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Resumo

O presente trabalho tem o intuito de realizar a 
leitura dos relatórios textuais de Estágio Supervi-
sionado (ES) produzidos por alunos concluintes 
do curso de Licenciatura em Letras (Português/
Inglês e Português/Espanhol) da Universidade 
Paulista EaD. A proposta desta pesquisa reside 
na tentativa de discutir e discorrer a respeito do 
papel social dessa etapa (atividades teóricas e 
práticas do Estágio Supervisionado) na forma-
ção técnica, acadêmica e profissional dos futu-
ros professores, permitindo contato e reflexão 
com o fazer docente na Educação Básica. Nesse 
sentido, a motivação desta investigação consiste 
em duas vertentes: a primeira está ligada à ten-
tativa de reconhecer as estratégias textuais uti-
lizadas por tais estudantes (futuros docentes), 
ao descrever os ambientes escolares visitados, 
bem como as interações sociais com profes-
sores, alunos e demais atores da comunidade 
escolar. A segunda linha de pensamento cons-
titui-se em trilhar caminhos para discutir o pa-
pel do Estágio Supervisionado como espaço de 
confrontos e reflexões sobre o ambiente escolar, 
a partir das narrativas elaboradas pelos alunos. 
Desta forma, os relatos servem para compreen-
der as visões que estão presentes, reverberando 
no imaginário individual e coletivo dos futuros 
docentes em formação. Para construir a traje-
tória apresentada, serão mobilizados os con-

ceitos de saber experienciado (TARDIF, 2002, 
2007), identidade (HALL, 2000, 2005; SILVA, 
2000; WOODWARD, 2000) e narrativas do eu 
(BRUNER, 2014). Neste estudo, em fase inicial 
de pesquisa, foram selecionados dez relatórios 
finais de Estágio Supervisionado, produzidos 
por alunos formandos do curso de Licenciatura 
em Letras (Português/Inglês e Português/Espa-
nhol), nos anos de 2013 e 2014, matriculados e 
residentes em diferentes regiões brasileiras. A 
escolha dos documentos foi aleatória, levando 
em consideração a representatividade das cin-
co áreas geográficas políticas brasileiras, ou seja, 
dois trabalhos produzidos por estudantes ma-
triculados nas regiões Sul, Sudeste, Centro-O-
este, Nordeste e Norte. A abordagem, embora 
qualitativa (análise linguística e narrativa dos 
textos produzidos), fundamenta a abordagem 
documental, uma vez que os relatórios fazem 
parte da trajetória formativa dos docentes em 
formação – ou simplesmente licenciandos que 
atuarão nas aulas de Língua Materna e Lingua 
Estrangeira. Os resultados preliminares indicam 
uma imagem distorcida entre as dificuldades vi-
vidas em sala de aula, como indisciplina e falta 
de infraestrutura das escolas visitadas. Contu-
do, alguns relatos ressaltam e reforçam a escolha 
individual feita pelos alunos, ou seja, o desejo 
de ser professor. O presente estudo faz parte do 
grupo de pesquisa Encontros Interculturais na 
EaD: Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis” 
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(EINAVIB), da UNIP Interativa. Aqui, as nar-
rativas – tanto os relatórios de estágio como as 
descrições textuais de possíveis opiniões ou ten-
sões vividas – possibilitam o compartilhamen-
to de problemáticas próprias das comunidades 
e das regiões, que os alunos estão inseridos, 
emergindo um momento de construção de uma 
identidade do eu-profissional e do eu-pessoal 
(NÓVOA, 1995). 

Palavras-chave: Formação de Professores; Es-
tágio Supervisionado; Narrativas de Vida; Educa-
ção Básica; Identidade Profissional

Abstract

This paper is intended to do the reading of 
Supervised Internship (SI) reports produced by 
graduate students of the Bachelor’s Degree in 
Languages   (Portuguese/English and Portuguese/
Spanish) at the University Paulista distance edu-
cation. The purpose of this research lies in trying 
to argue and discuss about the social role of such 
step (theoretical and practical activities of the su-
pervised internship) in the technical, academic 
and professional future teachers, allowing con-
tact and reflection with the teaching in Education 
Basic. In this sense, the motivation of the rese-
arch in question is two-fold: the first is connec-
ted in an attempt to recognize and describe the 
textual strategies used by such students (future 
teachers), describing the visited school environ-
ments, social interactions with teachers, students 
and other characters of the school community. 
The second line of thought lies in walking ways 
to discuss the role of supervised internship, as an 
area of   confrontation and reflection on the scho-
ol environment, from the narratives produced by 
students. Thus, the reports serve to understand 
the views that are present, reverberating in the 
individual and collective imaginary of future tea-
chers in training. To build the displayed path will 
be mobilized the concepts of experienced know-
ledge (TARDIF, 2002, 2007), identity (HALL, 
2000, 2005; SILVA, 2000; WOODWARD, 2000) 
and narratives of the self (BRUNER, 2014). For 

