
70 
 

 

 ConSensu 

 
 Nº 3 – 2019 

 

Percepções/impressões dos acadêmicos de Artes Visuais sobre o Estágio 

Supervisionado1 

 

MACHADO, Alessandra Aparecida da Silva2; BELADELLI, Ediana Maria Noatto 3 

 

2 Acadêmica do Curso de Licenciatura em Artes Visuais, Uespar/Facitec 
3 Docente do Curso de Artes Visuais, Uespar/Facitec. 

 
 
Resumo: O Estágio Supervisionado é uma disciplina que perpassa basicamente 
todos os cursos de formação profissional e tem sua finalidade (ao menos nas 
propostas curriculares) pautada no princípio formativo que objetiva dar sentido ao 
processo de aprendizagem da profissão para a qual o acadêmico está se formando 
bem como articular os saberes teóricos com os saberes práticos. Nesse contexto, a 
pesquisa objetiva apontar as percepções/impressões dos acadêmicos que cursam 
Artes Visuais sobre o estágio supervisionado. Foi baseada em um estudo de caso 
envolvendo todos os acadêmicos do curso (2º, 3º e 4º ano). Os dados foram 
coletados por meio de questionário semiestruturado composto por questões abertas 
e fechadas. As questões foram analisadas e associadas às bases teóricas que 
fundamentam o estudo.  
 

Palavras-chave: Estágio. Saberes. Formação. 

 

Visual Arts students’ perceptions/impressions of supervised internship  
 

Abstract: The supervised internship is a discipline that basically covers all the 
professional training courses and has its purpose (at least in the curricular proposals) 
based on the formative principle that aims to give meaning to the process of learning 
the profession for which the academic is forming as well as articulate the theoretical 
knowledge with the practical knowledge. In this context, the main goal of this 
research is to point out the perceptions / impressions of the visual arts students on 
the supervised stage. It will be based on a case study involving all the students of the 
course (2nd, 3rd and 4th year). The data was collected through a semi-structured 
questionnaire composed of open and closed questions. The questions were analyzed 
and associated with the theoretical bases that support the study. 
 

                                                             
1
 Trabalho de conclusão do Projeto de Iniciação Científica – PROIC, ano 2018. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Estágio Supervisionado é uma disciplina que compõe a estrutura curricular 

de todos os cursos de formação profissional, tanto de licenciatura como bacharéis. 

Entretanto, a forma como é organizada e pensada nem sempre está integrada ao 

seu objetivo formativo, sendo em muitos casos uma disciplina de cunho burocrático 

e documental.  

Com este estudo busca-se refletir e apontar as percepções/impressões dos 

alunos sobre a importância do estágio supervisionado no processo de formação 

docente, indagando sobre sua finalidade e organização. Tem-se por questão 

norteadora: qual é a percepção/ impressão dos acadêmicos de Artes Visuais sobre a 

disciplina de Estágio Supervisionado no processo de formação profissional/ 

docente? Por meio dessa problemática busca-se apontar as percepções e 

impressões que os acadêmicos possuem sobre essa disciplina e apresentar 

alternativas que possam favorecer o desenvolvimento de estratégias que 

possibilitem o avanço das práticas já realizadas. Foram analisados os conceitos de 

estágio supervisionado, sua importância e finalidade a partir de Bianchi (2012), Stela 

(1991) e Zabalza (2014). 

Partindo do pressuposto que:  

 

O estágio Supervisionado não pode ser encarado como uma tarefa 
burocrática a ser cumprida formalmente, muitas vezes desvalorizados nas 
escolas onde os estagiários buscam espaço. Deve sim assumir sua função 
prática, revisada numa dimensão mais dinâmica, profissional, produtora, de 
troca de serviços e possibilidades de abertura para mudanças. (STELA, 
1991, p.58-59). 

 

Fortalecendo a ideia de que o estágio supervisionado deve ser considerado 

“um instrumento fundamental no processo de formação do professor e poderá 

auxiliar o aluno a compreender e enfrentar o mundo do trabalho e contribuir para a 

formação de sua consciência política e social, unindo teoria e prática” (STELA, 1991, 

p.58). Isso porque “considero os Estágios Supervisionados uma parte importante da 

relação trabalho-escola, teoria-prática, e eles podem representar, em certa medida, 

o elo de articulação orgânica com a própria realidade” (STELA, 1991, p.58). 
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 Essa articulação não pode ser feita de forma isolada do processo de 

formação profissional, pois a escola e a universidade são instâncias envolvidas 

inerentemente nesse processo e demandam envolvimento e trabalho coletivo. 

