
 

A INFLUÊNCIA DO ESTÁGIO DE DOCÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO DA 

IDENTIDADE DOCENTE UNIVERSITÁRIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Stephane Silva de Araujo – UFPel
1
  

 

A discussão proposta trata da constituição da identidade docente do professor universitário 

por um viés particular: o Estágio de Docência. A legislação brasileira admite que a formação 

de docentes para o Ensino Superior seja produzida em Programas de Pós-Graduação. 

Contudo, é comum que o foco principal desses esteja voltado ao aperfeiçoamento de 

pesquisadores e o referido estágio seja obrigatório apenas para os bolsistas de Demanda 

Social da CAPES. A partir de vivência diversa no PPGE-UFPel pude realizar o Estágio de 

Docência voluntário e problematizo neste estudo a intervenção desenvolvida e os elementos 

que segundo Farias et. al. (2009) promovem a profissionalidade de professores: história de 

vida, formação e prática docente. A contemplação da prática, por meio deste relato de 

experiência, revelou que no exercício da docência está imbricada a intersecção dos referidos 

elementos de modo a confluírem no processo de transformação da “estagiária” em 

“professora”, ou, de construção da minha identidade docente. Ainda, figura como resultado da 

presente reflexão a necessidade de maior oferta de atividades análogas à vivenciada, 

sobretudo por se dar em ambiente que possibilita o exercício reflexivo da ação, bem como a 

produção coletiva do significado da docência universitária. Dessa forma, a análise encontra 

sua relevância ao tratar de temática cara à área de formação de professores e realçar discussão 

pouco difundida nos espaços formativos de pós-graduandos. 

Palavras-chave: Estágio de Docência – Identidade Docente – Docência Universitária. 

 

Introdução 

A formação dos docentes universitários brasileiros se trata de temática emergente no 

contexto nacional desde meados da década de 1960, quando a partir de acordos internacionais 

os “nossos” professores passaram a desenvolver a formação docente em programas de pós-

graduação estrangeiros. Diante do enfrentamento da docência universitária, questões 

relacionadas a aspectos pedagógicos e didáticos passam a ser questionados, assim como 

aqueles pertinentes à identidade, profissionalidade, etc. 

Atualmente a formação pedagógica, ou didática, de professores universitários é objeto 

de constante discussão entre os pesquisadores da área, dado o silenciamento da legislação 
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nacional sobre o tema (Batista, 2011). Há preocupação emergente com os conhecimentos 

básicos necessários para a constituição da identidade docente, e, há de igual forma, incerteza 

quanto a que instituição deveria se responsabilizar pela referida formação, de que forma e 

tomando quê pressupostos por orientação de trabalho. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN nº 9.394/1996) dedica o 

artigo 66 à preparação de professores universitários. Contudo, a boa intenção legislativa 

esbarrou na distinção semântica e teórica existente entre “preparação” e “formação” de 

professores. E, ainda na responsabilidade por essa, uma vez que a atribui “prioritariamente” 

aos programas de pós-graduação. Nessa senda, temos que os professores universitários 

necessitariam “apenas” de preparação e o espaço adequado para tanto seria o relacionado aos 

cursos de especialização, mestrado e/ou doutorado, de forma prioritária, não obrigatória ou 

exclusiva. 

Aqui, reside um dos primeiros entraves do tema: aquilo que não é atribuição definitiva 

de alguém o é de ninguém, ou seja, o que estiver expresso na letra da lei será cumprido. 

Expressamente temos que, a prioridade da preparação docente pelos PPG’s abre espaço para 

outros entes desenvolverem tal atividade, e a falta de obrigatoriedade desresponsabiliza 

aqueles de tal incumbência. Assim, não temos atualmente uma instituição dedicada 

especificamente a tal formação. Via de regra, os PPG’s se dedicam à formação e ao 

aperfeiçoamento de pesquisadores ou cientistas, relegando a capacitação de docentes 

universitários a segundo plano, quando a desenvolvem (BATISTA, 2011). 

