de

desenvolver suas atividades como professor prático e reflexivo.

Assim,  o  Estágio  Supervisionado  deveria  propiciar  ao  licenciado  o  domínio  de

ferramentas teóricas e práticas indispensáveis à realização de suas funções, desse

modo um maior comprometimento com a aprendizagem do aluno. Portanto, o valor

formativo do estágio nem sempre é percebido, ficando por vezes, nas Observações

e  Intervenções  não  muito  significativas  nem  para  os  alunos  e  nem  para  os

graduando e por vezes não acrescendo em nada no âmbito  da unidade escolar

campo.

No  caso  da  Licenciatura  em  Educação  do  Campo  temos  um  agravante,  são

pouquíssimas escolas de Ensino Médio, um fator limitante para muitos, pois têm que

desenvolver  seus  estágios  no  Ensino  Fundamental  II,  não  conseguindo  ter

experiências necessárias nessa modalidade que é o Ensino Médio. Mas vemos que

essa realidade se arrasta desde tempos remotos, quando Pimenta (2005) se reporta

a uma pesquisa de 1977 e detalha:
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[...]  Falta  escola  para  os  alunos  estagiarem  e,  quando  existe  esta
oportunidade,  permanecem  apenas  na  observação,  não  havendo
possibilidade de participação no planejamento e execução das atividades.
Além disso, os professores não tem possibilidade, de foto de acompanhar
os estágios, ficando-se apenas em uma troca de ideias a respeito do que as
alunas viram na visita a escola (PIMENTA, 2005 p. 60).

Destarte, o ensino-aprendizagem deveria ocorrer nessa fase em que o graduando se

aproxima  da  instituição  de  ensino,  com  o  intuito  de  obter  para  si  algumas

experiências e futuramente aproveitar em sala de aula com seus alunos. Assim, o

acadêmico  vai  formando  a  sua  identidade  docente.  Nesse  sentido,  o  Estágio

curricular é fundamental. Para a autora [...] ‘o estágio não é a práxis. É a atividade

teórica preparadora de uma práxis’ (PIMENTA, 2005 p.15).

Nesse sentido, entendemos a denominação de prática como uma aquisição para a

experiência, ou seja, as atitudes que o graduando passará a ter para que possa

transformar o  mundo que está  ao seu redor,  seja  sua escola,  comunidade ou a

sociedade.

Nessa perspectiva, podemos concluir que a teoria e a prática são indissociáveis,

tendo  em vista  que  uma não  ocorre  sem a  outra.  Embora  por muito  tempo  se

dissociou a  teoria  da prática,  como se fossem dicotômicas,  ou seja,  autônomas,

como se diz no jargão, na prática a teoria é outra. 

Pimenta, citando Fávero, aborda

[...] o predomínio da concepção dicotômica da qual o papel da universidade
é  possibilitar  a  aquisição  de  conhecimento  acumulados  e  não  elaborar
elementos que contribuam para a intervenção na realidade social. [...] Teoria
e prática são indissociáveis. A prática (a análise teórica da prática) é o ponto
de partida e de chegada. A consequência disso é que ninguém se tornará
profissional apenas porque “sabe sobre” os problemas da profissão, por ter
estudado algumas teorias a respeito. Não é só com o curso que o indivíduo
se torna profissional. É, sobretudo, comprometendo-se com profundamente
como construtor de uma práxis que o profissional se forma. (FÁVERO,1992
p.65, apud PIMENTA, 2005 P.68-69)

Por  fim,  entendemos que  o  estágio  não é  apenas  a  práxis  dos  estudantes  nos

cursos  de  Licenciatura  em  Educação  do  Campo,  mas  que  nesse  percurso  de

formação ele se compõe em uma atividade teórica de conhecimento da práxis de
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ensinar realizada pelos graduandos nas escolas. Uma ação teórica formativa que

reúne os demais elementos teóricos do currículo

2.3 KENSKI E A TECNOLOGIA AO DISPOR DA HUMANIDADE

Segundo o dicionário de filosofia de Nicola Abbagnano (1982, p. 906), a tecnologia é

“o estudo dos processos técnicos de um determinado ramo de produção industrial

ou de mais ramos”. Portanto podemos ver que o conceito é variável e conceitual e

muitas vezes confundido com inovação.

A tecnologia, entendida num sentido mais geral, é um conjunto de conhecimentos e

informações ordenadas, oriundas de fontes variadas como, descobertas científicas e

invenções, alcançadas através de diferentes métodos e empregados na produção de

bens e serviços.

A partir  da primeira Revolução Industrial iniciada na Inglaterra por volta de 1760,

deu-se  início  a  uma  série  de  avanços  pelo  mundo,  que  passou  a  ser  mais

industrializado, ou seja, saindo de um sistema feudal para um sistema capitalista.

Porém, no Brasil, esses avanços começaram de fato por volta de 1930. E não parou

mais até chegar nos dias de hoje, em que as pesquisas e os avanços continuam e

ainda são mais desafiadores e inovadores.

Ouvimos muito falar em “era tecnológica”, porém devemos ter em mente que essa

expressão se refere a toda e qualquer época da nossa história, pois o homem desde

sempre foi talentoso e conseguiu construir objetos, realizar ações e projetos, desse

modo resolver seus problemas com a natureza.

Nessa época em que vivemos, tem-se a impressão de que são os melhores tempos

e que é  um privilégio termos acesso a tantas novidades,  jamais  usufruídas pela

humanidade  anteriormente.  Entretanto,  isso  é  uma  falsa  ideia,  haja  vista  que,

reportando-nos à história, até o fim o Império Romano, os homens declaravam viver

num extraordinário progresso da civilização a que pertenciam. Kenski (2007, p.21)

ressalta  que:  “A  evolução  social  do  homem  confundiu-se  com  as  tecnologias

desenvolvidas e empregadas em cada época”.
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Dessa  forma,  as  contribuições  dadas  pelos  nossos  ancestrais,  que  desde  os

primórdios  vêm se aprimorando  entre  erros,  acertos,  experimentos,  dentre outas

técnicas, impulsionaram a humanidade. Assim, vemos a tecnologia moderna como

fruto da efetivação do sonho de sujeitos que abarcaram em seu projeto de vida o

trabalho de construir ferramentas que tornassem mais fácil a materialização de atos

cotidianos.

Consequentemente toda fase da história humana, suas culturas, sua maestria em

polir  a pedra, plantar,  domesticar os animais,  produzir seus utensílios a partir  do

barro  e  depois  do  ferro,  suas  descobertas  sobre  as  novas  formas  de  energias

obtidas  das  reações  nucleares,  foi  dando  seus  saltos  para  novas  técnicas  e

tecnologias, ou seja, um trabalho intelectual intenso. Kenski (2007 p. 20) afirma que

“com a capacidade de raciocinar e as mãos livres para criar, o homem inventou e

produziu ferramentas e processos para sua sobrevivência em qualquer tipo de meio

ambiente”.

Foram tantas as mudanças, que o ser humano sentiu necessidade de expressar,

não só oralmente, mas de outras maneiras, ou seja, precisava codificar, registrar o

que  existia  em  seu  cotidiano  através  de  um  novo  meio  de  comunicação,  que

pudesse ser usada em tempos e espaços diferentes. 

Desse modo, Kenski (2007 p.29) escreve que: “ao contrário das sociedades orais,

onde  predominavam a  repetição  e  a  memorização  como forma de  aquisição  de

conhecimento,  na sociedade da escrita há necessidade de compreensão do que

está sendo comunicado graficamente”.

Os avanços continuam, passam pela linguagem oral, a escrita como tecnologia da

comunicação e chegamos na “era da linguagem digital”,  ou era das” tecnologias

digitais”, que tem sido considerada como a quarta revolução por alguns autores. 

Kenski (2007) entende que:

A base da linguagem digital  são  hipertextos,  sequência  em camadas de
documentos interligados, que funcionam como páginas sem numeração e
trazem informação variadas sobre determinados assuntos. Vai depender da
ação de cada pessoa o avanço nas informações disponíveis, aprofundando
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e  detalhando  cada  vez  com maior  profundidade  o  nível  de  informações
sobre determinado assunto. Para alguns, é possível “navegar” nas páginas
e ter uma ideia superficial sobre o tema em uma leitura rápida, de apenas
cinco minutos, por exemplo. Se houver mais interesse, é possível clicar em
sequências nas páginas e aprofundar as informações sobre o assunto, até
quando se achar suficiente. (KENSKI,2007, p.32).

Destarte, os artigos que lemos na Internet, blogs, sites, páginas pessoais, livros de

diversos  temas,  são  exemplos  de  hipertextos que  são  construções  coletivas  e

interdisciplinares, onde se pode selecionar as informações de modo a levar o leitor a

satisfação com os conteúdos sabendo que esse processo de leitura e escrita não é

sequencial, e pode-se passar para outros textos na medida que preferir.

