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Desenvolver um estudo com uma rigorosidade científica e amorosa no campo da formação de professores requer a capacidade de, diante dos inúmeros fenômenos que se nos apresentam, fazer uma opção e debruçar-se sobre ela com o objetivo de compreendê-la. Contudo, tal compreensão deve ser buscada no sentido de ultrapassar as dimensões da pura constatação dos limites e caminhar na direção de comprometimentos com processos de superações e transformações que favoreçam novas possibilidades e novas trajetórias.
Fazer opção por um fenômeno não significa desprezar, desvalorizar ou desconsiderar as demais possibilidades em um mesmo objeto de estudo. Pelo contrário, significa olhar com mais rigorosidade para o fenômeno escolhido — que, de certa forma, estabelece uma relação estreita com a nossa própria trajetória pessoal e profissional — e, compreender por meio dele, a realidade que se nos apresenta com o intuito de transformá-la a partir da nossa própria inserção crítica nessa realidade.
Nesse sentido, a necessidade de investigar o papel do Estágio Curricular na formação de professores nasceu da minha própria prática docente, enquanto professora de Orientação e Planejamento de Estágio, no Curso Normal Superior, da Universidade do Vale do Paraíba – UNIVAP, em São José dos Campos, São Paulo.
No decorrer desta prática, tanto em sala de aula, quanto no Centro de Estágio, percebi que o Estágio Curricular, no referido curso, é um território contestado e complicado, uma vez que, muitos dos alunos, por serem egressos do curso de magistério e/ou por atuarem como professores há um tempo significativo, consideram uma “perda de tempo” a obrigatoriedade do “cumprimento” do estágio.
A inquietação diante desta realidade me levou a iniciar uma investigação, na tentativa de compreender qual é o papel do estágio curricular na formação de professores e de que forma ele pode ser construído como um dos elementos fundamentais para o processo de articulação entre o currículo do curso e a prática pedagógica.
Os estudos encontrados sobre o estágio curricular na formação de professores compreendem, em sua maioria, análises dos estágios realizados por alunos dos Cursos de Magistérios, Licenciatura e/ou Pedagogia, que enfatizam, de um modo geral, a insatisfação com as modalidades pelas quais os estágios curriculares vêm sendo efetivados. 
O referencial teórico que fundamenta este trabalho busca compreender o estágio como uma das ações responsáveis pela articulação entre a teoria e a prática, enquanto relação fundamental na prática docente.
O Parecer número 21, de 2001, do Conselho Nacional de Educação, define o Estágio Curricular como um “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 supõe uma relação pedagógica entre alguém que já é um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho e um aluno estagiário [...] é o momento de efetivar um processo de ensino/aprendizagem que, tornar-se-á concreto e autônomo quando da profissionalização deste estagiário.”
Compreender o Estágio Curricular como um tempo destinado a um processo de ensino e de aprendizagem é reconhecer que, apesar da formação oferecida em sala de aula ser fundamental, só ela não é suficiente para preparar os alunos para o pleno exercício de sua profissão. Faz-se necessária a inserção na realidade do cotidiano escolar. O que é proporcionado pelo estágio.
Segundo Behrens (1991, p. 18) “o Estágio tem sido motivo de muitas controvérsias no meio acadêmico. Normalmente, caracteriza-se como uma atividade realizada no último ano do Curso com o objetivo de instrumentalizar o profissional para atuar na sala de aula.”
Esta interpretação feita do Estágio Curricular nem sempre tem contribuído para a efetiva formação de futuros professores. Por um lado, o estágio concentrado no último ano do curso acaba por se caracterizar pela preocupação excessiva com os aspectos burocráticos, como: o cumprimento de carga horária, o preenchimento de fichas, entre outros. Por outro lado, acentua o conceito equivocado de estágio enquanto pólo prático de um curso, num relativo distanciamento da teoria estudada, ao longo do curso, pelas demais disciplinas.
A concepção fragmentada da formação — em que a sala de aula é o espaço para a teoria e o campo profissional é o espaço para a prática — é uma das responsáveis pela efetiva desarticulação desses elementos, contribuindo para que a preocupação principal na realização do estágio curricular se concentre nos seus aspectos burocráticos.
Na tentativa de superar esta visão fragmentada da formação, Fávero (2002, p. 65) propõe a construção de uma concepção dialética, em que a teoria e prática sejam considerados como um núcleo articulador no processo de formação a partir do trabalho desenvolvido com esses dois elementos de forma integrada, indissociável e complementar.
A conceitualização da concepção dialética da formação nos ajuda a compreender a teoria e a prática como elementos da práxis pedagógica, em que a prática, sendo reflexiva, remete-nos a uma busca teórica para melhor análise e compreensão desta própria prática, oferecendo-nos subsídios para transformá-la. 