Considerando tal contexto, a meu ver a atividade pedagógica obrigatória aos bolsistas 

de Demanda Social
2
 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior - 

CAPES, segundo a Portaria nº 76/2010 se apresenta como potente ferramenta de constituição 

docente universitária nesses espaços: o estágio de docência. Para Ribeiro e Zanchet (2015, 

p.512) sua instituição no cerne do referido Programa de Bolsas “sinaliza, mesmo que 

timidamente, a preocupação da CAPES com a qualificação para o exercício da docência.” 

Nessa perspectiva, compreendo-o como um potente propulsor dos elementos constituintes da 

profissionalidade docente, quais sejam a história de vida, a formação e a prática pedagógica, 

considerada a teorização de Farias et. al. (2009). 
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Dessa forma, neste estudo problematizo, a partir de um relato de experiência, o estágio 

de docência desenvolvido de forma voluntária no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal de Pelotas, em 2017. Particularmente, compreendo que a atividade 

mobilizou as competências necessárias para a constituição da minha identidade docente 

universitária segundo aspectos que apresento a seguir. 

 

O Estágio de Docência Voluntário no PPGE/UFPel como propulsor de formação docente 

O desenvolvimento da atividade pedagógica foi proposto pela orientadora dos meus 

estudos de Doutoramento, Profª. Drª. Maria Cecilia Lorea Leite, com o objetivo de me 

aproximar do cotidiano docente universitário. Inicialmente, como Professora formada no 

Magistério e graduada em Pedagogia, pensei que tiraria o desafio “de letra”. Que a proposta 

acabaria se constituindo em mais um estágio. Ledo engano! 

O estágio de docência foi desenvolvido no primeiro semestre letivo de 2017 na 

disciplina denominada Educação Brasileira: Organização e Políticas Públicas - EBOPP, que 

apresenta a seguinte ementa 

 

O Estado e suas relações com as políticas públicas educacionais no percurso 

da história da educação brasileira. Organização e funcionamento da 

educação básica no Brasil. Legislação, sistemas educacionais e a 

organização da escola. A profissionalização docente e o financiamento da 

educação. (PLANO DE ENSINO EBOPP, 2017/1) 

 

Dada a proximidade da temática da disciplina com o Anteprojeto de Tese que venho 

desenvolvendo, as questões relacionadas ao conteúdo a ser ministrado pareciam, a priori, amenas. 

Contudo, o desenvolvimento de cada aula fez com que eu percebesse a distância existente em “saber 

um conteúdo” e “saber ensinar um conteúdo”.  

 

Otro tipo de conocimiento del contenido es el conocimiento pedagógico de 

éste, que va más allá del conocimiento de la materia propriamente tal y 

abarca el conocimiento de la matéria para enseñarla. [...] Como no existen 

formas únicas de exponer que sean mejores, el profesor debe manejar um 

verdadeiro arsenal de formas alternativas, algunas de ellas basadas en la 
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investigación y otras en la experiência práctica. (SHULMAN, 2005, p.212) 

 

Dessa forma, dinamizar e potencializar as ferramentas pedagógicas necessárias para a 

construção do conhecimento junto aos alunos foi uma das primeiras descobertas 

desencadeadas pela experiência com a turma. Compreendi assim a 

 

(...) docência como um trabalho que requer saberes especializados e 

estruturados por múltiplas relações, nas quais o processo de humanização – 

do professor e dos sujeitos com quem interage no contexto de trabalho – é 

continuamente forjado. (FARIAS et. al., 2009, p.56) 

 

EBOPP tem características que desafiam até os profissionais com larga experiência no 

campo da docência universitária. Trata-se de disciplina de oferta universal, ou seja, é um 

componente curricular obrigatório para todos os alunos de cursos de licenciatura da 

Universidade. Assim, em sala de aula o corpo discente apresentava heterogeneidade 

considerável no que diz respeito aos cursos de origem. Nessa experiência, em específico, 

havia alunos de Geografia, Artes Visuais, Pedagogia, Educação Física, Letras, Ciências 

Sociais e Biologia. 