Apontando-se que “em síntese pode-se considerar que o estágio é um período de 

estudos práticos para a aprendizagem e experiência, envolve supervisão e, ainda, 

revisão, correção, exame cuidadoso” (BIANCHI, 2012, p.7).  Acreditando que nesse 

contexto de supervisionar o estágio possa cumprir com sua finalidade formativa.  

 

Uma das bases de fundamentação do estágio deveria ser, sem dúvida, sua 
dimensão formativa. Se fizer parte do currículo universitário, isso o 
compromete com a formação de nossos estudantes e, nesse sentido, deve 
constituir uma peça a mais do ambiente de aprendizagem que é oferecido. 
Na verdade qualquer debate, análise ou proposta sobre o ensino 
universitário deveria começar com uma referência à formação. E isso afeta 
também o estágio (ZABALZA, 2014,p.67).  

 

 

 DESENVOLVIMENTO 

 

É fato que a disciplina de Estágio está inserida não só nos cursos de 

licenciatura, mas também em outros, não necessariamente do estudo na área de 

humanas, com intuito de aproximar o estudante do futuro ambiente e métodos de 

trabalho.  Esta prática de estágio é extremamente necessária ao estudante tanto no 

sentido da aprendizagem que ela proporciona e também em questões de afirmação 

do trabalho que ele quer para sua vida.  

Quando se trata de trabalho com seres humanos, o trabalhador volta para si 

todas as suas afirmações e negações dos sujeitos inerentes ao seu trabalho, pois a 

mesma humanidade discutida é aquela a quem ele mesmo próprio se insere de 

modo que ele mesmo não possa se desvincular do seu próprio meio de trabalho, de 

nenhuma forma (TARDIF, 2011, p.30).  

Segundo Piconez,1991, p.23, 

 

A aproximação da realidade possibilitada pelo estágio supervisionado e a 
prática da reflexão sobre essa realidade têm se dado numa solidariedade 
que se propaga para os demais componentes curriculares do curso, apesar 
de continuar sendo um mecanismo de ajuste legal usado para solucionar ou 
acobertar a defasagem existente entre conhecimentos teóricos e atividade 
prática. 
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Pensando nesta temática do estágio que envolve os estudantes de curso de 

licenciatura, foi aplicado um questionário para o curso de Artes Visuais, a fim de 

levantar informações sobre o que os estudantes compreendem sobre o estágio em 

si, e a sua relação com a escola de aplicação, com a instituição de ensino e com o 

professor da disciplina de estágio. 

Ao serem questionados sobre o que eles entendiam sobre estágio 

supervisionado e sobre a sua importância, as respostas se resumiam a de que era 

um processo de formação profissional e pessoal, por meio da possibilidade de 

conhecer o ambiente escolar e todos os seus sujeitos, alunos, professores, direção e 

podendo assim ir se preparando psicologicamente na sua formação profissional. É 

uma disciplina a qual dá um suporte para o aluno desenvolver sua formação de 

professor (SUJEITO 1). Por meio desta primeira indagação sobre o estágio 

supervisionado, os estudantes se mostraram bem conscientes que esta prática de 

estágio proporciona a avaliação de fato de como são enquanto professores.  

Sobre a importância de fazer o estágio supervisionado, as respostas foram 

também com relação à formação profissional, porém com o acréscimo de que o 

estágio ajuda a decidir de fato se é esta profissão que querem para a vida mesmo e 

do quanto o estágio proporciona nos confrontos dos conhecimentos da sua sala de 

aula para a sala de aula do estágio. 

Tanto nos centros universitários como nos centros de capacitação 

profissional, para cada formação existem modelos de aprendizagens pelo qual são 

avaliadas as competências objetivas vinculadas aos mais diversos campos da 

profissão. Dentre estes modelos existentes, se destacam os fundamentados no 

desenvolvimento pessoal, sendo este um modelo de alta complexidade, partindo da 

afirmativa de que cada aprendiz surtirá um conhecimento pessoal único, o que faz a 

avalição de cada aprendiz fugir um pouco dos sistemas formativos ou pré-

estabelecidos.  

