UM ESTUDO EXPLORATÓRIO DOS CURSOS DE PEDAGOGIA: OS ESTÁGIOS
SUPERVISIONADOS CURRICULARES DO MUNICÍPIO DE VIÇOSA
RESUMO
No presente trabalho realizamos um estudo exploratório sobre os Estágios Supervisionados dos
cursos de Pedagogia, oferecidos no município de Viçosa, nas modalidades presencial e à
distância/semipresencial. Compreendemos esse momento do curso como parte integrante e
fundamental do processo formativo das (os) futuras (os) pedagogas (os), sendo que os autores
abordados foram Andrade (2005), Corte (2012), Libâneo (1989), Pimenta e Lima (2004) e Scalabrin
e Molinari (2013). Na pesquisa, buscamos analisar os programas das disciplinas de Estágio
Supervisionado ofertadas nas instituições de Ensino Superior, focando em alguns elementos que nos
auxiliassem em uma maior compreensão dessas, tais como: carga horária, ementas e tipos de
estágio. A pesquisa se constitui em um estudo exploratório, pois abre margens para novas pesquisas
sobre a temática no contexto de Viçosa. Os dados foram coletados por meio de acesso aos sites
eletrônicos das instituições em estudo. A partir de categorias previamente estabelecidas, pudemos
tecer algumas considerações importantes para futuras investigações e reflexões sobre esse objeto de
estudo nos cursos de Pedagogia. Para este trabalho foram analisadas quatro instituições que
oferecem a formação em Pedagogia para a cidade de Viçosa: duas na modalidade presencial e duas
na modalidade EAD. Dessas quatro, a Universidade Federal de Viçosa é a única que oferta o ensino
gratuito. As disciplinas de estágios ofertados pelas instituições são: Educação Infantil, Ensino
Fundamental - Anos Iniciais, Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial e Gestão
Pedagógica. A Universidade do Norte do Paraná e a Universidade de Franca não ofertam os estágios
de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, na qual a última instituição citada não
específica sua carga horária. Nesta linha a Universidade Federal de Viçosa e a Faculdade de Viçosa
apresentam quatro disciplinas, considerando que a Universidade Federal de Viçosa não oferta a
disciplina de EJA e que a Faculdade de Viçosa divide seu 8o período para ofertar duas disciplinas,
não ofertando o Estágio de Gestão. A partir da pesquisa foi possível compreender como o campo de
estágio é importante para o licenciando, uma vez que proporciona um momento de reflexão e
pesquisa aliando teoria e prática na colaboração do processo formativo dos futuros pedagogos.
Palavras-chave: Estágio Supervisionado; Pedagogia; Estudo exploratório.