Para  Kenski  (2007,  p.  38)  “As  novas  TIC’s  não  são  somente  simples  suporte

tecnológicos, elas têm suas próprias lógicas, suas linguagens e maneira particulares

de comunicar-se com as capacidades perceptivas, emocionais, cognitivas, intuitivas

comunicativas  das  pessoas”,  ou  seja,  uma  tecnologia  que  interage  com  seus

interlocutores.

Um site, “por mais instrutivo que seja, não está inserido numa proposta formal de

ensino”,  porém  podemos  utilizá-lo  como  mais  um  canal  de  interação  para  os

estudantes,  como  uma  forma  mais  rápida  de  acessar  os  conteúdos  dos  quais

necessitam em um só lugar, sem aglomerações.

Desse modo KENSKI (2007) ressalta

As  alterações  sociais  decorrente  de  banalização  do  uso  e  do  aceso  ás
tecnologias  eletrônicas  de  informação  e  comunicação  atinge  todas  as
instituições  e  espaços  sociais.  Na  era  da  informação,  comportamentos,
práticas,  informações e saberes se alteram com extrema velocidade.  Um
saber  ampliado  e  mutante  caracteriza  o  estágio  do  conhecimento  na
atualidade.  Essas  alterações  refletem-se  sobre  as  tradicionais  forma  de
pensar e fazer educação. (KENSKI, 2007, p.41)

Kenski  (2007  p.45)  acresce  ainda  “seja  qual  for  o  grau  de  ensino,  as  escolas

precisam acordar  e  incorporar  os  novos  movimentos  voltados  para  a  tecnologia

digital  em  seus  cursos  ou  ficarão  estagnadas  e  condenadas  a  obsolescência”.

Diante do mencionado não temos dúvidas que as ferramentas tecnológicas digitais

são imprescindíveis no âmbito da educação e principalmente no contexto atual.
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Posto isso, e, com a expansão das Tecnologias da Informação e Comunicação, as

distâncias geográficas são vencidas. Em vista disso, os alunos podem, através da

internet, ter acesso a sites, livros e revistas virtuais, artigos, e vários outros recursos,

que auxiliam no dia a dia dos educandos e educadores e outros atores sociais que

deles fazem uso.

2.4 O ENTRELACE DO REFERENCIAL: FREIRE, PIMENTA E KENSKI

Com base nos estudos dos autores abordados nesta pesquisa, podemos refletir que

todos aproximar-se em seus textos que a teoria e a prática são indissociáveis, na

prática social. Assim como a partilha de saberes, que são trocas de experiencias

ente discentes e docentes que se faz presente na cotidianidade dos mesmos.

Nos estudos de Freire vemos a preocupação, em toda sua obra, com a necessidade

de uma formação inicial  de professores que os prepare para reflexões sobre as

concepções teorias e práticas educativas que podem levar o professor a ressignificar

sua ação pedagógica e tornar-se ele próprio incentivador e apoiador das propostas

de transformação educacional e social e na construção de cidadãos éticos e libertos,

a partir de uma comunicação melhorada e partilha de saberes.

O que o aproxima de Pimenta, é que, em sua concepção, somente a teoria (que é

apresentada de forma intelectual) não é suficiente para se levar a uma práxis, (a

experimentação) sendo que, é preciso que a prática esteja associada a teoria para

que  transformações  aconteçam.  Isso  leva-nos  às  análises  de  Kenski  sobre  as

práticas que levaram a humanidade a desenvolver novas técnicas e tecnologias da

qual desfrutamos hoje, as quais, sem a teoria também não seriam possíveis.

No que concerne à prática pedagógica inicial  ou continuada do professor,  Freire

defende que a teoria deve ser apropriada à prática do professor, que passa a ser um

modelo inspirador para de seus educandos, destacando que, na verdadeira práxis, a

formação  do  futuro  docente  deve  estar  presente  desde  o  início,  valorizando  as

emoções  e  a  criticidade.  Já  Kenski  ressalta  que,  somente  a  tecnologia  e  as

máquinas não são suficientes para a reformulação necessária à educação, mas os
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estímulos, a troca,  a comunicação, são aspectos significativos na interação entre

professores e educandos. 

Pimenta, por sua vez, busca redefinir o Estágio curricular na formação de professor,

já que a autora não o considera uma práxis, mas, uma atividade teórica, que prepara

para a práxis.

Sabemos que em todos os processos de desenvolvimento docente, a comunicação

sempre  é  de  suma  importância,  assim  como  a  partilha  de  saberes,  que  vem

permeados  de  medos,  angústias,  desafios,  contribuições  e  inovações,  tudo  isso

torna-se  primordial  para  todo  esse  processo  de  ensino-aprendizagem.  Assim  os

autores  nos  trazem  lindamente  a  teoria  (intelecto)  como  ensino  e  a  práxis  (a

experimentação),  contribuindo para  entender  as  circunstâncias  que  configuram o

espaço escolar hoje.

Diante dessas reflexões foi possível perceber que durante muito tempo existiu uma

controversa em relação ao papel do professor dentro da sala, ele era o detentor do

conhecimento com pouco participação dos alunos. Freire, Pimenta e Kensi, em suas

escritas nos trazem uma visão diferenciada, ao romperem com esse círculo de uma

educação  bancária,  dessa  forma nos  mostrando  que  a  criação  de  diálogos  e  a

comunicação entre alunos e professores pode ser considerado um investimento na

aprendizagem e na partilha de saberes.



37

3 CONTEXTO HISTÓRICO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO
NO BRASIL

Realçaremos,  nesse  capítulo,  alguns  fatos  e  acontecimentos  históricos,  as

regulamentações legais e o que se tem conseguido alcançar com a dimensão da

prática docente na formação inicial.

O contexto do regime político do Estado Novo, fundado por Getúlio Vargas em 1937

e que se estendeu até 1945, é o cenário no qual se efetiva a implementação das

Licenciaturas e dos cursos de Pedagogia, com a estruturação das Faculdades de

Filosofia, Ciências e Letras, a partir do Decreto-Lei nº 1.190/1939 (Scheibe; Durli,

2011, apud Vieira, Alvarenga e Lobos 2020). Esse marco legal abre possibilidades

para outras legislações que expressam diversas disputas no campo das políticas

públicas para a formação de professores/as.

No contexto do golpe militar de 1964, novas mudanças são realizadas na legislação

de ensino. Com a Lei nº 5.692/1971, institui-se a Reforma do Ensino, alterando a

denominação para primeiro e segundo graus, respectivamente.  Ocorre também a

extinção das Escolas Normais com a criação de habilitação específica de segundo

grau para o exercício do magistério de primeiro grau (SAVIANI, 2009). 

Nesse  mesmo  período,  é  publicada  a  primeira  regulamentação  legal  que  faz

referência à parceria entre os cursos de formação de professores/as e as escolas de

educação básica na realização do Estágio Supervisionado. Trata-se da Resolução nº

9/1969,  do  Conselho  Federal  de  Educação,  que  se  limita  a  afirmar  que  “será

obrigatória  a  Prática  de  Ensino  das  matérias  que  sejam  objeto  de  habilitação

profissional, sob a forma de Estágio Supervisionado a desenvolver-se em situação

real, de preferência em escolas da comunidade” (Art. 2.º).

A resolução pode ser  considerada uma porta aberta para a possibilidade de,  ao

longo dos anos, arraigar o debate em torno do estágio supervisionado, da formação

de professores/as e do papel das escolas (incluindo as escolas do campo), local do

estágio nessa relação, com prioridade dada às escolas da comunidade. Ou seja,
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essa resolução representa um marco ao instituir legalmente, no Brasil, diretrizes da

formação pedagógica nas licenciaturas.

Destaca-se que, somente 30 anos após a implementação do curso de Licenciaturas,

a  normatização  do  estágio  passa  a  integrar  a  política  de  formação  de

professores/as.  Ao  compor,  portanto,  o  processo  de  formação  inicial  de

professores/as,  o  Estágio  Supervisionado  define  para  os  discentes  um lugar  de

reflexão,  de  construção  e/ou  desconstrução  de  sua  identidade  profissional  e  de

expectativas  em relação  à  sua  constituição  como  professor/a  (PIMENTA;  LIMA;

2004).

Na  década  de  1970,  salienta-se  a  Lei  nº  6.494/1977,  que  estabeleceu:  “[...]  os

estágios devem propiciar a complementação do ensino e da aprendizagem; devem

ser executados, acompanhados e avaliados de acordo com os currículos dos cursos

[...]”  (Art.  1º,  §  2º).  Para  Andrade e  Resende (2010)  apesar  de  a  lei  tratar  dos

estágios  de  estudantes  de  ensino  superior  e  ensino  profissionalizante  do  antigo

segundo  grau  e  supletivo,  as  suas  normas  gerais  também  deveriam  ser

consideradas nos cursos de formação de professores/as. Essa lei vigorou até 2008,

quando foi revogada pela Lei nº 11.788. 

Com  a  promulgação  da  Constituição  Federal  (Brasil,  1988),  o  cenário  de

redemocratização  do  país  postulou  uma nova  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  para a

Educação. Esse processo contou com a participação de educadores/as integrantes

de várias entidades acadêmicas e de pesquisa, bem como da sociedade civil. 