Com foco no modelo de desenvolvimento pessoal, o estágio curricular 

entendido como “exercício profissional antecipado” deve oferecer diversas 

modalidades de prática e valorizar a riqueza das experiências (ZABALZA, 2014, 

P.103). “O estágio supervisionado serve para me qualificar como professor, pois 

além de testar a teoria com o estágio eu posso aprender a ser um bom professor, 

corrigindo os meus erros e sempre melhorando como acadêmico e futuro professor.” 

(SUJEITO 2). 
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Sabendo que “o ensino aparece como uma atividade fortemente marcada 

pelas interações humanas, pouco formalizada, diferenciada e difícil de controlar” 

(TARDIF, P.44), introduzir um aluno de licenciatura em uma sala de aula, trará 

conflitos muito além da simples prática que deve conduzir para o curso. Acerca 

dessa questão é de suma importância que o estudante tenha claro para si o para 

que lhe serve a disciplina de estágio supervisionado. Para tanto, a maioria dos 

alunos, sujeitos desta pesquisa, disseram que o estágio servia para aproximar o 

estudante da prática profissional e conceder experiência, com vista ao 

direcionamento de se dar uma aula e de seu comportamento dentro de uma sala, 

serve como auxílio fundamental para a formação do professor (SUJEITO 2).   

É fato que para qualquer trabalho que se faça em um ambiente de estudo, 

haja direcionamento de algum professor estudioso e pesquisador sobre o conteúdo 

da disciplina posta aos educandos, e para com a disciplina de Estágio 

Supervisionado não poderia ser diferente. Referente ao papel do professor desta 

disciplina, a opinião dos alunos foram de que o professor estava ali para avaliar, 

orientar, ajudar com as inseguranças, melhorar o comportamento em sala de aula. 

Seu papel é justamente nos dar “toda” a bagagem (conteúdos científicos), ou pelo 

menos uma boa parte deles, enriquecermos com sua própria vivência em sala de 

aula e nos orientar no que for preciso para enfrentar uma sala de aula. Isso começa 

desde a elaboração de um plano de aula adequado. (Silvio Rinaldi) 

Ao abordar o compartilhamento de vivência individual do professor 

universitário aos seus alunos de licenciatura e os resultados na formação dos novos 

profissionais da educação, Pimenta (2006) diz que:  

 

Nem sempre o aluno dispõe de elementos para essa ponderação crítica e 
apenas tenta transpor os modelos em situações para as quais não são 
adequados. Por outro lado, o conceito de bom professor é polissêmico, 
passível de interpretações diferentes e mesmo divergentes. 

 

Assim como qualquer ensino, o estágio supervisionado deve ser 

sistematizado, de forma a possibilitar o seu desenvolvimento enquanto disciplina 

carente de notas para concretização, porém que possa de fato gerar um bom 

aproveitamento do aluno enquanto sujeito aprendiz. “A construção do conhecimento 

exige que haja normas que garantam liberdade de expressão de ideias e 

sentimentos, e participação responsável dos membros do grupo-classe e da 

universidade” (FURLANI, 2012, Pp.33).  
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A maioria dos estudantes, na atualidade, tem que conciliar o trabalho, sua 

fonte de renda, família e a faculdade, tornando qualquer situação que o leve pra fora 

deste círculo extremamente difícil. Mesmo assim, é certo que todos que pretendem 

cursar algum curso de formação superior, saibam das disciplinas do curso no 

momento da escolha e de todas as tarefas inerentes a ele, e, portanto, a via de 

compreensão das dificuldades encontradas no caminho universitário deve partir de 

ambas as partes, universidade e universitários. 

Sobre o envolvimento institucional com a disciplina de estágio, Zabalza (2014, 

p.139) diz que “O protagonismo e, por extensão, a responsabilidade, ao menos no 

seu sentido geral, recai na instituição e não nas pessoas concretas que executam.” 

E em torno do papel da instituição de ensino, dos sujeitos questionados nesta 

pesquisa, na organização e oferta de estágio supervisionado, os entrevistados, em 

sua grande maioria, foram claros que a disciplina é bem organizada pela instituição 

há boa disponibilidade de professor de estágio para avaliar as ações realizadas, no 

entanto uma parte maior ainda dos alunos respondeu que é cansativa demais a 

realização do estágio e difícil de cumprir a carga horária exigida. 