Ser competente para saber construir esta práxis pedagógica é condição fundamental e emergencial nos cursos de formação de professores, uma vez que, segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica em Nível Superior, não basta que o professor aprenda e saiba fazer, é preciso que “o professor, além de saber e de saber fazer deve compreender o que faz”.
Em consonância com esse pensamento, Pimenta (2001, p. 21) afirma que o “estágio e disciplinas compõem o currículo de um curso”. Contudo, o estágio é o espaço/tempo no currículo de formação destinado às atividades que devem ser realizadas pelos discentes nos futuros campos de atuação profissional, onde os alunos devem fazer a leitura da realidade, o que exige competências para “saber observar, descrever, registrar, interpretar e problematizar e, conseqüentemente, propor alternativas de intervenção” (Pimenta, 2001, p. 76) e de superação.
Acreditando ser possível construir uma proposta de estágio curricular a partir deste referencial, procuro desenvolver uma pesquisa de cunho qualitativo, optando por uma metodologia que penso estar inserida na categoria de pesquisa-ação que, segundo Chizzotti (2001, p. 100) “se propõe a uma ação deliberada visando uma mudança no mundo real, comprometida com um campo restrito, englobado em um projeto mais geral e submetendo-se a uma disciplina para alcançar os efeitos do conhecimento.”
Várias etapas vêm sendo construídas no desenvolvimento desse “trabalho-pesquisa”. O ponto de partida ocorreu no final do primeiro semestre de 2002, por meio de uma leitura da realidade, com a intenção de apreender a complexidade do estágio, enquanto componente curricular obrigatório nos cursos de formação de professores, bem como o seu significado para os alunos.
Por meio das falas registradas dos discentes e dos professores, foi possível constatar que a realização do estágio, para os alunos do Curso Normal Superior da UNIVAP, caracterizava-se por uma ação árdua, angustiante e, às vezes, insignificante, uma vez que as preocupações centrais, manifestadas por eles, concentravam-se no cumprimento da carga horária exigida.
O momento seguinte constou da elaboração do Projeto de Estágio para o Curso Normal Superior, no início do 2º semestre de 2002, que contemplasse ações que se constituíssem em um eixo norteador, intimamente vinculado ao currículo desenvolvido no curso, possibilitando que a orientação, planejamento e realização do estágio fossem marcados por uma real articulação entre a teoria aprofundada nas diferentes disciplinas e os elementos da prática pedagógica observados e, principalmente, vivenciados pelos alunos no estágio, ao longo do curso.
A implantação do projeto contou com um trabalho inicial, marcado pelo envolvimento dos alunos e dos demais professores do curso, na perspectiva de reconstruir o significado do estágio enquanto elemento articulador entre a teoria e a prática.
Os primeiros resultados desse “trabalho-pesquisa” foram registrados na reorganização das aulas de Orientação e Planejamento de Estágio, que passaram a ser construídas como um espaço/tempo para o exercício da reflexão crítica em torno da relação teoria-prática, a partir das atividades e/ou experiências realizadas pelos alunos no estágio.
Esse movimento, construído nas aulas, longe de tentar resolver os problemas que envolvem o cotidiano da sala de aula onde os alunos estagiam, quer compreender o processo de ensino e de aprendizagem que aí se efetiva e que é mediado pela atividade docente.
Outro resultado, diz respeito ao envolvimento de professores, de diferentes disciplinas, do curso com o estágio, inclusive, assumindo também, a Orientação e Planejamento de Estágio.
A ampliação da equipe vem favorecendo o desenvolvimento de um trabalho interdisciplinar, na realização de grupos de estudo e aprofundamento, com a finalidade de tornar as aulas espaço/tempo de construção de conhecimentos, a partir dos referenciais teóricos e dos elementos vivenciados pelos alunos nos estágios.
É possível, também, evidenciar resultados significativos no que diz respeito ao desempenho e responsabilidade dos alunos. Suas falas, registros e atitudes explicitam as compreensões construídas com relação ao estágio e evidenciam a sua importância para a formação profissional.
Alguns elementos se tornam perceptíveis durante a pesquisa: a prática de uma leitura mais aprofundada sobre os conteúdos discutidos; o exercício da reflexão marcada por questionamentos que intencionam a compreensão dos fenômenos vivenciados em sala de aula; o estabelecimento de relações entre o que vivenciam no estágio e os conteúdos das demais disciplinas do curso.
A partir destes resultados preliminares, percebi que é possível construir uma proposta, para o estágio curricular, que seja significativa no processo de formação docente e que, ao mesmo tempo, contribua para o exercício de pensar a prática numa perspectiva transformadora, tão necessária aos atuais e futuros professores.
Esse “trabalho-pesquisa” não se encerra aqui, uma vez que os primeiros alunos que experienciaram tal proposta concluirão os seus estágios neste ano de 2003 e outros dados e/ou elementos se integrarão nesse processo, cuja construção intenciona recuperar o papel do estágio curricular nos cursos de formação de professores. 
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