De  acordo  com o  art.  62  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional

(LDBEN) (Brasil, 1996), no Título VI, caberia aos cursos de Pedagogia/Licenciatura

a formação de profissionais de educação para atuar em áreas de administração,

planejamento,  inspeção,  supervisão  e  orientação  educacional.  Já  a  formação  de

nível médio na modalidade Normal seria responsável pela formação mínima para o

exercício  do  magistério  na  educação  infantil  e  nos  anos  iniciais  do  ensino

fundamental (SAVIANI, 2009).

Nessa perspectiva, acreditamos que:
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Introduzindo  como alternativa  aos cursos  de pedagogia  e licenciatura  os
institutos superiores de educação e as Escolas Normais Superiores, a LDB
sinalizou para uma política educacional tendente a efetuar um nivelamento
por baixo: os institutos superiores de educação emergem como instituições
de  nível  superior  de  segunda  categoria,  provendo  uma  formação  mais
aligeirada,  mais  barata,  por  meio  de  cursos  de  curta  duração  (SAVIANI,
2009, p. 148). 

Outro  aspecto  relevante  na  educação  brasileira  na  atualidade,  é  que  a  LDBEN

(Brasil, 1996), em seu Art. 2º, responsabiliza os sistemas de ensino a estabelecerem

normas  para  realização  dos  estágios  dos  alunos  regularmente  matriculados  no

ensino  médio  ou  superior.  Destaca-se,  no  parágrafo  único  desse  artigo,  a

determinação  de  que  os  estágios  “[...]  não  estabelecem  vínculo  empregatício,

podendo o estagiário receber bolsa de estágio, estar segurado contra acidentes e ter

a cobertura previdenciária prevista na legislação específica” (BRASIL, 1996). Esses

mecanismos  se  constituíram em uma  importante  referência  para  a  lei  geral  do

estágio e, também, laçam outros dispositivos legais que orientam os estágios 

Outros  instrumentos  que  orientam  o  Estágio  Supervisionado,  é  o  Parecer  nº

744/1997 Referindo-se, por exemplo, às visitas in loco, determina que o professor

observe como está se processando a prática pedagógica no ambiente educativo da

instituição parceira. Apesar do parecer se referir às visitas utilizando o termo quando

necessárias, deixa explícita, além da necessidade da parceria entre instituição de

ensino superior e escolas e/ou instituições campo, a relevância da supervisão dos/as

professores/as  de  estágio  às  escolas  campo,  o  que  impulsionou  as  instituições

formadoras a repensar, pelo menos oficialmente, o papel e as funções do caráter

supervisionado  do  estágio  e,  consequentemente,  a  atuação  dos

professores/supervisores/as desta tão diferenciada ação docente. 

Dois  pareceres do Conselho Nacional  de Educação (CNE)  do ano 2001,  ambos

publicados  em  2  de  outubro,  dedicaram-se  a  refletir  sobre  o  estágio  curricular

supervisionado nas escolas de educação básica. O parecer CNE/CP nº 27/2001a

preconiza  o  que  deve  ser  experimentado  no  curso  de  formação  com  tempo

adequado para as diferentes dimensões da atuação docente. Segundo o Parecer

CNE/CP n° 28:
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 [...] estágio curricular supervisionado de ensino entendido como o tempo de
aprendizagem  que,  através  de  um período  de  permanência,  alguém  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. Por isso é que este momento se chama estágio curricular
supervisionado (Brasil, 2001b, p. 9).

No que se refere à carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena e

de formação de professores da educação básica em nível  superior,  a Resolução

CNE/CP  nº  2/2002,  estabelece  que,  das  2.800  horas  mínimas  do  curso,  400

(14,28%) sejam horas de Estágio Curricular Supervisionado, a ser desenvolvido a

partir do início da segunda metade do curso.

Quase uma década após a publicação da Resolução CNE/CP nº 1/2006, o Conselho

Nacional de Educação (CNE), em cumprimento à Meta 15 do Plano Nacional de

Educação (PNE) (Brasil, 2014), publica a Resolução CNE nº 2/2015, referente às

Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível superior (cursos

de  licenciatura,  cursos  de  formação  pedagógica  para  graduados  e  cursos  de

segunda licenciatura) e para a formação continuada

Nesse documento, é reafirmada a ênfase na participação dos profissionais da escola

campo na organização de atividades do estágio e no processo de avaliação dos/as

estudantes. No que diz respeito ao estágio supervisionado, a Resolução CNE/CP nº

2/2015 retoma a carga horária de 400 (quatrocentas) horas relacionadas à atuação

na educação básica, sendo que o projeto de curso da instituição formadora pode

contemplar outras áreas específicas.

No curso de intensas alterações na política educacional, o Ministério da Educação

(MEC) lança a “Política Nacional de Formação de Professores” (Brasil, 2017), que

provoca manifestações de repúdio de várias associações, sindicatos e instituições

(Anped, 2017). Manifestações que permanecem sendo elaboradas e divulgadas em

uma  sequência  de  movimentos  de  resistência  às  medidas  de  retrocesso  e  de

ameaça à formação docente e ao PNE (Plano Nacional de Educação). 
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Em setembro de 2019,  é publicado o texto referência  das Diretrizes Curriculares

Nacionais  e  Base  Nacional  Comum  para  a  Formação  Inicial  e  Continuada  de

Professores da Educação Básica, com a proposta de reformulação da Resolução

CNE/CP nº 2/2015. 

Mesmo com a discordância de diferentes entidades de pesquisa e de movimentos

sociais, essa resolução é revogada com a publicação da Portaria nº 2.167/2019. O

novo documento define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial

de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a

Formação Inicial de Professores da Educação Básica. 

A  história  da  UFES  se  funde  com  o  cenário  da  época,  e  que  começou  a  ser

construída a partir das escolas e faculdades isoladas de Ensino Superior, criadas a

partir da década de 1930, acompanhando o processo de desenvolvimento industrial

e urbano que já se consolidava em algumas regiões brasileiras e se iniciava no

Espírito Santo. Fundada em 5 de maio de 1954 por meio da Lei Estadual nº 806,

sancionada pelo então governador Jones dos Santos Neves.

A presença da UFES no norte do Estado remonta à década de 1970, quando eram

realizados cursos esporádicos para a formação de professores nos Municípios de

Linhares e Nova Venécia. Em 1992 foi instalada a Coordenação Universitária Norte

do Espírito Santo,  campus de São Mateus a Coordenação Universitária Norte do

Espírito Santo (CEUNES), por meio do Plano de Interiorização no Norte do Espírito

Santo (PINES), marco da interiorização do ensino superior público. Esse plano foi

consolidado de forma permanente no ano de 2005 (RODRIGUES, 2011 apud PPC

2019).

Nesse processo podemos visualizar que a formação inicial de professores/as tem

demarcado seu lugar na agenda política,  em que o Estágio Supervisionado está

inserido  nessa  pauta.  Assim  no  caminhar  do  curso  das  Licenciaturas  houve

reivindicações, lutas, disputas, avanços e retrocessos concretizadas em diferentes

normativas. E cabe destacar a importância das IES (Instituição de Ensino Superior)

como  parceiras  das  escolas,  possibilitando  aos  discentes  realizar  seus  Estágios
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Supervisionados  e  vivenciando  experiências  com  o  cotidiano  escolar  e  a

comunidade que a compõe.

3.1 O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO
DO CAMPO CEUNES/UFES E O ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO

A Implantação do Curso de Licenciatura em Educação do Campo no Campus São

Mateus significou algo inovador, com significativo caráter social, visando a mudança

de paradigmas de olhar a cultura e os valores culturais dos povos característicos do

campo.

O Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é o instrumento que concentra a concepção

do  curso  de  graduação,  os  fundamentos  da  gestão  acadêmica,  pedagógica  e

administrativa,  os  princípios  educacionais  vetores  de  todas  as  ações  a  serem

adotadas  na  condução  do  processo  de  ensino-aprendizagem  da  Graduação,

respeitando os ditames.

O PPC deve  contemplar  diversos  elementos,  dentre  eles  os  objetivos  gerais  do

curso,  as  suas  peculiaridades,  sua  matriz  curricular  e  a  respectiva

operacionalização, a carga horária das atividades didáticas e da integralização do

curso,  a  concepção  e  a  composição  das  atividades  de  Estágio  Curricular,  a

concepção e a composição das atividades complementares, no caso da Licenciatura

em Educação do Campo. Os núcleos de estudos específicos, Infraestrutura, dentre

outros.

De acordo com o PPC (2019) a “Licenciatura em Educação do Campo possui uma

proposta pedagógica diferenciada, pautando-se no regime de alternância (com base

no  Parecer  CNE/CEB n.  1/2006),  que  engloba  o  Tempo  Universidade  (TU)  e  o

Tempo Comunidade (TC), que pode ser compreendido como duas dimensões de um

mesmo processo de ensino e aprendizagem”.

O compromisso com a educação dos povos do campo também orienta a realização

de inúmeros projetos e programas de extensão desenvolvidos em parceria com os

movimentos sociais e sindicais do campo, a exemplo dos projetos de assessoria às
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Escolas  Famílias  Agrícolas  e  o  Programa  Nacional  de  Educação  em  Áreas  de

Reforma Agrária (PRONERA), entre outros. 