Se o conhecimento da prática de ensino no estágio supervisionado fosse 

reduzido apenas a apropriação de técnicas e a docência ao treinamento, seria 

ineficaz para fins pedagógicos e se a disciplina de estágio fosse retirada, acabariam 

com uma rotina cansativa e obrigatória , mas também acabaria com a única forma 

de contato que o futuro professor teria para conhecer e repensar a sua prática de 

trabalho por meio de algo concreto (ALMEIDA,1995). 

As dificuldades para a conclusão de estágio supervisionado é sim voltado 

como problema maior ou mais difícil para a carga horária, mas também permeiam 

outros caminhos, segundo os sujeitos desta pesquisa, como o falta de tempo para 

conhecer os alunos das salas e os seus comportamentos.   

Ao serem questionados sobre qual era a perspectiva que se tem sobre o 

estágio supervisionado e em que ele contribui para a futura vida profissional, as 

respostas foram bastante diversificadas nos seus termos. A constatação da 

contribuição do estágio dá-se desde como lidar com o aluno, agregar segurança, 

confiança pessoal perante a docência, amadurecimento, aperfeiçoamento de 

métodos, ter uma formação referenciada. Contudo uma das respostas referente à 

contribuição do estágio para a vida foi que Contribui de várias maneiras, mas 
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acredito que a melhor é ensinar a sermos gente (SUJEITO 3). Por este veio de 

pensamento, esbarra-se na afirmação:  

 

O fato de me perceber no mundo, com o mundo e com os outros me põe 
numa posição em face do mundo que não é de quem não tem nada a ver 
com ele. Afinal, minha presença no mundo não é a de quem se adapta, mas 
a de quem nele se insere. É a posição de quem luta para não ser apenas 

objeto, mas sujeito também da história. (FREIRE, 1996, p.53) 
 

Assim sendo, o estágio é colocado de forma a ensinar a ser gente para lidar 

com outras, nessa corrente humana infinita pela qual “quem ensina aprende ao 

ensinar e quem aprende ensina ao aprender.”(FREIRE, 1996, p.53) 

Tendo o aluno estagiário já uma pequena carga de conhecimentos sobre 

uma sala de aula, seus sujeitos dentro e fora de sala, provavelmente algumas coisas 

deste ambiente já ficarão evidentes para ele. Para a maioria dos estagiários o que 

ficou mais evidente dentro da sala de aula é a desorganização dos alunos e falta de 

comportamento. Talvez por conta disso, é possível que o estagiário pense que 

possa estar lhe faltando domínio de turma, autoridade sobre ela. Porém o professor 

deve saber da sua liberdade e de sua autoridade da profissão, mas também 

reconhecer e respeitar a liberdade dos educandos, a ponto de fazê-los enxergar que 

é possível de tê-la e fazê-los também construir a sua própria autoridade (FREIRE, 

2015, P.93).  

A indisciplina é um fato bastante evidente na educação atual, e é por si só 

um grande desafio para a equipe escolar, e não seria diferente para os estagiários. 

 

Entretanto, fica cada vez mais evidente que parte substancial do 
desinteresse (e da “indisciplina”) encontrado em muitos dos nossos alunos 
pode ser atribuído ao distanciamento dos conteúdos programáticos em 
relação às preocupações que aqueles trazem para a escola. Essas 
preocupações raramente são conhecidas por nós, educadores com 
frequência supomos que qualquer conteúdo, a priori, é válido e deve 
interessar aos aprendizes, pois afinal, foi por nós escolhido e sabemos o 
que é bom para eles. (CORTELLA, 2008, p.95) 

 

Na mesma proporção da indisciplina vista, outro fato que é apontado sobre 

as percepções mais evidentes na sala de aula, é a curiosidade dos discentes, e isso 

é uma grandiosa possibilidade de acontecer a aprendizagem, pois a curiosidade leva 

a busca de respostas. 
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O estagiário encontrará diversas possibilidades no ambiente escolar que 

responderá a muitas de suas indagações como estudante, reafirmará alguns 

aprendizados e descontruirá alguns também. O momento da prática de estágio 

provavelmente o levará por meio das observações que fará em outros professores, a 

absorver algumas características funcionais de atuação destes para a conclusão do 

estágio, a fim de possibilitar talvez o domínio da turma escolhida. Afinal se o 

professor regente faz e dá certo, não dá para arriscar inverter.  Sobre esta prática de 

imitação dos outros professores, Pimenta (2004, p.35) afirma: 

 

Em que pese a importância dessa forma de aprender, ela não é suficiente e 
apresenta alguns limites. Nem sempre o aluno dispõe de elementos para 
essa ponderação crítica e apenas tenta transpor os modelos em situações 
para as quais não são adequados. Por outro lado, o conceito de bom 
professor é polissêmico, passível de interpretações diferentes e mesmo 
divergentes. 