this study, in the initial research phase, were se-
lected final ten reports of supervised internship, 
produced by course graduates students of Degree 
in Letters (Portuguese / English and Portuguese 
/ Spanish) in the years 2013 and 2014, registered 
and residing in different regions. The choice of 
documents was random, taking into account the 
representativeness of the five geographical areas 
Brazilian policies, i.e. two works produced by stu-
dents enrolled in the South, Southeast, Midwest, 
Northeast and North. The approach, while qua-
litative (linguistic analysis and narrative of the 
texts produced), is taken into account the docu-
mentary approach, since the reports are part of 
the training course for teachers in training - or 
simply licentiate who will work in Maternal and 
Foreign Language classes (ESL). Preliminary re-
sults indicate a distorted picture of the difficulties 
experienced in the classroom, such as indiscipli-
ne, lack of infrastructure of the schools visited. 
However, some reports highlight and reinforce 
individual choice made by students, namely: the 
desire to be a teacher. This study is part of the re-
search group “Intercultural Encounters in Ead: 
life narratives of different Brazils” (EINAVIB), the 
UNIP Interativa. Here, the narrative – both the 
stage reports, and textual descriptions of possib-
le opinions or experienced tensions – enable the 
own problems sharing communities and regions 
that students are inserted, emerging a moment to 
build an identity of the I-professional and perso-
nal self (NÓVOA, 1995).

Keywords: Teacher Training; Supervised In-
ternship; Narratives of Life; Basic Education; Pro-
fessional Identity

1 Os primeiros relatos de uma longa narrativa

Ao realizar uma pesquisa preliminar dos di-
versos trabalhos acadêmicos que versam sobre a 
formação inicial de professores, é possível notar o 
papel do Estágio Supervisionado cuja função re-
side basicamente em aliar os preceitos de teorias 
reflexivas e as experiências das práticas educati-
vas em sala de aula. Isso é possível notar tanto pe-
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los documentos oficiais, que balizam legalmente 
o Estágio Supervisionado, como pelas Institui-
ções de Ensino Superior, que oferecem cursos de 
Licenciatura em diversas áreas do conhecimento.

Assim, a formação de professores, por mais hete-
rogênea que seja (TARDIF, 2002), sinaliza um per-
curso a ser trilhado que consiste em três etapas: a ins-
trumentalização e o contato com saberes teóricos nas 
diversas disciplinas específicas do curso de Letras; a 
aplicação dos conceitos técnicos a partir de ativida-
des ligadas direta e indiretamente ao Estágio Supervi-
sionado; e o contato direto com a sala de aula fazendo 
que o aluno se transforme em professor. 

Contudo, por motivos diversos e que não se-
rão abordados no presente estudo, é possível no-
tar que o Estágio Supervisionado possibilita pou-
cos espaços para que o aluno – futuro professor 
– possa expor suas dificuldades e conflitos vivi-
dos em sala de aula. Neste cenário, o relatório de 
estágio é uma das oportunidades em que a subje-
tividade do estudante pode emergir, com relatos e 
percepções múltiplas do cotidiano escolar.

Desta forma, o presente trabalho trilha leituras 
dos relatórios de estágios elaborados por alunos con-
cluintes do curso de Letras (Português, Inglês e Es-
panhol) da UNIP Interativa, levando em conta duas 
vertentes: reconhecer e descrever as estratégias tex-
tuais utilizadas por tais estudantes, ao descrever os 
ambientes escolares visitados; e discutir o papel do 
Estágio Supervisionado como espaço de confrontos 
e reflexões sobre o espaço escolar. A presente propos-
ta de pesquisa está em sua fase inicial, delimitando 
os objetos de estudo e o estado da arte que abarquem 
narrativas7 e subjetividade em relatórios de estágio.