Além disso, há que se referenciar certo “menosprezo” dos alunos em relação às 

disciplinas pedagógicas, logo, o desafio de mobilizá-los às discussões necessárias foi 

reconhecido desde o princípio da atividade. Percebi nos primeiros encontros que deveria 

lançar mão de uma proposta mais próxima da realidade dos estudantes, visando maior 

atratividade. Tal perspectiva também encontrou justificativa ao evidenciar que a turma era 

composta por um elevado número de alunos (45) que desenvolviam, em sua maioria, 

atividades laborais em turno inverso. 

Ao aceitar a proposta para desenvolver o Estágio de Docência me deparei com a 

necessidade de organizar um referencial teórico de qualidade que norteasse a condução das 

aulas. Assim, um período intenso de pesquisas e estudos se iniciou mesmo antes da 

experiência com os alunos. Atualmente, considero que aí já havia indícios de uma prática 

pedagógica em andamento, pois o planejamento é parte essencial do cotidiano docente. 

Ainda, nesse ínterim, pude manejar o que pensava ser adequado em termos de técnicas e 
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ferramentas pedagógicas para lecionar. Para tanto, me utilizei das referências pessoais 

oriundas do meu processo de escolarização. Constatei, então, que a assertiva de Farias et. al. 

(2009) sobre a mobilização das dimensões pessoal e profissional
3
 visando à constituição da 

identidade docente, é procedente. 

Ao compreender a constituição da identidade docente a partir de um processo que 

hibridiza as dimensões pessoal e profissional, assim como nuances presentes em aspectos 

sócio-históricos e emocionais, inauguro a perspectiva de que essa experiência mobilizou meu 

ser. Digo isso porque acreditava ter me constituído “Professora” ao desenvolver a formação 

inicial no Magistério (habilitação para Anos Iniciais) e posteriormente ao me formar 

Pedagoga (habilitação para a Educação Infantil), mas mesmo assim a atividade realizada no 

decorrer da formação como Doutora em Educação me possibilitou a reflexão sobre a 

docência. 

Assim, a perspectiva de Marlene Grillo (2006, p.370) se torna relevante nesse 

momento, ao conceber que a Identidade Profissional Docente “é o processo de construção, 

reconstrução, transformação de referenciais que dinamizam a profissão de professor”. Foi 

exatamente dessa forma que me senti, em meio a um turbilhão de reorientações! O cenário 

parecia o mesmo, eu parecia a mesma, seriam apenas mais umas aulas, mas na verdade havia 

uma “nova” professora se constituindo a partir do fazer pedagógico. Compreendo que tal 

situação tenha relação direta com o desenvolvimento de uma prática em um contexto 

conhecido onde assumiria um papel diferenciado. Ganha notoriedade neste sentido a fala de 

Garcia (2010) quando afirma ser a identidade docente constituída por diversas 

“características, expectativas e posições de sujeito atribuídas e autoatribuídas por diferentes 

discursos e agentes sociais aos docentes no exercício de suas funções, em instituições mais ou 

menos complexas e burocráticas”. 

Já nas primeiras aulas isso seria perceptível a partir dos diálogos tecidos com meu 

caderno de planejamento. Sim! Mesmo ao construir uma “nova” identidade docente, antigos 

atravessamentos, provenientes das práticas do Magistério e da Pedagogia, me acompanharam: 

eu tive um caderno de planejamento! Nele, além da descrição precisa acerca do que seria feito 
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docência.” (Ibidem, p.60) 
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em cada aula, procurei tecer algumas reflexões que proporcionavam certo amadurecimento de 

ideias aparentemente sem densidade. 