 

Portanto, tomar como exemplo atuações de algum professor é considerado 

bom, dependendo da ocasião. Dada a afirmação de “professor polissêmico”, 

pressupõe-se que não há idealização de um bom professor, pois ele estará passível 

de avaliações boas ou ruins dependendo de quem o avalia, do contexto desta 

avaliação e de onde ele está inserido. Sendo assim, é de suma importância que o 

aluno consiga filtrar exemplos nas observações e reelaborá-los, de forma a formar 

uma nova estratégia e construir ou descontruir algum método.  

Quando se questiona sobre as aprendizagens que o estágio proporciona e 

as referências no perfil profissional, nem todos os entrevistados apresentam uma 

condução de imitação de modelos de professores: “O que tomei com meta, após a 

segunda observação, é não julgar ou desmerecer o professor regente. É tentar 

perceber se consigo fazer algo diferente do que ele está fazendo, para que o ensino-

aprendizagem ocorra com melhor eficácia.” (SUJEITO 5). Esta pode ser talvez uma 

característica do estudante do Curso de Artes Visuais, tendo em vista que a 

criatividade e inovação é linguagem forte em qualquer campo artístico, por mais que 

se trate de uma licenciatura. 

Outra indagação deste trabalho é a relação aluno/estagiário e as escolas 

escolhidas para a prática de estágio. “A escola que recebe o estagiário, na maioria 

das vezes, não inclui um plano de estágio no plano escolar” (ALMEIDA,1995,P.27), 

e por vezes pode criar uma situação desconfortável quanto ao recebimento dos 
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estagiários, por conta da não previsão. Mesmo assim as respostas dos sujeitos 

desta pesquisa quanto a acolhida da escola foram que a equipe escolar os 

acolheram bem na sua grande parte. Há relatos pequenos de que o professor 

regente, por vezes, sente-se desconfortável com a presença do estagiário, e nesse 

viés há um duplo desconforto, do estagiário por estar em terreno desconhecido e 

contemplar uma certa rejeição do regente, e do professor regente, que será de certa 

forma avaliado enquanto profissional pelo aluno.  

Sobre a atitude dos professor regente, houve curiosidade se ele proporciona 

a introdução do estagiário em suas aulas, propondo conteúdos que possam ser 

trabalhados e se estão abertos às propostas de trabalho dos estagiários, afinal nada 

melhor do que o professor da sala para mediar a relação entre o estagiários e seus 

alunos. Sobre esta questão a maioria das respostas foi que sim, que a maioria dos 

professores regentes colaboram com o estagiário e alguns até deixam abertos os 

conteúdos a serem trabalhados. 

Tomando a escola como futuro ambiente de trabalho, o estagiário tende a 

tirar conclusões sobre este ambiente e como ele é conduzido pela equipe como um 

todo. Claro que não dá pra se utilizar um exemplo de escola para determinar as 

outras, mas é certo que ficarão marcados alguns acontecimentos vividos nessa 

etapa tão árdua do estágio supervisionado. Pensando nisso, foi indagado sobre o 

que o ambiente escolar apresenta de importante no processo de formação 

profissional, e dentre outras, uma das respostas que mais apareceram foram a da 

transformação das dificuldades em aprendizado.  

As dificuldades encontradas na escola são diversas, afinal o objeto de 

trabalho é o ser humano e "todo trabalho sobre e com seres humanos faz retornar 

sobre si a humanidade do seu objeto” (TARDIF, 2011, p.30), e isso faz com que o 

estagiário questione não só a realidade da escola e a dimensão do comportamento 

dos seus alunos, mas a sua própria colocação dentro da escola como papel de 

formador.  

