
1 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 

 

 

 

 

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE  

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CAMPUS GOIÂNIA 

 

 

 

 

LEANDRO NUNES DE SOUZA 

 

 

 

 

GOIÂNIA – GO 

OUTUBRO/2013 

 



2 

 

Termo de Ciência e de Autorização para Disponibilizar as Teses e 

Dissertações Eletrônicas (TEDE) na Biblioteca Digital da UFG 

 

Na qualidade de titular dos direitos de autor, autorizo a Universidade Federal de 

Goiás (UFG) a disponibilizar, gratuitamente, por meio da Biblioteca Digital de Teses e 

Dissertações (BDTD/UFG), sem ressarcimento dos direitos autorais, de acordo com a Lei 

nº 9610/98, o documento conforme permissões assinaladas abaixo, para fins de leitura, 

impressão e/ou download, a título de divulgação da produção científica brasileira, a partir 

desta data. 

 

1. Identificação do material bibliográfico:    [ X ] Dissertação         [  ] Tese 

2. Identificação da Tese ou Dissertação 

Autor (a): Leandro Nunes de Souza 

E-mail: lnsfla@gmail.com 

Seu e-mail pode ser disponibilizado na página?   [ X ]Sim            [  ] Não 

Vínculo empregatício do autor  

Agência de fomento:  Sigla:  

País:  UF:  CNPJ:  

Título: O Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na 

Universidade Federal de Goiás – Campus Goiânia  

 

Palavras-chave: Formação de professores. Estágio Supervisionado. Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 

Título em outra língua: The Supervised Internship I in Biological Sciences Bachelor’s 

degree, at the Federal University of Goiás– Goiânia’s Campus 

 

Palavras-chave em outra língua: Teacher’s formation, supervised internship, 

Biological Sciences. 

 

Área de concentração: Formação de Professores 

Data defesa: (dd/mm/aaaa)          09/10/2013  

Programa de Pós-Graduação: Mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

Orientador (a): Prof. Dra. Marilda Shuvartz 

E-mail: marildas27@gmail.com 
*Necessita do CPF quando não constar no SisPG 

 

3. Informações de acesso ao documento:  

Concorda com a liberação total do documento [ X ] SIM          [   ] NÃO1 

Havendo concordância com a disponibilização eletrônica, torna-se imprescindível o 

envio do(s) arquivo(s) em formato digital PDF ou DOC da tese ou dissertação. 

O sistema da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações garante aos autores, que 

os arquivos contendo eletronicamente as teses e ou dissertações, antes de sua 

disponibilização, receberão procedimentos de segurança, criptografia (para não permitir 

cópia e extração de conteúdo, permitindo apenas impressão fraca) usando o padrão do 

Acrobat.  

 

________________________________________             Data: ____ / ____ /____  

               Assinatura do (a) autor (a) 
 

                                                           
1 Neste caso o documento será embargado por até um ano a partir da data de defesa. A extensão deste prazo 

suscita justificativa junto à coordenação do curso. Os dados do documento não serão disponibilizados durante o 

período de embargo.  

 



3 

 

LEANDRO NUNES DE SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO CURSO DE  

LICENCIATURA EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS NA  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS – CAMPUS GOIÂNIA 

 

 

 

Dissertação apresentada à banca examinadora 

como requisito final para a obtenção do grau 

Mestre em Educação em Ciências e Matemática 

sob a orientação da Prof. Dra. Marilda 

Shuvartz. 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA – GO 

OUTUBRO/2013 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação na (CIP) 

 

 

 

S729e 

 

Souza, Leandro Nunes. 

O Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás – 

Campus - Goiânia [manuscrito] / Leandro Nunes de Souza. - 

2013. 

xv, 188 f. : il., figs, quads. 

 

Orientadora: Profª. Drª. Marilda Shuvartz 

Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Goiás, 

Planetário, 2013. 

       Bibliografia. 

Inclui lista de figuras, quadros, abreviaturas e siglas. 

1. Estágio supervisionado – Ciencias biológica 2.Ciencia 

biológica - Estágio curricular  3. Formação de professores – 

Ciencias biológicas – Estagios 4. Professores – Estagio 

supervisionado.. I Tìtulo. 

                                                         CDU:37.026:57 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho...  

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha família, em especial aos meus pais,  

que sempre estiveram ao meu lado,  

e sem os quais eu não estaria realizando 

 mais essa etapa da minha vida! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, que durante todo o caminho da minha vida esteve ao meu lado, sempre iluminando-o.  

E que me concedeu a principal dádiva da vida, que é o direito de escolher meu próprio 

caminho; 

Aos meus pais José Maria e Maria Magnólia, que são e serão para sempre as minhas 

referências morais e éticas. Com vocês aprendi a ser quem eu sou, devo muito a vocês, e 

espero um dia retribuir pelo menos uma parte do que merecem. À meu irmão José Patrício, 

companheiro de moradia durante esses dois anos, tempo este que aproveitamos bastante; 

À minha orientadora Drª. Marilda Shuvartz, pela dedicação e o apoio na realização desse 

trabalho. Pela compreensão e força nas dificuldades enfrentadas e, de maneira especial, pelas 

orientações que ultrapassam os limites profissionais; 

Às professoras Drª Dalva E. Gonçalves Rosa e Drª Denise de Freitas, pelas importantes 

contribuições no exame de qualificação, que me permitiram adquirir uma visão mais crítica 

sobre a Formação de Professores, e mais especificamente sobre o Estágio Supervisionado; 

Ao programa de Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, especialmente aos 

professores, pelo apoio e embasamento teórico proporcionados; 

Aos colegas de mestrado, em especial Daniella Galiza, Aline Neves, Ana Flávia, Jaqueline 

Gomides, pelo companheirismo, respeito mútuo e pelos trabalhos realizados em conjunto com 

os quais muito aprendemos; 

Aos amigos do NECIMA, Letícia, Raíssa, Kivya, Jordanna, Jonatha, Thamires, Alessandra, 

Rosana e Prof. João, por participarem desta etapa, compartilhar discussões e aprendizados, e 

principalmente pelo forte vinculo de amizade que surgiu durante este curto período de tempo; 

A Sayonara, uma pessoa que em pouco tempo de convívio, se tornou muito especial na minha 

vida. E que sempre acreditou em mim, me apoiando principalmente durante a árdua tarefa da 

escrita da presente dissertação; 

À coordenação do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG e à coordenação de 

Estágio, pela cordialidade e disponibilidade em fornecer informações e documentos 

necessários para a pesquisa; 

Ao Ministério da Educação e Cultura, em especial ao projeto REUNI, pelo apoio financeiro. 