 

Nesta experiência o exercício da prática reflexiva compartilhada parece uma 

constante. Rapidamente senti a necessidade de dividir minhas inquietações 

com a Profe. Preciso me reinventar! Power Point e garganta não segurarão 

um semestre de aulas. A análise de políticas públicas será primordial. Não 

posso deixá-los sem esta noção. Apenas os conceitos não servirão de nada, 

preciso ensiná-los a pensar, a criticar, a ler um texto em sua minúcia. (...) 

Organizar melhor os conceitos que nos acompanharão na interpretação 

dessas propostas parece interessante. PENSAR! PENSAR! PENSAR! 

Gostei! (trecho das observações relatadas ao final da primeira aula lecionada 

no Estágio de Docência) 

 

O excerto acima descrito ilustra como o primeiro dia de aula produziu um desconforto 

inicial com práticas rotineiras na academia, ou seja, aulas desenvolvidas a partir de 

apresentações inertes sem a participação dos alunos. Compreendi que a mudança na minha 

postura seria fundamental para que a turma participasse mais efetivamente e se sentisse 

motivada, uma vez que estreava em aulas lecionadas no período noturno. 

Um dos grandes desafios impostos pela atividade foi encontrar um denominador 

comum que relacionasse alunos de diferentes cursos, com posturas diversas e acima de tudo 

com pouca proximidade com o contexto educacional. Embora, todos possuíssem experiências 

escolares, havia que instigá-los a pensar a educação por outro viés: o do professor.  

A saída para o desafio que se apresentava foi descoberta já nas primeiras aulas. Ao 

utilizar como pano de fundo para a discussão um filme comercial que tratava das “benesses” 

propostas pelas reformas educacionais desenvolvidas pelo Ministério da Educação, no início 

de 2017, a turma apresentou participação massiva. Percebi assim, que um fator crucial para o 

exercício da docência estava presente naquela turma: a criticidade aguçada. Dessa forma, 

propus um trabalho voltado à interpretação crítica das políticas públicas educacionais e a 

resposta dos alunos superou qualquer expectativa. 

Assim, penso que estava me constituindo como docente universitária, mas também os 

auxiliei na construção de sua formação enquanto futuros professores. Construiu-se, então, um 



7 

 

 

espaço coletivo de formação! 

 

A prática pedagógica do Estágio de Docência mobilizando histórias de vida e 

(auto)formação pedagógica  

Nesse contexto, percebi que, embora tivesse outras experiências como Docente, o 

ambiente acadêmico é diverso e necessitaria tanto de formação quanto de prática específica 

para desenvolver um novo processo identitário. Para Farias et. al. (2009, p.56) além dos dois 

elementos citados a história de vida do professor deve ser somada para resultar a constituição 

de sua profissionalidade. 

Assim, penso que a vivência desenvolvida a partir do Estágio de Docência permitiu a 

intersecção entre três elementos constituidores da identidade docente: história de vida, 

formação e prática pedagógica (Ibidem, p.60). Na troca diária estabelecida com os alunos, 

pude perceber o quanto me constituía como professora, ao passo em que propunha a 

constituição deles como conhecedores das políticas públicas educacionais do país. 

 

(...) o professor como qualquer outro ser humano, se produz por meio das 

relações que estabelece com o mundo físico e social. É pela ação interativa 

com as dimensões naturais e simbólicas da realidade social em que se 

encontra inserido, pelas experiências individuais e coletivas tecidas com o 

mundo vivido, que o professor intervém de modo criativo e autocriativo em 

sua relação com os outros e com o universo do trabalho. (FARIAS et. al., 

2009, p.57-58) 

 

Sim, estaria passando por um novo momento de formação para a docência. 

Imediatamente reconheci um novo modo de ser professora. Conforme aponta Antônio Nóvoa 

(2006, p.370) “apesar dos múltiplos caminhos percorridos, cada docente pode se reconhecer 

ao longo de toda a trajetória e construir seu modo próprio de ser professor.” 

