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CONDIÇÕES OFERECIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ESTÁGIOS 
CURRICULARES EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA CIDADE DE 
SANTA MARIA/RS. Edna Falcão Dutra, Eduardo Adolfo Terrazzan (orient.) (UFSM). 

Os Estágios Curriculares (EC) são considerados instrumentos fundamentais no processo de formação inicial de 
professores, pois auxiliam o estagiário a compreender o mundo do trabalho e preparar-se para enfrentá-lo, e podem 
contribuir para a formação de sua consciência político-social. Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa que 
estudou os condicionantes para a tutoria na realização de EC em Cursos de Licenciatura (CL), com o objetivo de 
analisar as concepções e as expectativas em relação aos EC apontadas por estagiários, a organização desse processo 
em CL e as condições oferecidas pelas Escolas de Educação Básica (EEB) para o seu desenvolvimento. Nele 
apresentamos os resultados referentes aos dois últimos aspectos. Para a coleta de informações, usamos questionários 
distribuídos aos estagiários de CL da UFSM. Nas EEB, os estagiários recebem orientações da Equipe Diretiva e do 
professor titular da turma; essas giram em torno de conteúdos conceituais da matéria a ser tratada e de como agir em 
caso de indisciplina dos alunos. As condições oferecidas para a realização de EC são as mesmas oferecidas aos 
professores efetivos. Os estagiários alegam estar inseguros para realizar seus EC devido a pouca prática, 
desenvolvida durante a graduação, sobre situações de ensino. Conforme a maioria dos relatos, os CL proporcionam 
ao estagiário uma formação voltada à pesquisa numa área básica específica e não à sua atuação como futuro 
professor. As evidências permitem afirmar que há falhas na preparação do estagiário devido à falta de interação entre 
as IES e as EEB. A sistematização dessas constatações, para uso em discussões, permitirá a compreensão dos papéis 
que cabem a essas instituições durante a realização dos EC e, assim, contribuir para o aperfeiçoamento desse 
processo. 
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