 

O meu Muito Obrigado! 

 

 

 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Cada pessoa que passa em nossa vida, 

passa sozinha, é porque cada pessoa é 

única e nenhuma substitui a outra 

Cada pessoa que passa em nossa vida, 

passa sozinha, e não nos deixa só, 

porque deixa um pouco de si 

e leva um pouquinho de nós 

essa é a mais bela responsabilidade 

da vida e a prova de que 

as pessoas não se encontram 

por acaso” 

 

Charles Chaplin 

  

 

 



8 

 

RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é compreender como se realiza o Estágio Curricular 

Obrigatório no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Goiás, no Campus de Goiânia, desvelando as concepções de estágio expressas nas atividades 

desenvolvidas neste componente. Com o intuito de contemplar tais objetivos, percebemos a 

necessidade de uma abordagem qualitativa que envolvesse, de forma satisfatória, todos os 

elementos da nossa análise para que, de fato, fossem compreendidos em sua complexidade. 

Dentro dessa perspectiva, optamos pelo método de Estudo de caso, para o qual se utilizou 

como instrumento de coleta de dados o estudo documental. Os documentos analisados foram 

os Documentos Oficiais, nacionais e locais, que regem os cursos de formação de professores 

de Ciências/Biologia e o Estágio Supervisionado, além do PPC do curso investigado, os 

Planos de Ensino das disciplinas de Estágio e os Relatórios de Estágio. Os dados coletados 

foram analisados por meio da técnica da análise de conteúdo, proposta por Bardin (2010). 

Analisando os documentos oficiais constatamos que estes concebem o estágio como um 

momento de aproximação com a realidade escolar, aproximação esta pautada numa 

articulação entre teoria e prática, além de revelarem uma concepção de estágio como 

pesquisa. Já o PPC trata o estágio como um momento de aprender técnicas, aproximando-se 

da concepção de estágio como instrumentalização técnica. No que concerne ao 

desenvolvimento do estágio, percebemos que há, em certa medida, coerência entre o que está 

proposto nos Planos de Ensino das disciplinas de estágio e o que nos revela os Relatórios de 

Estágio, sendo que ambos os documentos, revelam que há uma distinção clara entre os tipos 

de atividades desenvolvidas na disciplina Estágio Curricular Supervisionado I e as 

desenvolvidas no Estágio Curricular Supervisionado II, a saber: no estágio I, observamos que 

as principais atividades desenvolvidas são observação da escola campo e elaboração da 

diagnose; elaboração e desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica; Seminário de 

Estágio Supervisionado; e elaboração do relatório de estágio. Já no estágio II as principais 

atividades desenvolvidas são observação da escola e da sala de aula; planejamento das aulas; 

semirregência; regência; Seminário de Estágio Supervisionado; e elaboração do relatório de 

estágio. Assim, constatamos que no estágio I há uma maior aproximação com a concepção de 

estágio como pesquisa, enquanto que no estágio II, há uma aproximação com a concepção de 

estágio como instrumentalização técnica, tendo apenas alguns traços da inserção da pesquisa 

no estágio. Com base nos dados das atividades desenvolvidas, criamos categorias que nos 

auxiliassem a compreender/desvelar o Estágio Supervisionado, a saber: inserção no ambiente 

escolar; Relação Universidade – escola campo, orientação do professor orientador; orientação 

do professor supervisor; discussões teóricas interligadas com atividades práticas. De forma 

geral acreditamos que o estágio do curso analisado apresenta avanços no que concerne sua 

organização e desenvolvimento, trazendo importantes contribuições para a formação docente. 

Contudo, ainda necessita de algumas reformulações, visando principalmente uma maior 

articulação entre este componente e as outras disciplinas do curso.  

 

 

Palavras-chaves: Formação de professores. Estágio Supervisionado. Licenciatura em 

Ciências Biológicas. 

 

   



9 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to understand how it performs Internship Required in Degree in 

Biological Sciencesthe Federal University of Goiás, Goiânia Campus, unveiling the different 

conceptions expressed in stage activities in this component. With the intention of 

accomplishing these purposes, we realized the need for a qualitative approach that involved, 

satisfactorily, all the elements of our analysis that, in fact, be understood in their complexity. 

From this perspective, we chose the method of case study, for which we used as a tool for 

data collection study document. The documents analyzed were the official documents, 

national and local, governing training courses for teachers of Science / Biology and 

Supervised, besides PPC Course investigated Plans Teaching disciplines Internship and 

Internship Reports. The data collected were analyzed using the technique of content analysis 

proposed by Bardin (2010). By analyzing the official documents we see that they they 

conceive stage as a moment of rapprochement with the school reality, this approach guided a 

link between the theory and practice, and reveal a conception of how research stage. Already 

the PPC treats the stage as a time of learning techniques, approaching the design stage as 

instrumental technique. Regarding the development stage, we realize that there is, to some 

extent, coherence between what is proposed in the outlines of the subjects and the stage which 

reveals Reports Internship, and both documents reveal that there is a clear distinction between 

the types of activities in the discipline Supervised Curricular Training I and the developed in 

Supervised Curricular Training II, as follows: at stage I, we observe that the main activities 

are: watching school field and elaboration of the diagnosis; design and development of 

Pedagogical Intervention Project; Seminar Supervised Training, and the report internship; 

already at stage II, the main activities are: observation of the school and the classroom, lesson 

planning; semi regency, regency; Seminar Supervised Internship, and report writing stage. 

Thus we see that at stage I there a closer relationship with the design stage as research, while 

in stage II there is an approach to the design stage as instrumental technique, with only a few 

traces of the insertion in the research stage. Addition to activities, create categories which 

should assist us to understand / uncover the Supervised, namely: integration in the school 

environment; University Relations - field school, teacher's guidance supervisor, teacher 

guidance supervisor; interlinked theoretical discussions with practical activities. In general we 

believe that the analysis stage of the course presents important advances regarding its 

organization and development, which has important contributions to teacher formation. 

However, it remains to some adjustments, mainly targeting greater articulation between this 

component and other subjects in the course. 