O Estágio Obrigatório, faz parte do projeto pedagógico do curso, de Licenciatura em

Educação  do  Campo  UFES/CEUNES,  além de  integrar  o  percurso  formativo  do

educando. Desse modo é inegável a relevância do Estágio Supervisionado como

espaço//tempo para a formação de professores/as, essa atividade ainda se constitui,

na maioria dos cursos de licenciatura, como um desafio. 

De acordo com Tardif (2002), o Estágio Supervisionado constitui uma das etapas

mais importantes na vida acadêmica dos alunos de licenciatura  e,  cumprindo as

exigências da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), a partir do

ano de 2006 se constitui numa proposta de Estágio Supervisionado com o objetivo

de oportunizar ao aluno a observação, a pesquisa, o planejamento, a execução e a

avaliação  de  diferentes  atividades  pedagógicas;  uma  aproximação  da  teoria

acadêmica com a prática em sala de aula

Existem algumas modalidades de estágio, sendo que aqui destacaremos somente o

Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório, que é uma atividade assegurada na

matriz curricular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, cuja prática varia

de acordo com o curso e pode ser realizada em organizações públicas, privadas,

organizações  não  governamentais  ou  através  de  programas  permanentes  de

extensão da universidade.

Desse modo o Plano Pedagógico do curso de Licenciatura em Educação do Campo

da UFES/CEUNES campus São Mateus tem algumas páginas dedicadas ao Estágio

Supervisionado,

“[...] atende à demanda formulada pelo MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, por
intermédio  da  Secretaria  de  Educação  Continuada,  Alfabetização,
Diversidade e Inclusão,  que incitou as Instituições Públicas  de Educação
Superior a apresentarem projetos de Cursos Presenciais de Licenciatura em
Educação  do  Campo  do  Programa  de  Apoio  à  Formação  Superior  em
Licenciatura  em  Educação  do  Campo,  em  cumprimento  à  Resolução
CNE/CEB Nº 1, de 03/04/2002 e ao Decreto Nº 7.352 de 04/11/2010, e em
consonância  com  o  Programa  Nacional  de  Educação  do  Campo-
PRONACAMPO (PPC, 2019. p.9)
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Em relação  á  finalidade  do  Estágio  Obrigatório,  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso

dispõe,

A  finalidade  da  prática  de  estágio  supervisionado  é  fomentar,  nos
estudantes  dos  cursos  de  licenciatura,  além da  compreensão  de  teorias
estudadas no decorrer da graduação, também sua aplicabilidade e reflexão
sobre a prática  do professor,  a ser  desenvolvida a partir  da inserção no
campo  educacional.  Assim,  o  Estágio  visa  instrumentalizar  o  pretenso
professor  na  atividade  docente,  levando  em  consideração  as
transformações verificadas na sociedade, que por sua vez se rebatem na
escola,  na perspectiva  de contribuir  para que a  educação cumpra o seu
papel mais essencial: a formação para a cidadania (PPC, 2019, p.289).

Sobre a atuação como docente em escolas do campo, o PPC traz,

A partir do 5º período, o educando será estimulado a pensar na sua atuação
como professor, diante da realidade onde será inserido. O estágio busca a
inserção no mundo do trabalho. Nesse sentido, torna-se fundamental que os
educandos utilizem os Instrumentos da Alternância, de modo a potencializar
a construção de um novo modelo de educação, campo e sociedade (PPC,
p.122)

Nesse sentido, na estruturação do Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura

em  Educação  do  Campo  da  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo

(UFES/CEUNES),  é  de  fundamental  importância  o  papel  desempenhado  pelo

professor orientador da disciplina, que, a cada etapa, acompanha o desenvolvimento

dos graduando através dos relatos do andamento dos estágios, e avalia as ações

que estão sendo desenvolvidas.

Dessa  forma,  o  Estágio  I  começa  no  5º  período,  é  desenvolvido  no  Ensino

Fundamental II. Já o Estágio III é realizado no 7º período, no Ensino Médio. Nessas

duas etapas do estágio (I e III), os discentes passam pelo momento da Observação

da  Gestão  Escolar  e  do  trabalho  docente,  e  fazem  seus  relatórios  com  as

informações coletadas.  Serão  seus primeiros  contatos com a unidade de ensino

escolhida e a comunidade ali representada, ou seja, é uma etapa de preparação,

que conforme o PPC (2019):

Serão  desenvolvidas  atividades  de  observação,  investigação,  reflexão  e
problematização quanto à organização do trabalho docente, no sentido de
levantar informações necessárias à compreensão do contexto educacional
em que se insere o trabalho do educador. Essa etapa é concebida como
preparatória  à  elaboração  do  planejamento  a  ser  apresentado  como
norteador  das  ações  do  processo  de  ensino  e  aprendizagem  a  serem
executadas nas etapas posteriores. A ideia central é priorizar atenção aos
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saberes  pedagógicos e à produção  de conhecimento geral  da  instituição
(PPC, 2019, p.293). 

Já no Estágio II, realizado no 6º período e no Estágio IV, executado no 8º período,

são desenvolvidos, no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, as Intervenções. É

nesse momento que serão colocados em prática todos os aprendizados adquiridos

no Tempo Universidade (TU), ou seja, é a fase de execução das ações que foram

planejadas,  e  aprofundadas  do  processo  de  construção  do  conhecimento,

envolvendo os professores da escola ou da disciplina específica. Muitos dos Projeto

de Conclusão de Cursos (TCC’s), partem das realidades vivenciadas nos estágios

ou mesmo de ideias que surgiram como pesquisa a partir dele.

Desse modo, para que o estágio aconteça, é exigida uma carga horaria total mínima,

recomendada  pela  Resolução  CNE/CP  2/2015,  de  400  horas,  porém,  na

Licenciatura  em  Educação  do  Campo  –  CEUNES/UFES  a  carga  horária  total

corresponde ao mínimo de 420 horas previstas na grade curricular.

Outro aspecto a ser abordado é que, em consonância com a resolução CEPE/UFES

n.  74/2010,  a  carga  horaria  semanal  a  ser  cumprida  na  realização  do  estágio

supervisionado obrigatório, não deve ultrapassar as 25 horas, totalizando assim 105

horas  por  etapa.  Portanto  os  estágios  podem  ser  realizados  pelos  alunos  da

Licenciatura em Educação do Campo, segundo o PPC (2019) em:

“[...] Escolas Estaduais do Espírito Santo por meio do convênio 118/2016
com a Secretaria Estadual de Educação – SEDU, cujo período de vigência é
de 20/09/2016 a 19/09/2021, e nas escolas municipais de São Mateus por
meio  do convênio  103/2017 com a Secretaria  Municipal  de Educação,  e
período de vigência de 28/04/2017 a 27/04/2021 em outros convênios com
municipalidades diversas, nas quais residem e atuam nossos discentes, que
estão em fase de formalização” (PPC, p.292).

E, assim, a prática docente vai se dando por meio dos estágios, contribuindo para

qualificar  os  graduandos  em  sua  formação  inicial  no  próprio  ambiente  social  e

cultural dos estudantes. Devendo ser capazes de solucionar os problemas que, por

vezes inerentes à vontade dos graduandos, vão aparecendo durante os estágios.

Desse modo, deve-se refletir e dar encaminhamento aos problemas que surgem, de

forma a se  beneficiar  com as  experiências  negativas e  positivas vivenciadas  no

âmbito da unidade escolar.
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Durante todas as etapas do estágio, o graduando vai sendo avaliado de diversas

maneiras,  pelos  professores  e  alunos  da  unidade  escolar,  pelo  professor  da

disciplina  da  IES,  e  pelos  próprios  colegas  que  estão  atuando  no  estágio

conjuntamente. No final de cada semestre todos os relatos são organizados em um

portfólio, a ser entregue ao professor da disciplina que depois de sua apreciação é

posteriormente devolvido ao aluno. 

De acordo com o PPC (2019):

A  avaliação  do  estagiário  ocorrerá  durante  o  desenvolvimento  de  suas
atividades, tanto por parte da prática educativa no tempo acadêmico, como
na prática docente em suas comunidades. A produção de um portfólio será
o  exercício  formativo  de  registro  das  atividades  pedagógicas  e  de
organização  de  elementos  que  possam  ser  avaliados  em  formato  de
ressignificação, ou seja, reelaborando no processo o material pedagógico,
de acordo com apontamentos  dos  professores  da escola  e  do professor
supervisor do estágio (PPC, p.295).

Assim,  entendemos  o  Estágio  Supervisionado  como  dimensão  importante  do

processo  formativo,  algo  que  vai  além  de  uma  simples  atividade  curricular

circunscrita por um determinado número de períodos/anos. Ele deve ser entendido

como campo de conhecimento e de iniciação da profissão docente
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4 A CRIAÇÃO DE UM MECANISMO FACILITADOR ÀS QUESTÕES
DO ESTÁGIO: O SITE.