2 Ser professor implica identificação e cren-
ças: alguns pontos sobre a formação docente

O professor, em sua vida profissional, pode 
ser considerado como alguém que está em movi-

mento constante (GATTI, 1996, p. 86), visto que 
mobiliza diferentes crenças e valores no seu fazer 
pedagógico. Tudo isso calcado em sua identida-
de e pontos de vista construídos cotidianamente, 
pois tais pressupostos são frutos das interações 
sociais que o docente enfrenta diariamente. 

Em outras palavras, o fazer docente é persona-
lista e repleto de discursos que simultaneamen-
te se complementam e se excluem. Um exemplo 
seria a variação de abordagens que um professor 
pode realizar, a respeito de um assunto ou bloco 
conceitual, em cenários escolares variados. Gatti 
(1996) indica que a identidade docente está cal-
cada em valores simbólicos e sociais.

Tanto Moita (1995, p. 116) quanto Nóvoa 
(1992, p. 25) defendem que a identidade profis-
sional docente, com seus saberes técnicos, cien-
tíficos e pedagógicos, ocorre a partir de intera-
ções diretas com o cotidiano escolar e outros 
universos socioculturais. No entanto, não é um 
processo meramente cumulativo, mas, sim, uma 
postura reflexiva diária dos diversos discursos 
em que a escola e seus atores estão envolvidos 
direta e indiretamente.

Para a presente pesquisa, que está em fase ini-
cial, os preceitos de Moita (1995) são relevantes, 
pois sua proposta reside numa pesquisa de abor-
dagem biográfica. Todavia, eles não serão desen-
volvidos nesta comunicação. Já Antônio Nóvoa 
traz à baila uma definição importante, que forta-
lece o pensamento aqui defendido: a formação de 
professores não deve ser considerada como fixa 
e imutável, mas, sim, um espaço de lutas e con-
flitos, ou seja, “um espaço de construção de uma 
maneira de ser e de estar na profissão” (NÓVOA, 
1995, p. 16). Ou, nas palavras de Tardif (2002):  

[...] a experiência mantém uma forte re-
lação com a identidade do trabalhador. Ela 
se refere a um processo histórico, temporal, 
através do qual o ator, a partir de sua história 

7 Este trabalho faz parte do grupo de pesquisa Encontros Interculturais na EaD: Narrativas de Vida dos Diferentes Brasis (EINAVIB), da 
UNIP/EaD e registrado no CNPq.
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anterior de vida, se engaja numa carreira de 
ensino e adquire aos poucos os traços de sua 
identidade profissional: conhecimentos par-
ticulares de seu trabalho, domínio de situa-
ções típicas, facilidade na realização das ta-
refas, sentimentos de segurança, de pertença 
a uma coletividade de trabalho na instituição 
(TARDIF, 2002, p. 54).

Em suma, a identidade pode ser encarada 
como um dos vestígios necessários para traçar 
uma experiência do trabalho. Maurice Tardif 
(2002, p. 286) ainda relata que “a experiência 
proporciona pouco conhecimento instrumental”, 
mas “modos de ser e viver a profissão”. As repre-
sentações do fazer docente estão, segundo esse 
autor, ligadas a três cenários ou objetos: ordem 
interativa, normativa e institucional.

Uma das ilusões discursivas, presentes no 
fazer docente, está relacionada ao domínio do 
conteúdo a ser ministrado e desenvolvido em 
sala de aula. É muito corriqueiro, no contato 
com alunos que começam a realizar seu estágio, 
ser necessário “saber toda a matéria para ‘domi-
nar’ a sala (alunos)”. Tardif e Lessard (2007, p. 
285-6) dizem que a experiência docente, de fato, 
ocorre a partir das rotinas de trabalho, que não 
são apenas ministrar aulas e conteúdos. 

Aqui, é possível notar que o Estágio Supervi-
sionado é um momento importante na formação 
do futuro docente: a emergência de um conflito 
entre discursos da atividade pedagógica faz com 
que surjam diversos embates sociais e culturais, 
transformando o aluno em docente, de forma 
heterogênea e reflexiva. Esse saber “experiencia-
do”, fruto da práxis e validado pela experiência, 
permite a subjetivação do futuro professor. Nas 
palavras de Freire (2014): 

Se, na experiência de minha formação, 
que deve ser permanente, começo por acei-
tar que o formador é o sujeito em relação a 
quem me considero o objeto, que ele é o su-
jeito que me forma e eu, o objeto por ele for-
mado, me considero como um paciente que 
recebe os conhecimentos-conteúdos acumu-

lados pelo sujeito que sabe e que são a mim 
transferidos. Nesta forma de compreender 
e de viver o processo formador, eu, objeto 
agora, terei a possibilidade, amanhã, de me 
tornar o falso sujeito da “formação” do fu-
turo objeto de meu ato formador (FREIRE, 
2014, p. 24-5). 