 

Key words: Teacher’s formation, supervised internship, Biological Sciences. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Como começar um dos textos mais importantes da minha vida, até o momento? Essa é 

a pergunta que me fiz durante as primeiras horas que fiquei em frente ao computador para 

escrever minha dissertação. Depois de algum tempo refletindo, decidi que a melhor forma de 

começar é explicando o que me levou a fazer o mestrado e, principalmente, o porquê de ter 

escolhido investigar o estágio supervisionado na formação de professores. 

 Acredito que muitos dos meus colegas, professores em formação, entraram no curso 

de licenciatura com o desejo de ser professor, de realmente atuar em sala de aula, mesmo 

sabendo das dificuldades que encontrariam, acreditavam que podiam melhorar a situação da 

educação brasileira, porém essa não foi a minha realidade.  

Como passei a infância e a adolescência frequentando ambientes ditos naturais, 

sempre quis trabalhar com questões relacionadas à natureza, e a relação entre os diferentes 

seres vivos. Assim, a primeira vez que prestei vestibular, no ano de 2006, optei pelo curso de 

Bacharelado em Ciências Biológicas. Após não passar no vestibular, decidi fazer cursinho, 

por um ano, e por influência dos professores de biologia, mudei de opção de curso, prestando 

vestibular em 2007 para o curso de Licenciatura em Ciências Biológicas. 

Após ingressar na Universidade Federal de Goiás, passei os dois primeiros anos do 

curso sem saber o que eu realmente queria. Interessava-me por quase todas as áreas do curso, 

botânica, zoologia, bioquímica, ecologia, mas não me decidia em qual procurar estágio. 

No primeiro semestre de 2009, fiz a disciplina Estágio Curricular Supervisionado I, 

momento este que mudaria a minha vida, principalmente com relação ao aspecto profissional. 

Nesta etapa da formação vivenciei as complexas relações que se dão no ambiente escolar, 

além de ter participado da elaboração e desenvolvimento de um projeto de intervenção. A 

partir desse momento, surgiu meu interesse pela profissão docente. 

No segundo semestre de 2010, tive a oportunidade de assumir o papel de professor de 

uma turma do Ensino Médio, já na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado II. Neste 

momento, pude vivenciar algumas dificuldades na prática docente, como o desinteresse e 

passividade de alguns alunos, o despreparo ao tentar transpor o conhecimento científico para 

um conhecimento escolar a ser ensinado, a escolha de metodologias que mobilizassem o 

interesse dos alunos, ente outras. Mas, também foi nesta etapa em que realmente cresci no 
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âmbito da futura profissão de docente, pois este momento possibilitou uma reflexão sobre 

minha prática, mesmo com pouca criticidade. 

Diante dessas experiências vivenciadas durante o estágio, percebi a importância deste 

componente para a formação docente, além de constatar que o estágio estava passando por 

algumas modificações, sendo que em alguns momentos os professores de estágio tinham uma 

preocupação com a inserção da pesquisa na formação docente, principalmente no estágio I, e 

em outros se desenvolviam atividades com caráter mais técnico, sem análises críticas. 

Percebe-se que o estágio, assim como todo o curso, estava sem uma identidade formada, 

estava buscando essa construção.  

A partir da percepção de que o estágio estava passando por modificações, e tendo 

ciência da importância desse componente para a formação docente, busquei novas leituras que 

discutissem essa temática, tentando encontrar outras formas de desenvolver o estágio, visto 

que acreditava, que mesmo que o estágio trouxesse algumas contribuições, este ainda tinha 

como melhorar. Dentre as leituras realizadas, destaco a obra de Pimenta e Lima (2010), que 

nos apresenta diferentes concepções de estágio.  

A partir dessas vivencias no estágio e das leituras na área, decidi ingressar no 

Mestrado em Educação em Ciências e Matemática, com um pré-projeto de pesquisa cuja 

proposta era investigar como se configurava o estágio no curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas. 

No primeiro ano de mestrado, 2011, cursei todas as disciplinas necessárias para a 

titulação de mestre, ficando para o segundo ano a realização da pesquisa. Destaco que as 

discussões realizadas nas diferentes disciplinas foram fundamentais tanto para minha 

formação profissional, quanto para o desenvolvimento da pesquisa, pois estas proporcionaram 

um embasamento teórico consistente, além de auxiliarem na formação de uma postura crítica 

e reflexiva diante da realidade. 

Após esse processo de amadurecimento tanto meu, quanto da minha pesquisa, fui 

delimitando a pergunta que investigaria. Por fim, decidi, juntamente como minha orientadora, 

investigar como o estágio do curso, do qual sou egresso, estava estruturado, e qual a 

concepção de estágio revelada nas atividades desenvolvidas. 

Acredito que para que haja qualquer mudança, primeiramente é necessário 

compreender quais as concepções estão atreladas à forma que está se desenvolvendo as 

atividades, posteriormente deve-se criticá-las, e por fim reconstruí-las. Assim, com essa 
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pesquisa pretendo oferecer subsídios para a compreensão acerca do estágio supervisionado do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG, buscando fazer uma análise crítica 

sobre a forma como este está configurado, vislumbrando uma reconstrução do projeto de 

estágio. Gostaria de destacar que tenho ciência das limitações da presente pesquisa, e não 

pretendo com ela resolver os problemas do estágio, mas acredito que esta se faz bastante 

relevante no contexto de mudança pelo qual passa o referido curso, podendo ser um 

importante instrumento para refletir sobre essas modificações. 

A presente pesquisa orientou-se pelos seguintes questionamentos: Como é 

desenvolvido o Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

da Universidade Federal de Goiás – Campus Goiânia? Quais são as concepções de 

estágio expressas nas atividades desenvolvidas nas disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado I e II no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Goiás – Campus Goiânia? 

Dessa forma proponho como objetivo deste trabalho compreender como se realiza o 

Estágio Curricular Obrigatório no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Goiás – Campus Goiânia. Além disso, pretendo ampliar e contribuir 

com o debate e a produção científica relacionada ao Estágio Supervisionado; desvelar as 

diferentes concepções expressas nas atividades desenvolvidas nos estágios obrigatórios do 

curso Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG; identificar as relações que existem entre 

o que está proposto nos documentos oficiais e nos relatórios; analisar os documentos relativos 

à política de formação de professores emanados pelo Ministério da Educação e Cultura 

(MEC) e pela Universidade Federal de Goiás (UFG), sobretudo aqueles que tratam do curso 

de Licenciatura em Ciências Biológicas e do Estágio Curricular Supervisionado; analisar os 

relatórios de Estágio Curricular Supervisionado e os Planos de Ensino deste componente 

curricular. 