Assim, passei a compreender a docência, sobretudo a constituição da identidade 

docente, como um processo dinâmico no qual o professor é instrumento e ferramenta da 

própria transformação. Nessa senda, para Farias et. al. (2009, p.55) o professor é “(...) um 

profissional que está sempre se fazendo.” 
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Contudo, seria irreal afirmar que se produzia um processo completamente novo. As 

influências pessoais que trago foram fundamentais para as tomadas de atitude necessárias ao 

desenvolvimento dessa nova identidade. Foi possível perceber, dessa forma, que exemplos de 

docentes antigos e atuais invadiram minha prática para que parâmetros de “boas” aulas 

fundamentassem as propostas que fiz aos alunos.  

Assim, a influência de aspectos biográficos foi rapidamente constatada, uma vez que 

situações vivenciadas em outras oportunidades e que constituíram o que sou, foram 

mobilizadas para justificar determinadas afiliações teórico-pedagógicas. De acordo com 

Farias et. al (2009) 

 

As trajetórias de vida dos professores, embora singulares e históricas, 

apresentam pontos de aproximação. As lembranças do tempo da infância e 

da adolescência é uma dessas recorrências, representando momentos 

importantes no modo como eles organizam e se posicionam nas relações 

sociais de que participam. (Ibidem, p.62) 

 

Para o exercício das atividades relativas à docência é essencial que o professor reflita 

acerca das situações que o constituíram como sujeito, mas, sobretudo, da interpretação que 

possui sobre a condição humana. Compreender que nos formamos individual e coletivamente 

auxilia na percepção da importância do trabalho desenvolvido por um docente. Ademais, a 

referência recorrente a ex-professores que marcaram positiva ou negativamente o imaginário 

dos alunos se torna peça chave de mobilização das escolhas de um “aspirante à docência”. 

Nesse sentido, para Farias et. al. (2009) 

 

Do amálgama de vários fatores presentes nas trajetórias pessoais dos 

professores emergem elementos decisivos, tanto em sua inserção no 

magistério quanto no modo de viver a profissão. Muito do que acreditam e 

tornam-se capazes de realizar como pessoas e profissionais é proveniente 

dos aprendizados que compõem suas histórias de vida. (Ibidem, p.65) 

 

Assim, entendem as autoras que há a necessidade de conjuminar outro elemento que 

potencialize a relação entre as situações passadas e presentes no contexto educacional. Esse 
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elemento seria a formação, capaz de possibilitar “ao professor reconhecer-se como um 

profissional, constituindo-se a partir de suas relações com os saberes e com o exercício da 

docência.” (Ibidem, p.66) 

De igual modo, o momento que vivenciava, de construir a tese do Doutorado, deixava 

suas marcas nas práticas pedagógicas planejadas. Foi assim, que a perspectiva de análise 

discursiva das políticas educacionais, aliada a leitura de imagens do cotidiano escolar 

permearam as atividades propostas em sala de aula. 

Ainda, cabe salientar que outras ações “externas” à docência, tiveram influência 

formativa considerável nesse processo: as orientações advindas da titular da disciplina, minha 

Orientadora; e, a participação concomitante em uma Leitura Dirigida sobre formação de 

professores. Explico... percebo como fundamental que o exercício da prática docente esteja 

ancorado na troca de experiências com os pares, no caso em específico, trocava com a 

Orientadora, que, desde o princípio, me tratou como “titular” da disciplina, me conferindo a 

autoridade e a autonomia necessárias ao desenvolvimento da docência; e, ainda, vislumbro 

que o exercício da docência deve ser acompanhado por reflexão profunda acerca da mesma. 

Neste ambiente, mobilizado pelas leituras e discussões de textos dos autores Antonio Nóvoa e 

Lee Shulman, pude refletir e questionar a prática que desenvolvia de forma concomitante a 

essa, podendo em alguns momentos alterar a rota programada visando maior aprofundamento 

dos objetivos com a turma do Estágio. 