Como vimos, são muitos os processos que permeiam o estágio e sua realização.

Tais processos ultrapassam a linha do conhecimento teórico, da pesquisa prévia e

aquisição de conteúdos próprios do arcabouço teórico e do conhecimento prático de

aplicação das atividades a serem propostas no campo de atuação de estágio. 

O  processo  burocrático  e  informativo  a  respeito  de  como  ingressar  e  validar  o

estágio se faz como ponto crucial para sua realização efetiva. Com base nisto, este

trabalho  buscou  trazer  um mecanismo  próprio  para auxiliar  na  efetivação  desse

estágio em seus meios cabíveis, pensando na oportunidade de acesso à informação

por parte dos educandos atuantes.

Porém em março de 2020, passamos por um momento atípico, e com isso diversas

práticas  cotidianas,  sejam elas  de  ordem pessoal  ou  profissional,  passaram por

reformulações, adaptações e inovações para que se mantivesse o desenvolvimento

de  nossas  práticas  sociais,  isso  incluindo  todos  os  setores  (indústria,  comércio,

saúde, educação, dentre outros), e que adentrou também o ano de 2021, que ainda

tem  estado  sujeito  aos  efeitos  da  pandemia  COVID  –  19,  incluindo  adesão  a

protocolos de segurança e distanciamento social. 

Assim, inúmeras atividades de trabalho evidenciaram-se como possíveis de serem

realizadas, ainda que com sua eficiência diminuída, de modo não presencial neste

período de isolamento. E as práticas educativas se fazem presentes entre elas

Em consequência disso, foi necessário a interrupção do calendário acadêmico da

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) campus de São Mateus – ES, as es-

tratégias de ensino e aprendizagem precisaram ser revistas para que a retomada

das atividades no formato remoto acontecesse. Sendo o Estágio Supervisionado um

componente obrigatório nos cursos de formação de professores, essa unidade di-
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dática também precisou ser repensada de forma a proporcionar remotamente uma

formação de qualidade aos licenciados. 

Como meio de continuidade às atividades de ensino, foram inseridas novas ferra-

mentas e metodologias em um curto espaço de tempo, por isso todas as áreas do

conhecimento,  bem como suas disciplinas acadêmicas, tiveram que se adaptar a

essa nova realidade. 

Desse modo as comunidades camponesas, quilombolas, ribeirinhas dentre outras

que fazem parte da Licenciatura em Educação do Campo do campus São Mateus,

foram especialmente muito afetadas, haja vista que algumas localidades os sinais de

internet são ineficientes para que o aluno possa entrar em uma aula  online, fazer

download de documentos e atividades, e  por vezes em algumas  o sinal de internet

nem chega, um desafio muito grande, pois agora precisamos efetivamente contar

com a tecnologia que nem sempre está ao nosso dispor como precisamos. Desse

modo o curso sofreu algumas evasões.

Sabemos que nada substitui a presença do professor frente ao seu grupo de alunos

no desenvolvimento de habilidades e competências, de ordem cognitivas e socioe-

mocionais, mas diante da situação enfrentada cabe a nós nos reinventarmos e ga-

rantirmos por todos os meios possíveis que o processo educativo não cesse.

Lembrando de que a Universidade dispõe agora de novas modalidades de ensino,

síncronas  e  assíncronas  e  para  melhor  compreendermos  as  necessidades  dos

alunos e qual a probabilidade de o projeto de um site ser efetivado, foi elaborado um

questionário prático, com cinco perguntas, sendo quatro objetivas e uma discursiva,

com vistas a checar a opinião dos educandos sobre a criação deste mecanismo e

sua aplicabilidade prática. 

Foram  recolhidas,  através  do  primeiro  questionário,  enviado  para  o  grupo  do

WhatsApp  da  turma  do  oitavo  período  que  conta  com  cinquenta  e  um  (51)

participantes,  sendo que quarenta e seis  (46)  responderam ao  formulário.  o  que
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possibilitou o procedimento de análise e interpretação de dados voltada para o grupo

focal específico.

Deste modo, o seguinte relatório foi feito com base nesta pesquisa de opinião a res-

peito da criação do site para informações do estágio da Educação do Campo - Li-

cenciatura da Universidade Federal do Espírito Santo, campus São Mateus. 

O formulário de pesquisa foi realizado através da plataforma Google Forms, (a fim

de facilitar o amplo acesso do mesmo e buscou fazer uma abordagem qualitativa e

quantitativa acerca da necessidade da criação de um site com informações sobre os

Estágios  Supervisionados  obrigatórios  desenvolvidos  no  curso  de  Educação  do

Campo- Licenciatura da Universidade Federal do Espírito Santo, campus São Ma-

teus.

Aqui apresentamos as 5 questões, sendo quatro (04) objetivas e uma (01) discursi-

va, sem identificação dos alunos e suas respectivas respostas.

1) Você utiliza sites de pesquisa na internet? (46 respostas)

Gráfico 1- Relatório de pesquisa de opinião (criação do site)

Fonte: Elaborado pela autora

As respostas dadas pelos alunos ao questionário (gráfico 1) nos permitem ver, no

geral,  que  o  uso  da  internet  se  faz  enquanto  parte  essencial  e  integrante  do

cotidiano dos graduandos
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2) Já utilizou sites de outras instituições ou mesmo o Google para consulta

de informações sobre os estágios? (46 respostas.

Gráfico 2 - Relatório de pesquisa de opinião (criação do site)

Fonte: Elaborado pela autora

Nas respostas para a segunda pergunta (Gráfico 2) procurou-se saber a frequência 

com utilizam site de outras instituições para busca o tema, e podemos perceber que 

grande 63% dos discentes já optou por esta busca.

3) Se houvesse um site para consulta que centralize as informações sobre os

estágios da Educação do Campo Ufes/Ceunes, você utilizaria? (46 respos-

tas)

Gráfico 3 - Relatório de pesquisa de opinião (criação do site)
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Fonte: Elaborado pela autora

Em relação às respostas para a terceira pergunta (Gráfico 3), vimos que foi unânime

entre os graduandos a posição positiva quanto à utilização do site.

4) Quanto, em sua opinião, um site para consulta de informações sobre os

estágios da Educação do Campo/Ufes - Ceunes, contribuiria para o desen-

volvimento do estágio supervisionado obrigatório? (46 respostas)

Gráfico 4 - Relatório de pesquisa de opinião (criação do site)

Fonte: Elaborado pela autora

Nas respostas para a quarta pergunta (Gráfico 4), a maioria dos entrevistados ale-

gou ser muito boa a possibilidade de ter um site específico para a disciplina.
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5) Deixe sua opinião acerca da possibilidade de criação de um site específico

para consulta de informações sobre os estágios da Educação do Campo/

UFES-CEUNES (46 respostas)

Em relação a essa questão, as repostas foram várias:

 Poderia ter informações sobre as escolas do Campo que possuem convênio

com a Universidade. Assim, os alunos teriam a informação da relação dessas

escolas bem como os dados das escolas para preenchimento dos documen-

tos que a Universidade solicita.

 Seria de grande relevância

 É uma ótima ideia para auxiliar os alunos nos estágios da Educampo.

 Sites que ajudem nas dúvidas recorrentes

 Tudo que faltava.

 Muito bom para esclarecer as dúvidas que vamos ter sobre o estágio no de-

corre do curso! 

 Seria ótimo pois tiraríamos muitas dúvidas

 Seria muito bom essa criação do site.

 A existência do site contribuiria muito para o desenvolvimento do estágio.

 Muito bom, pois vais nos ajudar tirar nossas dúvidas

 Seria de grande importância para a nossa intimidade com os variados recur-

sos disponíveis nas plataformas digitais do google.

 Ajudaria muito, pois ainda tem muitas dúvidas e muitas vezes ficamos sem

saber o que fazer.

 O site seria de grande valia, pois auxiliaria em dúvidas e questões especificas

do curso relacionadas ao estágio, como os documentos que são necessários

e como preenchê-los.

 Seria importante, principalmente nos momentos de desenvolvimento do está-

gio obrigatório, onde as dúvidas são frequentes

 Quanto mais informações melhores desempenho.

 As vezes a sugrad nem sempre responde o que queremos saber, com o site

específico pra estágio ficaria melhor.

 Seria muito bom



53

 Muito bom, pois ajudaria com informações que nos tiraria a dúvida rapida-

mente

 Ajudaria muito, pois as vezes não temos informações suficientes acercas dos

temas que envolvem a Educação do Campo.

 É MUITO IMPORTANTE SÃO NOVOS CONHECIMENTOS.

 Seria de muita ajuda, pois estará em uma linguagem própria para nosso está-

gio.

 Considere importante.

 Seria muito bom para que pudéssemos nos orientar.

 Que seja simples para usar.

 Acredito que seria muito útil visto que a maioria das informações em sites no

Google não tem nada a ver com a educação do campo

 Escolas que os alunos do Campo, mas buscam para estagiar.

 Facilitaria o acesso a informação, para a realização do estágio, observação e

a intervenção.