Com o intuito de estabelecer uma base teórica para fundamentar a investigação 

proposta, procurei construir os primeiros capítulos deste trabalho. No primeiro capítulo, A 

reflexão crítica na formação docente, trago uma discussão sobre a formação de professores, 

destacando as diferentes perspectivas de formação docente, dando enfoque à concepção do 

professor crítico-reflexivo, e no papel da pesquisa na formação deste profissional, além de 

apresentarmos discussões relacionadas aos saberes docente e à relação teoria-prática, em 

especial o conceito de práxis. 
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No segundo, O Estágio Supervisionado na formação de professores, procuro 

entender a importância do Estágio Supervisionado na formação inicial de professores, 

destacando as diferentes concepções de estágio, apoiado principalmente nas pesquisas de 

Pimenta e Lima (2010). Além de fazer um levantamento sobre as principais pesquisas 

desenvolvidas nos programas de pós-graduação brasileiros sobre o estágio supervisionado na 

formação de professores de Ciências Biológicas. 

No terceiro capítulo, Escolhas Teórico-metodológicas, discuto os aspectos 

relacionados à definição da metodologia, para o desenvolvimento da presente pesquisa. Dessa 

forma, discuto alguns aspectos relacionados à abordagem qualitativa, dando enfoque ao 

Estudo de Caso como método de pesquisa, além de apresentar as fontes de coleta de 

evidências e a técnica de análise dos dados. 

No quarto capítulo, O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, procuro 

compreender o cenário atual do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Goiás. Dessa forma, apresento um breve histórico da UFG, 

destacando as modificações pelas quais esta instituição passou após a implementação do 

REUNI e sua atual configuração, principalmente no que concerne ao quadro docente, fazendo 

um recorte para o Instituto de Ciências Biológicas, focando esses mesmos aspectos, e, por 

fim, traço um panorama do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas na instituição 

investigada, destacando o Estágio Supervisionado. 

No quinto capítulo, Estágio Supervisionado: o que dizem os dados, apresento a 

análise dos dados, em que primeiramente destaco como o estágio apresenta-se nas 

normatizações que o regem, tanto nacionais quanto locais. Posteriormente, faço uma análise 

do PPC do curso investigado e dos Planos de Ensino das disciplinas Estágio Curricular 

Supervisionado I e Estágio Curricular Supervisionado II. E, por fim, trago uma análise dos 

relatórios de estágio, buscando desvelar as atividades desenvolvidas e a concepção de estágio 

expressa nestas. 

Nas possibilidades de conclusão, evidencio os pontos mais relevantes alcançados com 

a presente pesquisa, destacando a configuração do estágio no curso estudado e as concepções 

de estágio expressas nas atividades desenvolvidas ao longo deste componente curricular. 

Por fim, ressalto que este trabalho não almeja encerrar as discussões acerca do estágio, 

pelo contrário, espero que minhas reflexões possam contribuir para a melhoria da formação 
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docente, principalmente no que se refere ao desenvolvimento desse componente curricular, 

além de esperar que a leitura dessa dissertação suscite novas pesquisas na área.  
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CAPÍTULO I 

A reflexão crítica na formação docente 

 

Neste capítulo traremos uma discussão acerca da formação de professores, destacando 

as diferentes perspectivas de formação docente, dando enfoque na concepção do professor 

crítico-reflexivo, e no papel da pesquisa na formação deste profissional. Posteriormente, 

apresentamos discussões relacionadas aos saberes docente e à relação teoria-prática, 

principalmente no que concernem as contribuições do conceito de práxis. 

 

1.1 – A formação docente: diferentes perspectivas 

 

Ao longo da história da formação docente foram surgindo diferentes formas de se 

organizar os programas dos cursos de formação de professores, que estavam diretamente 

associadas a diferentes concepções da prática educativa. Dentre os diferentes autores que se 

propuseram a discutir essas perspectivas, destacaremos, no presente trabalho, a obra de Pérez 

Gómez (1998), que distingue quatro perspectivas básicas para a formação docente, 

diferenciando dentro de cada uma correntes e enfoques específicos. 

1. Perspectiva acadêmica 

2. Perspectiva técnica 

3. Perspectiva prática 

4. Perspectiva de reconstrução social 

Dentre essas perspectivas daremos maior destaque à perspectiva de reconstrução 

social, enfatizando o enfoque crítico, visto que é essa a concepção de formação docente 

assumida nessa pesquisa e na qual pautaremos nossas análises. 

 

1.1.1 – Perspectiva acadêmica 

 

Essa perspectiva deriva da orientação acadêmica sobre o ensino, tratando este como 

um processo de transmissão de conhecimentos e de aquisição da cultura acumulada pela 

sociedade ao longo do tempo. Essa concepção de ensino traz importantes implicações para a 

formação docente e para a prática educativa, principalmente no que concerne ao papel do 

professor na escola. 
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O professor, segundo essa perspectiva deve ser um especialista em determinada 

disciplina: Matemática, Física, Química, Ciências, devendo dominar todo o conteúdo 

referente à mesma, para que assim possa transmiti-lo de forma eficiente.  

Assim, os cursos de formação devem preocupar-se em transmitir os conhecimentos 

disciplinares e os de didática das disciplinas que auxiliam na transmissão e apresentação dos 

conteúdos, sendo que estes dois conhecimentos devem ser produzidos pela investigação 

científica. Não há uma valorização dos saberes pedagógicos e dos saberes provenientes da 

experiência prática como docente (PÉREZ GÓMEZ, 1998).  

Nesse sentido, percebemos uma visão simplificada da prática educativa, entendendo 

esta apenas como uma atividade de transmissão, não sendo levados em consideração aspectos 

fundamentais para a formação docente, como o processo de desenvolvimento dos alunos, e os 

diferentes fatores, internos e externos, que influenciam a prática docente. 

 

1.1.2 – Perspectiva técnica 

 

Essa perspectiva é denominada por Schön (2000) de racionalidade técnica, e sofreu 

grande influência da visão positivista do conhecimento científico, principalmente no que 

concerne à concepção de prática. Neste modelo o professor deverá direcionar sua atividade 

para a solução de problemas mediante a aplicação de teorias e técnicas científicas produzidas 

pelos pesquisadores da área da educação. Assim os bons profissionais são aqueles que 

solucionam problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para 

propósitos específicos (PÉREZ GÓMEZ, 1998). 