Em outras palavras, de que forma o desen-
volvimento pessoal de um futuro professor pode 
implicar diretamente, durante a experiência do 
Estágio Supervisionado, sua prática pedagógica? 
Para isso, nada mais individual. Compreender 
como a experiência e a identidade se relacionam 
nesse processo de formação contínua é uma das 
propostas deste estudo.

Os relatórios de estágio e suas marcas de sub-
jetividades impressas textualmente traçam possí-
veis vestígios para compreender quais caminhos 
os futuros professores – hoje, estudantes de Li-
cenciatura em Letras – trilham para sua forma-
ção. Assim, serão mobilizados alguns preceitos 
que abordam construção de identidades.

3 A subjetividade por meio da linguagem: a 
identidade do eu

Woodward (2000, p. 55) discute a subjetivida-
de enquanto termo que envolve os pensamentos e 
as emoções tanto conscientes quanto inconscien-
tes a respeito de “quem nós somos”. É uma expe-
riência mediada pela linguagem e pela cultura, de 
forma descontínua e aleatória, ou seja, de acordo 
com seus movimentos num determinado contex-
to ou discurso (FOUCAULT, 1987, p. 61-2). 

Nas palavras de Hall (2005, p. 13-4), o sujei-
to “assume identidades diferentes em diferentes 
momentos, identidades que não são identificadas 
ao redor de um ‘eu’ coerente”. Isso faz com que 
compreendamos a subjetividade como possibili-
dade que permite entender as identidades emer-
gentes (e não necessariamente uma identidade 
fixa) enquanto “pontos de apego temporário às 
posições-de-sujeito que as práticas discursivas 
constroem para nós.” 
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Tais definições são importantes, pois os alunos 
que realizam seus relatórios de Estágio Supervi-
sionado, acompanhando professores regendo 
suas aulas, elaboram textos com discursos crista-
lizados, estando atentos apenas aos processos téc-
nicos pedagógicos. Contudo, na descontinuidade 
discursiva, por meio dos relatos, é possível emer-
gir um conjunto de opiniões ou crenças subjeti-
vas, entrelaçando-se com relações sociais em que 
o estudante está inserido cotidianamente. 

Bruner (2014) indica a possibilidade de ter 
contato com o conhecimento científico: os mo-
dos paradigmático e narrativo. Tal autor faz 
uma apresentação comparativa das duas formas 
de compreensão, pendendo sua análise para o 
olhar narrativo das tramas. Em outras palavras, 
Jerome Bruner (2014) busca reconhecer ele-
mentos singulares que organizem uma história, 
por meio da subjetividade:

Duvido muito que essa vida coletiva (da 
espécie humana) fosse possível não fosse nos-
sa capacidade humana de organizar e comu-
nicar a experiência em uma forma narrativa, 
pois é a convencionalização da narrativa que 
converte a experiência individual em uma 
moeda de troca coletiva que pode circular, di-
gamos, em uma base mais ampla do que me-
ramente interpessoal (BRUNER, 2014, p. 26).

É necessário considerar que o termo “sub-
jetividade” é discutido por autores e estudos da 
psicologia, em especial da psicanálise. Em linhas 
gerais, o subjetivo é fruto da alteridade na interio-
ridade (FREUD apud HALL, 2005, p. 32-40), ou 
seja, somos portadores de várias identificações. 
Isso é resultado das oscilações do inconsciente e 
consciente humano, os quais têm lógicas internas 
e distintas que estruturam diversas identificações 
e identidades que assumimos no decorrer da vida. 

Essa subjetividade só é possível através dos di-
versos instrumentos e das formas de manifesta-

ção por meio da linguagem, pois ela transforma 
pensamentos e sentimentos em elementos con-
cretos de expressão. As duas – linguagem e subje-
tividade – podem alternar de posição, de acordo 
com a situação ou o cenário em questão (BER-
GER; LUCKMANN, 2002, p. 58). Assim, uma das 
hipóteses que o estudo suscita seria o contato dos 
alunos com as práticas discursivas dos diversos 
grupos e sentidos, presentes no cotidiano escolar.