Assim, estando em um espaço privilegiado de construção do conhecimento, como o 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFPel, percebi que havia conseguido reunir de 

forma concomitante, os elementos chave para a constituição da minha identidade como 

professora universitária. Tal situação encontra fundamentação teórica na proposta de Nóvoa 

(2007), inspirado em Shulman (2005), ao salientar a relevância de práticas de formação de 

professores desenvolvidas dentro dos ambientes da própria profissão, assim como se dá no 

caso dos profissionais da Medicina, formados coletivamente em hospitais escola a partir da 

resolução de casos práticos. 

 

É preciso passar a formação de professores para dentro da profissão. A 

frase soa de modo estranho. Ao recorrer a esta expressão quero 

sublinhar a necessidade de os professores terem um lugar 
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predominante na formação dos seus pares. Não haverá nenhuma 

mudança significativa se a ‘comunidade dos formadores de 

professores’ e a ‘comunidade dos professores’ não se tornarem mais 

permeáveis e imbricadas. O exemplo dos médicos e dos hospitais 

escolares e o modo como a sua preparação está concebida nas fases de 

formação inicial, de indução e de formação em serviço talvez nos 

possa servir de inspiração.” (NÓVOA, 2007, p.6) 

 

Compreendi então, na prática, o que Farias et al (2009, p.56) sugeriam ao defender a 

ideia de que a professoralidade se constitui na hibridização das dimensões pessoal e  

profissional, a partir dos elementos: história de vida, formação e prática docente. Ainda, 

considero que houve, na experiência relatada, a compatibilização dos referidos elementos 

ilustrados teoricamente nesse estudo. 

 

Considerações 

No decorrer dos 16 encontros em que exerci a docência constatei a impossibilidade de 

desvincular a dimensão pessoal das escolhas e postura profissional que assumi. Ao 

desenvolver o Estágio de Docência tive a oportunidade de ser professora no contexto 

universitário, e isso mobilizou tanto ações formativas quanto recuperou situações pedagógicas 

vivenciadas por mim durante minha constituição estudantil. 

Frente ao exposto, considero necessária a reafirmação quanto ao fato de que a 

experiência prática da docência no estágio mobilizou fatores vários que possibilitaram minha 

constituição docente, tal como afirmam Farias et. al. (2009) 

 

(...) a identidade docente é uma construção para a qual contribuem diversos 

fatores, dentre eles a história de vida do professor, a formação vivenciada em 

sua trajetória profissional e o significado que cada professor confere à 

atividade docente no seu cotidiano com base em seus saberes, em suas 

angústias e anseios. Esses elementos são constituidores das maneiras como 

ele se faz e refaz, dialeticamente, como profissional. (Ibidem, p.60) 

 

A problematização central deste estudo só foi possível a partir do aceite ao desafio do 
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desenvolvimento do Estágio de Docência, ou seja, apenas quando aceitei praticar a docência 

pude perceber a necessidade da confluência de vários fatores para que me constituísse como 

professora. O intrigante reside na perspectiva de que não fosse a experiência voluntária 

realizada por provocação da Orientadora, durante o desenvolvimento do Doutorado, não teria 

outra oportunidade para refletir sobre isso, talvez apenas quando no futuro, realizasse algum 

concurso público para a carreira do Magistério Superior. Assim, penso que os Programas de 

Pós-Graduação em Educação, bem como seus alunos estão preterindo uma belíssima 

oportunidade de formação a partir da experiência profissional. 

Nessa senda, a prática que desenvolvi possibilitou minha inserção no local de trabalho 

do professor universitário, logo, tive acesso a aspectos que apenas a prática poderia 

possibilitar: discussão entre pares, identificação com a profissão (interna e externa, minha e 

dos alunos), autonomia docente, postura profissional, etc. Enfim, percebi que é no contexto 

educacional que o professor se desenvolve. Principalmente no trabalho e pelo trabalho que se 

definirá como profissional (FARIAS, et al, 2009, p.69). 
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