O profissional competente é visto seguindo regras para a obtenção de informações, 

inferência e teste de hipóteses, o que lhe permite tornar claras as conexões entre as 

situações que se apresenta e o corpo de conhecimento profissional em que tais 

conexões são inicialmente problemáticas (SHÖN, 2000, p. 38). 
 

Schön (2000) afirma que o currículo profissional normativo apresenta-se da seguinte 

forma: primeiramente a ciência básica relevante; em seguida, a ciência aplicada; e por fim um 

espaço de ensino prático no qual se espera que os estudantes aprendam a aplicar o 

conhecimento baseado na pesquisa aos problemas da prática cotidiana. 

Dentro desta perspectiva, o aspecto fundamental da prática profissional acaba sendo 

determinado pela disponibilidade de uma ciência aplicada que permita o desenvolvimento de 

procedimentos técnicos para a análise e diagnóstico dos problemas e que possibilitem a 
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solução destes. Assim, a prática docente consistiria na aplicação inteligente desse 

conhecimento, aos problemas enfrentados em sala de aula, com o objetivo de encontrar uma 

solução satisfatória (CONTRERAS, 2002). 

A racionalidade técnica baseia-se em uma visão objetivista da relação do 

profissional de conhecimento com a realidade com que ele conhece. Nessa visão, os 

fatos são o que são e a verdade das crenças é passível de ser testada estritamente 

com referência a elas. Todos os desacordos significativos são solucionáveis, pelo 

menos em princípio, tomando-se os fatos como referência. Todo o conhecimento 

profissional baseia-se em um alicerce de fatos (SHÖN, 2000, p.39).  

 

Assumir o modelo de racionalidade técnica significa admitir uma concepção produtiva 

do ensino, isto é, entender o ensino e o currículo como atividade dirigida para alcançar 

resultados ou produtos predeterminados (CONTRERAS, 2002). 

Atrelada a essa perspectiva está a visão de que, a partir da investigação científica, é 

possível compreender, na essência, o processo de ensino-aprendizagem, sendo que este 

conhecimento produzido deve orientar os cursos de formação docente, e a própria prática 

docente na escola, isto é, no planejamento, no desenvolvimento e na avaliação do currículo 

(PÉREZ GÓMEZ, 1998). 

Seguindo essa perspectiva os currículos dos cursos de formação de professores 

organizam-se segundo a fórmula “3 + 1”, em que nos três primeiros anos de curso são 

ministradas as disciplinas de conteúdo específico e no último ano trabalha-se com as 

disciplinas ditas pedagógicas (DINIZ-PEREIRA, 1999). Destacamos a seguir uma pequena 

síntese que Diniz-Pereira (2002) faz sobre o modelo de formação baseado na racionalidade 

técnica. 

Resumindo, de acordo com o modelo da racionalidade técnica, o professor é visto 

como um técnico, um especialista que rigorosamente põe em prática as regras 

científicas e/ou pedagógicas. Assim, para se preparar o profissional da educação, 

conteúdo científico e/ou pedagógico é necessário, o qual servirá de apoio para sua 

prática. Durante a prática, professores devem aplicar tais conhecimentos e 

habilidades científicos e/ou pedagógicos (DINIZ-PEREIRA, 2002, p. 22). 

 

Uma das principais críticas aos currículos baseados nessa perspectiva, diz respeito à 

separação entre a teoria e a prática, havendo uma maior valorização da primeira, enquanto que 

a segunda fica reduzida à mera aplicação dos conhecimentos teóricos (DINIZ-PEREIRA, 

1999). Além disso, este autor afirma que esse modelo comete o equívoco de acreditar que 

para ser um bom professor basta o domínio da área do conhecimento específico que vai 

ministrar. 

Concordamos com Pérez Gómez (1998) ao afirmar que a partir da racionalidade 

técnica não é possível solucionar os problemas educativos, como esta propõe. Primeiramente 
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porque ela desconsidera características básicas da prática educativa, a saber: complexidade, 

incerteza, instabilidade, singularidade e conflito de valores. Além disso, não existe uma única 

e reconhecida teoria científica que explique todo o processo de ensino-aprendizagem, da qual 

se deva derivar meios, regras e técnicas a serem utilizadas na prática docente. 

 

1.1.3 – Perspectiva prática 

 

Diferentemente da perspectiva anterior, esta considera a prática educativa como uma 

atividade complexa, incerta e singular, sendo influenciada diretamente pelo contexto, por 

conseguinte está carregada de conflitos de valor, que implicam uma tomada de posição ética e 

política, tanto dos professores quanto dos alunos. Assim, o professor deve ter como suas 

principais características, para enfrentar essas condições da prática docente, o 

desenvolvimento de uma sabedoria experiencial e de sua criatividade (PÉREZ GÓMEZ, 

1998). 

Nesse sentido a formação docente deve pautar-se, principalmente, “na aprendizagem 

da prática, para a prática e a partir da prática” (PÉREZ GÓMEZ, 1998, p.363). Assim, a 

aprendizagem da profissão docente deve ser buscada por intermédio do contato com 

profissionais que já atuam nas escolas de Educação Básica, e com a própria inserção do 

professor em formação no ambiente escolar, sendo que a partir deste contato este poderá 

desenvolver sua sabedoria para que assim possa intervir criativamente durante seu exercício 

profissional, enfrentando as situações incertas e singulares do processo de ensino-

aprendizagem (PÉREZ GÓMEZ, 1998). 

Dentro desta perspectiva surgiram diferentes enfoques, dos quais destacaremos o que 

enfatiza a prática reflexiva, o qual tem como um de seus principais autores Donald Schön, que 

baseou seus trabalhos principalmente nas ideias de Dewey. 

Schön, primeiramente, procurou analisar criticamente as bases do modelo de formação 

fundamentado na perspectiva técnica, que até então dominava os cursos de formação docente. 

A partir das críticas levantadas, o autor propõe o desenvolvimento de uma nova 

epistemologia, a da prática profissional, que situe os problemas técnicos dentro do marco da 

investigação reflexiva. 

Neste modelo formativo o professor não é mais considerado um mero aplicador de 

técnicas, como na visão anterior, ele agora apresenta uma autonomia, na qual deve refletir 
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sobre sua prática para tomar decisões nos diferentes momentos de sua ação pedagógica, sendo 

esta entendida como um fenômeno complexo, carregado de incertezas (SCHÖN, 2000). 