4 Alguns fios narrativos dos relatórios de 
estágio: pequenos excertos que revelam 
múltiplas narrativas de vida

Conforme descrito anteriormente, o presen-
te trabalho busca, por meio dos relatórios de 
estágio de graduandos em Letras, compreen-
der e trilhar possíveis relações que os estagi-
ários (ou futuros professores) constroem tex-
tualmente a respeito de si, dos docentes e das 
instituições educacionais. 

Assim, os excertos aqui apresentados são refe-
rentes aos relatórios finais de Estágio Supervisio-
nado, os quais são entregues no final do curso de 
Letras. No caso da UNIP Interativa, tais documen-
tos retratam experiências de observação de aulas, 
participação cotidiana das atividades escolares, 
bem como regência nas disciplinas de Língua Por-
tuguesa, Espanhola e/ou Inglesa8 – de acordo com 
o curso que o aluno estiver matriculado.

Deve-se levar em consideração que foram sele-
cionados, preliminarmente, documentos produ-
zidos por alunos, entre 2011 e 2014. Por ser uma 
pesquisa em fase inicial, os relatos dos estudantes 
de Letras não foram agrupados com os cursos em 
que eles estão matriculados (Português, Inglês e/
ou Espanhol), mas pelas características que tais 
documentos manifestam, como imagens de “si” 
(estagiários), do “outro” (professor) e da “profis-
são” (cotidiano escolar).

8 A Universidade Paulista/UNIP Interativa oferece cursos de Licenciatura em: Português (3 anos de duração); Português/
Inglês (4 anos de duração); Português/Espanhol (4 anos de duração). Outras informações estão disponíveis em: <http://
www.unip.br/ead/ensino/cursos_graduacao_pos_graduacao>.
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4.1 Imagens de si

Alguns estagiários se deslumbram com o fa-
zer docente, mostrando que a sala de aula e o 
fazer docente eram momentos concretos de um 
sonho sempre perseguido. Em certos momen-
tos, há um conflito entre o que estava vagando 
oniricamente e o que emerge em sala de aula. 
Um exemplo seria:

S1. O estágio possibilitou fortalecer algo 
que sempre quis: ser professora. Minha von-
tade é dar aula. Aulas, aulas e aulas. Perce-
bo que tenho competência para transmitir 
matéria e conteúdos para pessoas iguais 
a mim. Vejo nos alunos a minha história 
(RELE004/2012).

Ao ler o trecho selecionado, é possível notar 
duas posições que foram se distanciando tem-
poralmente: a de aluno e a de professor. O ex-
certo em questão descreve a sensação que a es-
tagiária teve ao se reconhecer nos alunos. Mas, 
ao mesmo tempo, é um lugar que ela não precisa 
mais ocupar, pois alcançou um dos seus sonhos: 
ministrar conteúdos e aulas. Isso revela posições 
discursivas diferenciadas (a de aluno e a de pro-
fessor) corroborando a ideia de diferenciação 
(SILVA, 2000). 

Nota-se a emergência de um pensamento que 
não é linear, pois há, ao mesmo tempo, o surgimen-
to de um estagiário, que se reconhece tanto nos alu-
nos quanto no professor responsável pela sala em 
questão. A multiplicidade de vozes indica a comple-
xidade na transição entre o estudante e o professor. 
Há uma desarticulação entre o passado (a de alu-
no, por exemplo) e futuro (professor) instaurando a 
descontinuidade, a ruptura, a fragmentação. 

4.2 Imagens do outro

Tardif e Lessard (2007, p. 288) defendem a ex-
periência como ferramenta ou processo que pode 
estruturar a personalidade do ator do seu “eu-pro-
fissional”. Essa interação é fruto de situações regis-
tradas pela imprevisibilidade e extensa presença 

de outras instâncias (a escola e seus profissionais, 
a sala de aula, os alunos e suas características etc.). 
Aqui, o relato escolhido desvela um cenário inte-
ressante: ser professor tem responsabilidades que 
talvez poucas pessoas saibam quais são:

S2. [...] ser licenciado faz com que eu 
perceba como a escola é importante, mas 
extremamente grande. Antes, eu achava que 
o professor apenas dava aula. Na verdade, o 
professor tem uma grande responsabilidade 
por ensinar e lidar com pessoas. E eu, como 
estudei em escola pública, preciso mostrar, 
enquanto professor, o meu trabalho, além 
dos obstáculos e desafios que enfrento dia-
riamente. E vejo que os professores que 
acompanhei até tentam fazer isso, mas é algo 
cansativo (RELI012/2013).