 Seria essencial para tirar as dúvidas e ajudar

 É muito necessário devido as dificuldades dos alunos da educação do campo

encontre, uma na vez que o portal ofertado é o comum para todos, tendo em

vista que o curso de educação do campo tem suas especificidades entendo

que precisa de um site que nos forneça informações acerca dos estágios para

os estudantes da educação do campo. Logo assim irá melhorar e muito o de-

senvolvimento e entendimento dos alunos.

 Seria maravilhoso e ajudaria muito os alunos

 Deveria ser um site com todas as i formações sobre o estágio.

 Seria muito bom pois ajudaria muito o aluno em suas dificuldades!

 Seria algo muito importante que facilitaria no entendimento sobre o estágio,

principalmente para quem está iniciando.

 Com menos informações que deixa quem ler mais perdido quando acessa

 Penso q se faz necessário, pois ainda nos deparamos com muitas dificulda-

des. Ajudaria bastante informações sobre como se comportar, o q observar,

etc.
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 Seria de grande importância para os educandos, pois em relação ao estágio

ainda há muitas dúvidas...Nos ajudaria muito!

 Muito bom.

 Acho Boa essa ideia.

 Tornaria mais fácil para nós que temos dificuldade. Uma ótima ideia.

 Seria uma forma mais acessível para estar nos, orientando de forma rápida e

ampla.

 Seria muito relevante, pois facilitaria o acesso a informações específicas acer-

ca do curso, promovendo assim, um maior esclarecimento de dúvidas sobre

as questões pertinentes.

 Seria bom para todos os educandos, não somente educação do campo, mas

de outros cursos para conhecer nossos projetos.

 Se estiver um site para nos informar sobre os estágios seria bom.

 A existência de site para o estágio seria muito bom para a ajuda do desenvol-

vimento e esclarecimento para quem precisa de ajuda.

 Acho importante e ajudaria muito quem tem dificuldade e dúvidas.

A quinta pergunta consistiu num espaço para que os alunos opinassem a respei-

to da construção de um site para informações pertinentes ao Estágio Obrigatório,

com base nos resultados pudemos perceber a grande relevância da criação do

mesmo, e nos vimos motivados para a realização de tal processo.

4.1 CONSTRUINDO O SITE

Com  base  na  apresentação  e  análise  dos  resultados  obtidos  pelo  questionário

apresentado acima, viabilizamos a criação de um site como ferramenta que pudesse

agregar em uma só plataforma conteúdos que poderão ser utilizados pelos discentes

do curso de Licenciatura em Educação do Campo, assim, uma vez que acessado,

os alunos poderão visualizar o PPC do curso, vídeos informativos sobre a temática

do  estágio,  formulários  e  documentos  utilizados  especificamente  para  o  mesmo,

artigos com o tema, dentre outros. 
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Devemos destacar que  o objetivo de qualquer  site é facilitar a interatividade, e a

própria  IES  tem  o  seu  que  agrega  várias  informações  conjuntas  sobre  uma

infinidade de assuntos pertinentes ao funcionamento da instituição e que também

conta com informações sobre o Estágio Supervisionado. 

Assim,  obrigatoriamente  o  site é  regido  pela  Lei  de  Acesso  à  Informação  n°

12.527/2011.  por ser  uma instituição autárquica que é vinculada ao Ministério da

Educação (MEC), também conta com a Portaria n.º 2.864, de 24 de agosto de 2005.

Um dos fatores que se pode visualizado no site da instituição é a existência de

Missão, Visão e Valores, logo ela tem uma identidade organizacional e os princípios

éticos que orientam todas suas ações. Além disso ele é um site com designer muito

simples, pois tem objetivo funcional.

 Diferentemente, o site aqui proposto, além de conter as informações que estão no

site  da  instituição  que  é  a  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo,  nele  estão

inseridos vídeos, artigos, nome de escolas municipais e estaduais que atendem aos

estagiários, Leis especificas do estágio educacional, dentre outras informações, ou

seja, é mais centralizado a temática do estágio, e não é regido por leis, o que o torna

um  site mais  instrutivo  e  de  cunho  educacional.  E  seu  design  pode  ser  mais

arrojado, embora funcional não tem a intenção de concorrer com o que já existe,

mas sim colaborar de forma mais pontual as questões voltadas unicamente para o

Estágio Supervisionado da Licenciatura em Educação do Campo – Ceunes.

Diante  do  exposto  destacaremos  a  seguir  as  etapas  do  desenvolvimento  da

ferramenta  que  tem  como  proposta  apresentar  contribuições  para  o  Estágio

Supervisionado na Licenciatura em Educação do Campo CEUNES/UFES. 

4.1.2 Estrutura do site

Um  site é o conjunto de páginas ordenadas num servidor de internet cujo acesso

ocorre a partir  de um domínio, constituído por  páginas que têm textos,  imagens,

gráficos, vídeos e outras formas de mídia. O primeiro passo foi pesquisar na internet,

uma  plataforma  onde  o  site  pudesse  ser  desenvolvido,  encontramos  uma  de



56

hospedagem,  onde  vimos  a  possibilidade  de  criação  da  página  através  de  um

construtor de sites online, oferecido por uma empresa de forma gratuita.

Dentre os pesquisados, a plataforma WIX ofereceu um guia de construção de fácil

entendimento e orientação, o que possibilitou desenvolver o site sem a necessidade

da contratação de terceiros para a elaboração da ferramenta e sem custos.

O segundo passo foi criação de um e-mail, (estagioeducampoufes@gmail.com) que

contou como canal de comunicação do  WIX para avisos de serviços e produtos,

além de se tornar o caminho mais rápido e eficiente para o contato com os visitantes

e alunos que acessarem o  site,  a criação do e-mail na plataforma  gmail também

possibilitou a criação dos questionários online que compuseram a pesquisa.

O terceiro passo foi registrar o domínio, que é o endereço do site, URL. O endereço

escolhido  foi  https://estagioeducampoufe.wixsite.com/my-site ,  e  é  ele  que  os

visitantes (alunos, professores, e demais interessados) precisam digitar na barra do

navegador para chegar até o site. Existem várias categorias de domínio, porém foi

escolhido o mais comum que é o.com. (ponto com)

Depois  de  resolvidas  essas  questões,  chegou  a  hora  de  utilizar  a  teoria  de

arquitetura de informação para adequar o layout e a usabilidade do site a todos os

que irão utilizá-lo. Mas do que se trata a Arquitetura da Informação? Trata-se da

organização da informação para torná-la clara, compreensível. No site, esse objetivo

se mantém: criar as estruturas de organização da informação de  um website para

que o usuário consiga compreendê-lo com facilidade. West (2001, apud Horvath,

2014) cita que "Arquitetura de Informação é a prática de projetar a infraestrutura de

um website, especialmente a sua navegação", ou seja, a home Page.

Os menus devem ser apresentados por importância e o número de submenus não

deve ser  exagerado para que o  usuário  não  precise clicar  inúmeras  vezes para

alcançar a informação desejada. 

Ainda  segundo Nielsen  e  Loranger  (2007  apud Horvath,  2014)  elementos  como

tipologia e cor não podem ser negligenciados, pois são importantes para que o site
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cause uma boa impressão. A linguagem e a redação para site são outros pontos a

serem considerados. É importante que, ao acessar a página, o usuário encontre um

conteúdo organizado e bem escrito, e que a sua fonte seja fácil de ler.

Todavia,  não podemos deixar  de mencionar  sobre a Regulamentação  da Lei  de

Acesso a Informação que no seu artigo 5º, inciso XXXIII do Capítulo I - dos Direitos e

Deveres Individuais e Coletivos da Constituição que diz: 

Todos  têm  direito  a  receber  dos  órgãos  públicos  informações  de  seu
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas
no prazo da lei,  sob pena de responsabilidade,  ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado (BRASIL,
1988).

A Lei de Acesso à Informação n° 12.527 foi sancionada em 18 de novembro de 2011

pela  Presidente  da  República,  (Dilma  Rousseff)  sendo  apenas  um adendo  dos

direitos cabíveis do cidadão ela estabelece que órgãos e entidades públicas devem

divulgar informações de interesse público coletivo em todos os meios disponíveis e

obrigatoriamente no seu espaço online.

Neste caso, esse site não faz parte de uma instituição, mas sim é uma ferramenta

para ajudar a dar visibilidade ao Estágio Supervisionado perante as instituições de

ensino e auxiliar os graduandos da Licenciatura em Educação do Campo do campus

CEUNES/UFES  a  terem  um  local  de  mais  fácil  acesso  para  as  demandas

concernentes ao mesmo. Dessa maneira, não está sujeito a Portaria do Ministério da

Educação  (n.º 2.864, de 24 de agosto de 2005)  que regulamenta qual o conteúdo

que as páginas dos sites das universidades devem conter obrigatoriamente.

E é de suma importância ressaltarmos que, além dos conteúdos informacionais e da

própria arquitetura, os  websites  estão cada vez mais ligados à tecnologia e suas

possibilidades de inovação fazendo com que sejam cada vez mais utilizados.