Nesta perspectiva a prática ganha destaque na formação docente, não sendo vista mais 

apenas como um momento de aplicação de conhecimentos, mas como um espaço para a 

reflexão e criação, em que novos conhecimentos são produzidos e alguns já existentes são 

alterados (SCHÖN, 2000). 

Na visão de Schön a formação profissional deve ser baseada na valorização da prática 

como momento de construção de conhecimento, através da reflexão, análise e 

problematização desta, tendo como uma de suas principais características a criação da ideia 

do professor como um profissional reflexivo. 

Logo, deve-se entender a reflexão como a imersão consciente do homem no mundo de 

sua experiência, mundo este que está carregado de conotações, valores, intercâmbios 

simbólicos, correspondências afetivas, interesses sociais e cenários políticos. Assim, 

diferentemente de outras formas de conhecimento, a reflexão exige um sistemático esforço de 

análise, que busque compreender e orientar as ações (PÉREZ GÓMEZ, 1998). 

Para compreender melhor este pressuposto, é necessário esclarecer três ideias que 

estão diretamente associadas à prática reflexiva, a saber: conhecimento na ação, reflexão na 

ação e reflexão sobre a reflexão na ação. 

O primeiro pressuposto, conhecimento na ação, é fruto da experiência profissional e 

da reflexão passada, estando este muitas vezes, já consolidado em esquemas semiautomáticos 

ou rotinas, consistindo basicamente no saber fazer. Toda nossa prática cotidiana competente, 

inclusive espontânea ou improvisada, fundamenta-se nesse conhecimento, sendo este superior 

à verbalização que se pode fazer do mesmo. Pode-se dizer que esta forma de conhecimento 

não precede a ação, mas está diretamente inserido nela, de forma indissociável. 

A atividade docente, concebida como prática social está carregada de incertezas, de 

singularidades e de conflitos de valores, configurando-se como uma atividade complexa. 

Nesse sentido, o conhecimento na ação, acumulado durante a prática profissional se mostra 

insuficiente para solucionar todos os problemas enfrentados durante o exercício docente de 

forma satisfatória, havendo a necessidade de uma reflexão durante a ação, na qual se deve 

confrontar o conhecimento prático com a situação vivenciada. 

Com o intuito de superar essas situações incertas durante a prática profissional, Schön 

propõe um segundo pressuposto, a reflexão durante ou na ação, que consiste, basicamente, 
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no ato de pensar acerca da atividade que realizamos durante o desenvolvimento da mesma. 

Isto é, quando o profissional se depara como novas situações, que extrapolam a rotina, este 

deve buscar novas soluções, novos caminhos, pautando-se no processo de reflexão na ação, 

no qual vai construindo um repertório de experiências, que será mobilizado em circunstâncias 

similares, configurando um conhecimento prático. 

Deve-se ter ciência que este conhecimento prático construído a partir da reflexão na 

ação, encontra-se limitado pelas pressões espaciais e temporais da prática docente, assim 

como pelas demandas psicológicas e sociais do cenário em que se atua, a sala de aula. Além 

disso, este processo de reflexão não possui as condições da sistematicidade e distanciamento 

que a análise racional requer.  

Contudo, este processo conta com uma importante característica, que é a riqueza da 

imediaticidade em que este ocorre, possibilitando a captação das diferentes variáveis que 

influenciam a prática em sala de aula, além de criar condições para que o profissional 

desenvolva a capacidade de improvisação e criação, uma vez que exige que este consiga 

responder de forma nova as situações incertas do meio, trazendo assim contribuições 

fundamentais para o exercício profissional (PÉREZ GÓMEZ, 1998). 

O processo de reflexão na ação é um processo vivo de intercâmbios, ações e reações, 

dirigidas intelectualmente, no vigor de interações mais complexas e totalizadoras; 

com suas dificuldades e limitações, é um processo de extraordinária riqueza na 

formação do profissional prático. Pode-se considerar o primeiro espaço de 

confrontação empírica dos esquemas teóricos e das crenças implícitas com os quais 

o profissional se depara na realidade problemática. Neste contraste com a realidade, 

as proposições prévias são confirmadas ou rejeitadas, e, em qualquer caso, são 

corrigidas, modeladas e depuradas durante o andamento da ação. Quando o 

profissional apresenta-se flexível e aberto, no cenário complexo de interações da 

prática, a reflexão na ação é o melhor instrumento de aprendizagem significativa. 

Não apenas se aprendem e se constroem novas teorias, esquemas e conceitos, mas 

também – o que é mais importante em nossa opinião – se aprende o próprio processo 

didático de aprendizagem em “diálogo aberto com a situação prática” (PÉRES 

GÓMES, 1998, p. 370). 

 

Diante do forte caráter subjetivo da reflexão na ação, e das complexas situações que 

perpassam a prática docente, é necessário ir mais além, sendo que o conhecimento prático 

construído a partir deste processo torna-se insuficiente para enfrentar os desafios do exercício 

profissional. Durante a atividade docente surgirá situações que exigirão uma análise mais 

profunda, que necessite de uma aproximação com diferentes perspectivas teóricas, uma 

contextualização, que busque compreender a origem dos problemas, o seu real significado, 

isto é, será necessário realizar uma investigação. Esse movimento é denominado por Schön 

como o terceiro pressuposto, reflexão sobe a reflexão na ação. 
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Assim, a reflexão sobre a reflexão na ação pode ser entendida como a análise que, no 

caso, o professor deve fazer após a realização de sua prática sobre as características e 

processos de sua própria ação. O profissional deve utilizar os conhecimentos teóricos 

produzidos, comparando com sua prática, para descrever, analisar e avaliar as atividades 

desenvolvidas e as atitudes tomadas por este durante a execução das mesmas.  

Na reflexão sobre a ação, o profissional prático, liberado das restrições, demandas e 

urgências da própria situação prática, pode aplicar de forma tranquila e sistemática 

seus instrumentos conceituais e suas estratégias de busca e análise na compreensão e 

valorização da reconstrução prática. Consciente do caráter de reconstrução de sua 

própria lembrança e da possibilidade de que neste processo se produzam inevitáveis 

deformações subjetivas, o professor deverá utilizar métodos, procedimentos e 

técnicas de contraste intersubjetivo ou dados registrados mais objetiva e 

mecanicamente sobre a própria realidade, para diminuir os efeitos deformadores da 

atividade de reconstrução (PÉREZ GÓMES, 1998, p. 371). 