Para concluir este trabalho de pesquisa sobre o estágio supervisionado e o 

resultado da relação que ele impõe entre estagiários, instituição de ensino, professor 

orientador de estágio e escola de aplicação do estágio, foram propostos os 

seguintes questionamentos aos estagiários: Quais são os seus sentimentos 

enquanto aluno estagiário? O que as práticas de estágio te provocam enquanto 

pessoa e profissional em formação? As respostas que mais se destacaram foram:  
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- Satisfação e cansaço. Ao mesmo tempo em que entendo que o estágio é 

bom para ser um profissional melhor, eu quero que acabe logo, tão logo, que me 

dou conta que poderia ter feito mais, ou estudado mais, quando acabo de fazer. Aí 

penso que para um curso de licenciatura, tínhamos que ter um tempo protegido e 

remunerado adequadamente para a prática do estágio. O cansaço pode atrapalhar 

bastante neste percurso. 

- De tudo um pouco, euforia , insegurança, mas uma grande satisfação de 

estar em sala de aula me preparando para aquilo que escolhi como profissão. 

-São bons meus sentimentos, pois o estágio está contribuindo muito tanto 

para a formação profissional e também como pessoa, me ensina a melhor forma de 

me comportar dentro de sala de aula. 

- A sensação de estar na sala de aula é incrível. 

Medo, angústia, ansiedade, pânico. Enquanto observação e coparticipação é 

tranquilo, mas a regência é demasiado assustadora, porém precisa, pois é dela que 

ganhamos experiência. 

- Vontade de acabar , para voltar a trabalhar normalmente. 

- Tenho muito medo de ir estagiar, mas gosto de estar lá. Me assusta um 

pouco pensar que vou precisar dar aula e ser a professora regente não um dia e sim 

o resto do ano. 

- Me sinto confiável e que estou indo no caminho certo, e me provocam 

como pessoa e profissional um despertar que eu não tinha que é de se importar com 

o outro em passar conhecimento, posso ver que eu posso plantar uma pequena 

semente que pode mudar a realidade do grupo social onde eu vivo. 

- Enquanto aluno, percebo que quanto mais estudo menos sei. O campo do 

conhecimento começa a tomar proporções gigantescas. Um artigo puxa o outro e 

um livro puxa o outro. A mente se expande para os 4 pontos cardeais. A sede do 

conhecimento passa a fazer parte do seu dia a dia. Quanto a prática, me traz mais o 

espírito de inclusão, fazendo-me perceber que todos somos e aprendemos de forma 

diferente. Desta forma, vejo que tenho que me dedicar mais, procurar alternativas, 

ser criativo e inovador, me preparando além do que será ensinado em determinada 

aula. Em suma, preparar-se sempre! Saber que aquele espaço será de sua 

responsabilidade e que você terá um papel fundamental na formação de sujeitos, 

com direitos e obrigações e que você poderá ser um diferencial para eles, mas 

também saber que você é humano, passível de erros e acertos, que sua 
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responsabilidade tem limites, cada um tem que fazer sua parte para que haja a 

construção do conhecimento. Por fim seja humilde e afetivo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estágio deve proporcionar ao estudante a visão dos conhecimentos 

adquiridos já que “o papel das teorias é o de iluminar e oferecer instrumentos e 

esquemas para análise e investigação, que permitam questionar as práticas 

institucionalizadas e as ações dos sujeitos,” (PIMENTA, 2006) fazendo assim uma 

formação de professor pesquisador da sua prática. Nesse sentido, os 

conhecimentos adquiridos na faculdade devem ser coerentes com as situações 

encontradas no memento da prática de estágio, para fazer as ligações teoria e 

prática. Para tanto os sujeitos desta pesquisa concordam que os conhecimentos das 

disciplinas do curso de licenciatura são coerentes, porém não suficientes. Sobre este 

contexto FREIRE (2015, p. 30) afirma: 

 

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses quefazeres se 
encontram um no corpo do outro. Enquanto ensino continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me 
indago. Pesquiso para constatar, constatando, intervenho, intervindo educo 
e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar 
ou anunciar a novidade. 
 

Portanto, a constatação de se achar insuficiente dentro de uma sala de aula, 

talvez perdure para o resto da vida profissional do professor, não sendo um 

problema que aflige tão e somente alunos em fase de estágio. Para o sujeito em 

fase de estágio a insuficiência aparece potencializada talvez pelo fato de todo este 

contexto esteja sendo avaliado. 
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