A figura 01 mostra  o  layout da página principal  (home),  destacando o nome do

curso. Na lateral direita o aluno ou visitante terá acesso ao  menu: Home, Texto e

Contatos,  e  abaixo  o  menu dos  Formulários,  Leis  e  Convênios,  ou  seja,  um

panorama da página, simples e fácil de acessar.
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Figura 1- Home Page do site

Fonte: Arquivo pessoal

A  home  Page é  a  página  onde  normalmente  entramos  no  site,  e que  contém

informações introdutórias hiper ligações com outras páginas do  site.  Desse modo

facilitando a busca.

Na figura 2, clicando no botão FORMULÁRIOS, o aluno é direcionado a uma página

no  Google  Drive para  visualização  e  download dos  documentos  e  formulários

específicos do Estágio da Licenciatura em Educação do Campo.

Figura 2- Clicando no botão FORMULÁRIOS



Fonte: Arquivo pessoal

Para facilitar a vida dos graduandos quanto ao estágio, é disponibilizado formulários

de  forma  eletrônica  pelo  site,  são  documento,  padronizados  que  podem  ser

impressos  e preenchidos  com  dados  e  informações  que  irão  formalizar  a

comunicação da IES coma as instituições

Na Figura 03, clicando no botão CONVÊNIOS, o estudante será direcionado a uma

página no Google Drive para visualização e download dos convênios e listagens de

escolas disponíveis para o estágio.

Figura 3 - Clicando no botão CONVÊNIOS

 Fonte: Arquivo pessoal

A Universidade Federal do Espírito Santo tem convênios firmados com a finalidade

de facilitar a vida dos graduandos, na realização do seu aprendizado prático nas

concedentes  conveniadas.  Empresas,  órgãos  públicos,  profissionais  liberais,
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agentes de integração podem celebrar um convênio com a universidade, por meio

do qual se estabelecem as regras, condições, e os direitos e deveres que regularão

a oferta de campo de estágio para estudantes dos cursos de graduação da UFES

pelo interessado. Dando-se assim por meio do Termo de Compromisso do Estágio

Obrigatório, com formulário também disponibilizado no site.

Na figura 04, ao clicar no menu Vídeo o aluno ou visitante serão direcionados para

visualização de vídeos informativos para o estágio.

Figura 04 - Clicando no menu vídeo

F
onte: Arquivo pessoal

Os  vídeos  têm  uma  função  muito  importante  e  podem  ajudar  bastante,  na

disseminação de informações de uma maneira mais rápida, clara e atrativa, sem que

se precise ficar  horas lendo sobre um determinado assunto,  pois  exigem menos

concentração,  portanto  mais  interativos,  despertando  assim,  mais  interesse  do

visitante.
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No menu Textos, conforme mostra a figura 5, foram incluídos alguns artigos em PDF

em que, em um deles, temos a colaboração da Prof. Drª Andrea Brandão Locatelli,

que é docente no Curso de Licenciatura em Educação do Campo –CEUNES/UFES.

Figura 05 - Clicando no menu textos

Fonte: Arquivo pessoal

Os textos acadêmicos têm diversas finalidades, dentre eles, difundir conhecimentos

a respeito de determinado assunto,  que podem ser  consultados pelos visitantes.

Aqui no caso do site são os artigos voltados para as questões pertinentes ao Estágio

Supervisionado. Que podem ser utilizados para futuras consultas e pesquisas.

E, por último, na figura 06, aparece o contato, para que, se o aluno ou visitante tiver

alguma dúvida ou queira dar alguma sugestão, é só enviar sua mensagem, inserindo

seu e-mail para o feedback.
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Figura 06- Clicar no menu contato

Fonte: Arquivo pessoal

Inserir esta nova forma de mídia propicia diferentes trocas de saberes,  visto que

vivenciamos na sociedade da informação, uma nova forma de leitura e escrita, que

através desse contexto desenvolve novas habilidades de construção e de adaptação

das mídias tecnológicas.

Para  realizar  a  avaliação  do  site  e  validar  o  uso  do  mesmo,  foi  realizada  uma

pesquisa semiestruturada através de questionário e enviado para os graduando do

oitavo período da Educação do Campo, por estarmos em um momento delicado e

sem podermos estar em contato uns com os outros por conta da Pandemia que

assola o Brasil e o Mundo foi enviado pela Plataforma Google Forms no grupo do

WhatsApp que conta com cinquenta e um (51) participantes.

4.1.3 Avaliação do site

Após a criação, organização e correção por parte do orientador, o site foi enviado

aos alunos do curso de Licenciatura em Educação do Campo que estão cursando ou

cursarão a disciplina de Estágio Obrigatório, de forma a averiguar sua possibilidade

de acesso prático e efetivação enquanto mecanismo de pesquisa.

Foi elaborado um novo questionário, também através da plataforma Google Forms,

com  vistas  a  tomar  conhecimento  sobre  a  opinião  do  público  a  respeito  da
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ferramenta. Assim, foram feitas quatro (4) perguntas, sendo uma (1) discursiva e as

demais objetivas, com um total de 33 respostas, que trouxeram os seguintes dados:

1) Você teve facilidade para acessar o site?

Gráfico 5 - Resposta ao questionário de avaliação do site criado

Fonte: Elaborado

pela autora

Analisando as

respostas, percebe-

se  que  a maioria,

ou  seja, 97% dos

educandos  do  curso  tiveram  facilidade  em  acessar  o  site,  o  que  é

significativamente positivo, já que o acesso digital é precário nas comunidades do

campo, sendo que a facilidade em entrar no site é algo que favorece sua utilização.

2) Em  sua  opinião,  o  site  facilitou  a  busca  e  acesso  às  informações

acerca dos Estágios?

Gráfico 6 - Resposta ao questionário de avaliação do site criado.

Fonte: Elaborado pela autora
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Considera-se positivo o fato de o site facilitar o acesso à informação para a grande

maioria  dos  estudantes,  pois  torna-se  mais  uma  ferramenta  para  auxiliar  no

processo de formação inicial dos licenciados. Haja vista que, esse é mais um meio

fácil  e rápido de difundir e disseminar informações e conhecimentos incorporados

em uma só local e com apenas alguns clicks.

3) Numa escala de 1 a 5, quanto você recomendaria o site para outros colegas

que  realizam  ou  realizarão  algum  estágio  no  Curso  de  Licenciatura  em

Educação do Campo Ceunes/Ufes?

Gráfico 7 - Resposta ao questionário de avaliação do site criado.

Fonte: Elaborado pela autora

As respostas evidenciam que 84,8% dos estudantes do curso de Licenciatura em

Educação do Campo recomendariam o site a outros alunos do Curso, atribuindo,

numa escala de 1 a 5, o peso máximo. 

4) Deixe sua opinião acerca do site de consulta de informações sobre os estágios

da Educação do Campo/Ufes – Ceunes.

As respostas foram variadas e de grande importância:

 Muito útil

 Sempre atualizar as informações

 Muito bom adorei

 Excelente ideia e suposição para orientar as nossas ações do dia a dia.
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 Ótima

 Foi uma ótima ideia ter criado este site está ajudando muito educandos

 Maravilhoso

 Precisa ter mais informações detalhadas

 Muito importante

 Um ícone de "dúvidas recorrentes"

 Foi positivo o trabalho desenvolvido.

 O site ajuda na agilidade e facilidade aos acessos e interação.

 Site bom e de Boa recomendação uma informa que ajuda na educação.

 Muito importante manter essa ajuda

 Repensar que o Curso Licenciatura em Educação do Campo, tem realidades

e especificidades diferentes de outros Cursos Ofertados pela UFES. Muitos

acadêmicos estão evadindo, pelo não apoio de maneira coesa por parte de

alguns setores!!!

 É sempre bom ter uma ajuda. Para nos orientar.

 Um belo visual e de fácil acesso, será uma boa fonte de pesquisa

 O site é muito bom principalmente para quem quer se orientar.

 Muito esclarecedor, parabéns pela iniciativa!

 Adorei! Bem simples e prático, tem todas as informações que precisava!

 Um pouco complicado.

 Acredito  que  o  site  facilitará  muito  o  acesso  as  informações.  pois  ocorre

muitas dúvidas onde encontrar as informações.

 Muito bom agora temos mais facilidade.

 Excelente, pois facilita para todos os alunos e professores.

 Muito bom.

 Muito esclarecedor uma excelente fonte de pesquisa.

 Como é tudo muito novo, estamos nos adaptando, prefiro não opinar.

 O site é de extrema importância no auxílio do estágio para os educandos

 É muito bom contar com um suporte, para nós beneficiar.

 O site está bem-organizado, de modo que, facilita o acesso as informações

que precisamos.
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 Ficou melhor nos ajudar muito.

 Foi muito difícil para mim.

 Muito bom!!

Com base nas respostas ao questionário, vemos que a criação do site se fez de

forma  simples  e  efetiva,  facilitando  o  acesso  amplo  e  a  fácil  assimilação  das

informações básicas do estágio que antes de serem reunidas em uma só plataforma

promoviam dificuldades em sua busca isolada. Porém, a internet ainda é um campo

que, apesar de difundido, apresenta barreiras aos menos experientes. 