Aqui, S2 indica suas dúvidas sobre o fazer 
docente, colocando nele responsabilidade, mas, 
ao mesmo tempo, um desconhecimento coleti-
vo tanto dos outros quanto de si, quando era um 
aluno. Nota-se que o estagiário continua em mo-
bilidade, assumindo diferentes discursos, identi-
dades e verdades num determinado contexto, ou 
seja, há uma ação dinâmica da construção de si 
a partir do contato com o outro (MOITA, 1995). 
Tal confronto é positivo, pois permite uma “aco-
modação incômoda” entre imagens preestabele-
cidas e cenas cotidianas do fazer docente.

4.3 Imagens da profissão

Tardif e Lessard (2007) dizem que o conhecimen-
to ocorre desde os primeiros momentos, no processo 
de socialização escolar. Em outras palavras, 

os saberes experienciais do professor de 
profissão, longe de serem baseados unica-
mente no trabalho em sala de aula, decorre-
riam em grande parte de preconcepções do 
ensino e da aprendizagem herdadas da histó-
ria escolar (TARDIF; LESSARD, 2007, p. 72).

Isso faz com que a experiência de vida seja o 
principal mobilizador e organizador de outros 
saberes, os quais auxiliam as pessoas (neste caso, 
o professor). 
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Aqui, um ponto interessante e que merece 
atenção: os alunos do curso de Letras estão ma-
triculados numa instituição de ensino superior 
a distância. Assim, ao relembrarem seus profes-
sores e as práticas profissionais que circundam 
o fazer docente, os alunos-estagiários recupe-
ram imagens de professores em outras experi-
ências escolares ou educacionais. Nas palavras 
de Tardif  e Lessard (2007, p. 286), isso seria “o 
conjunto de modos de ser e viver a profissão”. 
Apresentamos dois casos de relatos sobre a ati-
vidade profissional:

S3. O estágio fez com que eu soubesse 
como é difícil e gostoso ser professor. Não 
ser igual ao meu professor de Matemática, 
que apenas dava cópia na lousa e não aceita-
va críticas [...] (RELI006/2013).

S4. Lembro-me de uma teleaula que mui-
tos professores usam o método GLS, mais 
conhecido como “giz-lousa-saliva”. E não é 
verdade? Como desenvolver os conteúdos 
de Língua Inglesa, sem material e fugindo 
do verb to be? Por isso, ser professor preci-
sa de diálogo e um pouco de carisma. É algo 
difícil, mas que eu procuro fazer, deixando 
de lado a coisa chata de apenas ensinar algo 
que eles mal sabem. Se os alunos não sabem 
escrever ou falar direito o português, por que 
ensinar o inglês? (RELI008/2014).

Os dois relatos mostram que, além da técni-
ca e da empatia, o professor precisa ter um bom 
“preparo psicológico”, na tentativa de fazer que os 
alunos aprendam e, ao mesmo tempo, ser bem-
sucedido. Observa-se um conflito entre teoria e 
prática cuja influência é angustiante para o aluno-
-estagiário. Isso mostra que Nóvoa (op. cit.) esta-
va certo: a identidade profissional dos professores 
é sempre um “lugar de lutas e de conflitos”.

5 Considerações finais: um pequeno ponto 
nas diversas narrativas

O esboço, aqui apresentado, serve para mos-
trar o papel do Estágio Supervisionado como 
espaço de constituição profissional, por meio da 

inserção no cotidiano escolar, para desenvolver 
atividades que estejam ligadas ao fazer real da 
construção do conhecimento e perceber subjeti-
vidades e narrativas de vida, ativando a memória 
sobre “o que é ser professor”.

Assim, o Estágio Supervisionado (ES) é uma 
etapa em que muitos preferem “dar o seu jeito”, 
fazendo que a possibilidade de aprendizagem e a 
transmissão de saberes, valores e, principalmen-
te, práticas profissionais sejam deixadas de lado. 
Há um apagamento do intuito do ES, que seria 
“fórmula de transformar um portador de conhe-
cimentos específicos e pedagógicos em um pro-
fessor” (ROCHA, 1983, p. 10).

Embora seja clichê e presente em diversos es-
tudos, refletir sobre as narrativas de vida e a for-
mação de professores na Educação a Distância re-
quer um duplo cuidado, uma vez que a atividade 
deve ser orgânica e complexa, e não, burocrática 
e cartorial. Por isso, a escrita e o reconhecimento 
dos diversos discursos presentes no fazer docente 
são um primeiro passo para transformar o cená-
rio existente na educação brasileira.
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