 

Esses três processos discutidos anteriormente, o conhecimento na ação, a reflexão na 

ação e a reflexão sobre a reflexão na ação, compõem o pensamento prático do profissional 

que se defronta com as situações incertas do exercício profissional, como no caso do 

professor. No entendimento de Schön nenhum desses processos pode ser considerado 

independente, nem suficiente para enfrentar os desafios durante o exercício profissional, faz-

se necessário uma articulação entre os mesmos, uma vez que estes se exigem e se 

complementam entre si, para garantir uma intervenção prática racional e satisfatória. 

Essa nova perspectiva, principalmente, no que concerne ao enfoque proposto por 

Schön, teve bastante aceitação no campo de formação de professores, tanto em âmbito 

mundial quanto nacional, estando associada ao contexto de reformas curriculares em que se 

encontravam os cursos de formação docente, uma vez que se questionavam as limitações da 

perspectiva técnica na formação de professores, e a necessidade de formar profissionais 

capazes de enfrentar situações imprevisíveis, incertas, singulares, carregadas de dilemas e 

conflitos, que são características intrínsecas da prática docente e do processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, no contexto histórico discutia-se o papel dos professores na 

construção curricular, havendo um relativo consenso entre os pesquisadores da área, como 

Nóvoa e Alarcão, da necessidade da participação desses sujeitos nas reformas curriculares, 

sendo que a concepção do professor reflexivo configurava-se como uma ótima forma de 

alcançar esse objetivo. 

O fascínio por esta nova conceptualização pode ser entendido se tivermos em 

consideração a crise de confiança na competência de alguns profissionais (que 

tendemos a generalizar), a reação perante a tecnocracia instalada, a relatividade 

inerente ao espírito pós-moderno, o valor hoje atribuído à epistemologia da prática, a 

fragilidade do papel que os professores normalmente assumem no desenvolvimento 
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das reformas curriculares, o reconhecimento da complexidade dos problemas da 

nossa sociedade atual, a consciência de como é difícil formar bons profissionais, e 

outras mundividências associadas a estas representações sociais (ALARCÃO, 2010, 

p. 45). 

 

A autora afirma ainda que o interesse suscitado pela ideia de professor reflexivo se 

pauta, fundamentalmente, na atualidade dos temas que tal ideia contempla, tais como: a 

aproximação entre teoria e prática, a formação para a reflexão e a necessidade da eficiência no 

ensino. 

Apesar das importantes contribuições relacionadas à inserção deste modelo nos cursos 

de formação docente, observou-se que uma expansão indiscriminativa da concepção do 

professor reflexivo, não havendo uma compreensão verdadeira das implicações dessa 

concepção no âmbito da prática docente. Alguns questionamentos, que consideramos 

fundamentais, foram sendo deixados de lado, como: que tipo de reflexão tem sido realizada 

pelos professores? Que tipo de reflexão os professores devem realizar?  Os professores têm 

condições de trabalho favoráveis para essa reflexão? Quais os limites e a possibilidades dessa 

reflexão? 

Além disso, observam-se algumas possíveis implicações provenientes da 

supervalorização da prática reflexiva, a saber: o praticismo, para o qual bastaria a prática para 

a construção do saber docente; o individualismo, fruto de uma reflexão em torno de si própria; 

uma hegemonia autoritária, se se considera que a perspectiva da reflexão é suficiente para a 

resolução dos problemas da prática; além de um possível modismo, com uma apropriação 

indiscriminada e sem críticas, sem compreensão das origens e dos contextos que a geraram, o 

que pode levar à banalização da perspectiva da reflexão (PIMENTA, 2012). 

Zeichner (2008, p.10) traz uma síntese dos aspectos que enfraquecem a perspectiva do 

professor reflexivo: 1) o foco sobre a ajuda aos professores para melhor reproduzirem práticas 

sugeridas por pesquisas conduzidas por outras pessoas e uma negação da preparação dos 

docentes para exercitarem seus julgamentos em relação ao uso dessas práticas; 2) um 

pensamento de meio e fim, o qual limita a essência das reflexões dos professores para 

questões técnicas de métodos de ensino e ignora análises dos propósitos para os quais eles são 

direcionados; 3) uma ênfase sobre as reflexões dos professores sobre o seu próprio ensino, 

desconsiderando o contexto social e institucional no qual essa atividade acontece; e 4) uma 

ênfase sobre como ajudar os professores a refletirem individualmente. 

Na tentativa de superar essas limitações surgiram diferentes enfoques, pautados 

principalmente na perspectiva de reconstrução social. A seguir discutiremos mais 
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detalhadamente essa perspectiva, dando destaque para o modelo formativo crítico reflexivo, 

que é o defendido pelo presente pesquisador. 

 

1.1.4 – Perspectiva de reconstrução social 

 

Para suprir as necessidades da formação docente, que as perspectiva anteriores não 

contemplavam, surgiram diferentes perspectivas para a formação. Dentre essas perspectivas 

destacamos a da reconstrução social que propõe a formação de professores que concebem o 

processo de ensino-aprendizagem como uma atividade crítica, que deve pautar-se em 

princípios éticos, democráticos e favoráveis à justiça social, e promover a emancipação dos 

sujeitos envolvidos no processo educativo (PÉREZ GÓMEZ, 1998). 

Com objetivos similares, principalmente no que concerne a formação de professores 

autônomos, surgiram diferentes enfoques dentro da perspectiva de reconstrução social. 

Dentre essas destacaremos os trabalhos que defendem a formação de professores capazes de 

refletirem criticamente sobre os aspectos da sala de aula e do contexto social, e que busquem 

a partir daí lutar contra as desigualdades e a favor das transformações sociais, sendo essa ideia 

defendida pelo presente pesquisador (PÉREZ GÓMEZ, 1998). De certa forma, embora com 

algumas diferenças teóricas, incluem-se dentro da perspectiva da reconstrução social, com 

enfoque na crítica, autores como Giroux, Smith, Zeichner, Kemmis, entre os quais nossa 

discussão teórica será pautada. 