Neste  sentido,  vimos  a  necessidade  de  um  tutorial  prévio  de  utilização  da

plataforma,  a  fim  de  instruir  aqueles  que  possuem  mais  dificuldade.  Outras

sugestões postas pelos discentes serão incluídas na plataforma, deixando-a cada

vez mais completa e atendendo as demandas para auxiliar os alunos
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Considerações finais

Através  dos  teóricos  trabalhados  nesse  estudo,  vimos  que  os  autores  têm

preocupações pertinentes ao campo da formação de professores, e a relação entre

prática, prática de ensino e estágio e também no tocante ao processo de acesso à

informação na educação.

Dessa forma, pudemos analisar  por esse estudo que o campo de formação dos

docentes,  a  relação  entre  prática,  prática  de  ensino  e  estágio  é  imprecisa  nos

documentos  legais  e  varia  de  acordo  com  os  paradigmas  educacionais  que

vigoravam em cada época. 

Convém lembrar que,  no movimento dos cursos de Licenciaturas,  cabe destacar

suas trajetórias de debates, de lutas, de avanços e de atrasos que continuam nos

convocando à defesa da formação docente

Portanto é inegável que legalmente existiram avanços, principalmente em considerar

que todas as disciplinas que integra o currículo têm uma dimensão prática que deve

ser trabalhada. Além disso, as cooperações das IES com as escolas campo são

imprescindíveis  para  que  os/as  discentes,  ao,  elaborar,  inovar  e  criar  produza

sentidos que estejam ordenados com os movimentos da vida que são ligados à vida

da escola.

Por tudo isso, consideramos que o desenvolvimento do profissional docente deve

ser pensado “a partir”, mas também “para além” de suas diretrizes legais, portanto

requerer atenção das políticas que tratam da formação, das instituições formadoras,

dos  supervisores  de  estágio  e  dos  pesquisadores  do  campo,  por  fim,  de  todos

aqueles que de alguma forma estão implicados nesse processo. Como diz Freire

(p.41) “Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não

se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito. Completando com Pimenta

(2005, p.53) [...] “a atividade docente precisa ser cientificamente estudada” [...].
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O  PPC  do  curso  também  é  ferramenta  importante  de  pesquisa,  onde  se  tem

algumas páginas dedicadas ao Estágio Supervisionada, pois sabemos que faz parte

do  projeto  pedagógico  do  curso  de  Licenciatura  em  Educação  do  Campo

UFES/CEUNES, além de integrar o percurso formativo do educando. Desse modo, é

inegável  a  relevância  do  Estágio  supervisionado  como  espaço/tempo  para  a

formação de professores/as, essa atividade ainda se constitui, na maioria dos cursos

de licenciatura, como um desafio.

Desafio  este  que perpassa por  várias etapas,  desde as  Observações  da gestão

escolar, com as questões pedagógica e administrativa, até a Intervenção o momento

em o discente põe em prática os seus aprendizados adquiridos na academia.

Neste sentido, também fizemos destes desafios a nossa principal motivação para a

criação  de  mecanismos  tecnológico  que  facilitassem e  auxiliassem no  acesso  e

disseminação  de  conhecimentos  sobre  o  Estágio  Supervisionado  Obrigatório  da

Educação  do  Campo  CEUNES/UFES  campus São  Mateus.  Kenski  (2007,  p.18)

“Este também é um duplo desafio para a educação: adaptar-se aos avanços das

tecnologias  e  orientar  o  caminho  de  todos  para  o  domínio  e  apropriação  crítica

desses novos meios

Dessa forma, temos na fala de Freire 2007, p.15) “Ao ser produzido, o conhecimento

novo supera outro antes que foi novo e se fez velho e se "dispõe" a ser ultrapassado

por outro amanhã. Daí que seja tão fundamental conhecer o conhecimento existente

quanto saber que estamos abertos e aptos à produção do conhecimento ainda não

existente.”

Nesse sentido do conhecimento do novo, essa ferramenta apresentada tem o intuito

de diminuir a distância existente entre a fluência tecnológica dos professores e os

avanços  tecnológicos.  O  desenvolvimento  do  trabalho  tem  demostrado  que  a

comunicação  no  contexto  do  estágio  supervisionado  precisa  e  pode  ser

potencializada por meio da utilização de tecnologias, como a consulta em site, blogs

e outras ferramentas/recursos para melhor desempenho no processo de formação

dos atores envolvidos.
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O site tem uma navegação clara, com links, indicações de textos e vídeos e outros,

configurando-se,  além de  um bom recurso  para  alunos  ingressantes  do  Estágio

Supervisionado,  fonte  de informações e  materiais  de apoio  também para alunos

veteranos.  Hoje  os  sites  se  popularizaram  de  forma  abrangente  na  internet,  e

explorar esse meio de comunicação é uma oportunidade que não podemos perder.

Citando Pimenta (2007, p.127) “É preciso que as escolas – de todos os graus e

níveis de ensino – acordem para a incorporação desses movimentos [...]ou ficarão

estagnadas e condenadas a obsolescência”.

 Assim, estima-se que os resultados elencados por esse projeto foram positivos,

para os alunos estagiários da Licenciatura em Educação do Campo- CEUNES/UFES

que  não  podem  ficar  de  fora  desse  movimento  que  acontece  nas  redes,  pois

vivemos em um mundo onde as mídias digitais encontram-se por todo lado, e o site

pode vir a ser um elo entre as unidades de ensino e a IES.

Haja vista que, nesses tempos de Pandemia, e com a disseminação rápida do vírus

SARS-CoV-2  –  Covid  19,  todos  os  trabalhos  de  pesquisa  foram  desenvolvidos

remotamente, utilizando a tecnologia digital das plataformas existentes para contatos

com alunos e professores. 

Os  encontros  do  TCC  com  a  orientadora  aconteceram  através  do

meet.google.com. Já os formulários dos questionários foram criados na plataforma

google forms e enviados via  Whatsapp, dentro dos limites orientados pelos órgãos

de Saúde, através da Recomendação nº 22 de abril de 2020 para que os Estados

“reforcem, ou implementem, as medidas que possibilitem o afastamento social,  e

que  não  permitam  aglomerações  de  pessoas,  como  forma  de  diminuir  a

disseminação do coronavírus e evitar o colapso do Sistema de Saúde”. Desse modo,

a criação do  site vem de encontro realidade atual, pois pode ser acessado sem a

necessidade de deslocamento.

Por  conseguinte,  o  site deve  continuar  em  funcionamento  e  deve  ser  uma

ferramenta de uso contínuo pelos graduandos, tendo em vista que os questionários

respondidos mostraram a aceitação unânime dos alunos em relação a criação e

funcionamento desse mecanismo de busca. 
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A proposta aqui vinculada partiu do fato de termos tido a experiencia de auxiliar

voluntariamente a docente que ministrava a disciplina de Estagio Supervisionado no

Tempo Universidade, desse modo  vimos a necessidade, de propor primeiramente a

criação de uma Comissão de estágio, que ficaria responsável por “alimentar” o site,

ficando atentos para novas necessidades de inclusão de material, e em segundo

lugar, que os alunos monitores do estágio da turma seguinte, poderão contar com

horas  complementares  para  organização  do  site,  como  forma  de  motivação  e

incentivo.
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APÊNDICE

APÊNDICE 1- TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA

Eu                                                                                                                                      ,CPF                               

                                          ,  RG                                                      , depois de conhecer e entender os ob-

jetivos, procedimentos metodológicos, riscos e benefícios da pesquisa intitulado “POSSIBILIDA-

DES TECNOLÓGICAS NA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO DO CAMPO: A CONS-

TRUÇÃO DE UM SITE PARA A DISCIPLINA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO.” bem

como de estar ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou som de voz, AUTORIZO, atra-

vés do presente termo, as pesquisadoras Rosemary Nobre Pinheiro e Débora Schmitt Kavalek do

Curso de Licenciatura em Educação do Campo da Universidade Federal do Espírito Santo, Campus

São Mateus, a realizar entrevistas e gravações que se façam necessárias, sem quaisquer ônus finan-

ceiros a nenhuma das partes. Ao mesmo tempo, libero a utilização das respostas dos questionários,

para fins científicos e de estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor dos pesquisado-

res acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que resguardam os direitos de uso

de imagem e voz. Tenho ciência de que não haverá divulgação do meu nome, da minha imagem ou

som de voz por qualquer meio de comunicação, sejam elas televisão, rádio ou internet, exceto nas

atividades vinculadas ao ensino e a pesquisa explicitada anteriormente.

Deste modo, declaro que autorizo, livre e espontaneamente, o uso para fins de pesquisa, nos termos

acima descritos, meus depoimentos e gravações.

Este documento foi elaborado em duas vias, uma ficará com os pesquisadores responsáveis pela

pesquisa e a outra com o participante.

São Mateus, 04 de setembro de 2020.

Pesquisador responsável pelo projeto

Sujeito da Pesquisa



79



80

ANEXO 1



81

ANEXO 2



82