Zeichner (1992) formula três aspectos a serem incorporados conjuntamente dentro da 

perspectiva crítica reflexiva: a) a prática reflexiva deve centrar-se tanto no exercício 

profissional dos professores por eles mesmos, quanto nas condições sociais em que esta 

ocorre; b) o reconhecimento pelos professores de que seus atos são fundamentalmente 

políticos e que, portanto, podem direcionar a objetivos democráticos emancipatórios; c) a 

prática reflexiva, enquanto prática social, só pode ser realizada em coletivos, o que leva à 

necessidade de transformar as escolas em comunidades de aprendizagem nas quais os 

professores se apoiem e se estimulem mutuamente. 

Essa reflexão não deve ficar presa apenas ao que ocorre em sala de aula, isto é, na 

relação professor-aluno-conteúdo, ela deve ser mais abrangente, envolvendo as reflexões 

produzidas por outros professores e pela teoria. Deve-se levar em consideração as condições 

sociais, econômicas, políticas, culturais, que influenciam o trabalho do professor e evitam a 
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reflexão individual, o que limitaria as possibilidades de crescimento do professor 

(ZEICHNER, 1993). 

Corroborando com essa visão, Giroux (1997) afirma que os professores devem 

desenvolver uma compreensão tanto das circunstâncias em que ocorre o ensino, isto é, da sala 

de aula, quanto desenvolver o embasamento para a crítica e a transformação das práticas 

sociais que se constituem ao redor da escola e na sociedade. Reforçando assim o caráter 

político da prática docente, mencionado anteriormente.  

Na perspectiva crítica a educação deve ser considerada historicamente localizada, 

acontecendo dentro de um pano de fundo sócio-histórico e cogitando uma visão do futuro que 

esperamos construir; uma atividade social, isto é, com consequências sociais, e não apenas 

uma questão de desenvolvimento individual; intrinsecamente política, afetando assim as 

escolhas de vida dos envolvidos no processo, principalmente professores e alunos; e 

problemática (DINIZ-PEREIRA, 2002). 

A educação tem como uma característica básica ser uma atividade exclusivamente 

humana, e como tal está carregada de historicidade que influencia diretamente a prática 

docente, além de ser uma atividade social e política, uma vez que é desenvolvida por seres 

humanos e para seres humanos, e estes são na sua essência seres políticos e sociais. 

Outrossim, o exercício docente deve levar em consideração estes diferentes aspectos da 

prática educativa. 

 [...] refletir criticamente significa colocar-se no contexto de uma ação, na história da 

situação, participar de uma atividade social e ter uma determinada postura diante dos 

problemas. Significa explorar a natureza social e histórica, tanto de nossa relação 

como atores nas práticas institucionalizadas da educação, quanto da relação entre 

nosso pensamento e ação educativos (KEMMIS, 1987 apud CONTRERAS, 2002, p. 

163). 

 

Este autor afirma ainda que os professores que buscam uma reflexão crítica devem 

analisar as condições sociais e históricas, as quais influenciam diretamente o modo de 

entender e valorizar a prática docente, problematizando assim o caráter político desta 

atividade profissional (Idem). 

Este modelo de formação possibilita que os professores libertem-se, uma vez que os 

emancipa das visões acríticas, dos pressupostos, hábitos, tradições e costumes não 

questionados, além de permitir que estes se posicionem criticamente frente às formas de 

coerção e de dominação dentro da profissão docente, e que muitas vezes é sustentada por 

estes, em um autoengano (CONTRERAS, 2002). 
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Ghedin (2012) compreende a epistemologia crítica, como modelo explicativo e 

compreensivo do trabalho docente, entende o professor como um profissional que busca 

significar o seu fazer dentro de um determinado contexto histórico. Neste modelo, buscamos 

uma alternativa de mudança, de oposição e resistência a uma missão inscrita no sentido 

institucional do papel docente, e que se insere num contexto social a ser transformado.  

Refletir criticamente significa colocar-se no contexto de uma ação, na história da 

situação, participar em uma atividade social e tomar postura ante os problemas. 

Significa explorar a natureza social e histórica, tanto de nossa relação como atores 

nas práticas institucionalizadas da educação, como da relação entre nosso 

pensamento e nossa ação educativa. A reflexão crítica há de ser uma atividade 

pública, reclamando a organização das pessoas envolvidas e dirigindo-se a 

elaboração de processos sistemáticos de crítica que permitiriam a reformulação de 

sua teoria e sua prática social e de suas condições de trabalho (GHEDIN, 2012, p. 

159). 

 

A formação de professores na perspectiva crítica reflexiva possibilita que os 

professores transformem suas práticas pedagógicas, sendo que esta transformação requer a 

tomada de consciência dos valores e significados ideológicos implícitos no processo de 

ensino-aprendizagem e na instituição escolar, além de exigir uma ação transformadora 

dirigida a eliminar a irracionalidade e a injustiça existentes em tais instituições. Nesse sentido, 

Contreras (2002, p.165) afirma que é necessário “promover entre os professores um tipo de 

questionamento daquilo que tinham como certo, de modo que hoje se transforme em algo 

problemático, abrindo-se a novas perspectivas e dados da realidade”. 

 Com o intuito de esclarecer a perspectiva do professor crítico reflexivo, diferentes 

autores apresentam em seus trabalhos algumas características relacionadas à prática crítica 

reflexiva. Para tal, destacaremos os trabalhos de Liston e Zeichner (1993) e Libâneo (2012). 

Liston e Zeichner (1993, p.6) definem o professor reflexivo como sendo aquele que: 

 examina, estrutura e tenta resolver os dilemas da prática em sala de aula; 

 é consciente dos pressupostos e valores que carrega em relação ao ensino e os 

questiona; 

 é atento ao contexto institucional e cultural no qual ensina; 

 toma parte no desenvolvimento curricular e é envolvido nos esforços de 

mudança da escola; 

 toma responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento profissional. 

Libâneo (2012, p.75) caracteriza o professor crítico reflexivo como aquele que pode 

“fazer e pensar, a relação teoria e prática; agente numa realidade social construída; 

preocupação com a apreensão das contradições; atitude e ação críticas frente ao mundo 
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capitalista e sua atuação; apreensão teórico prática do real; reflexividade de cunho sociocrítico 

e emancipatório”. 

Logo percebemos que há uma aproximação entre os autores supracitados, quando estes 

tentam caracterizar a prática crítica reflexiva, em que ambos destacam a necessidade de o 

professor conhecer os pressupostos que estão atrelados à sua prática, e que a partir de uma 

analise crítica destes, tendo como princípio fundamental a relação entre teoria e prática, 

busque a transformação social e a emancipação tanto dos alunos quanto a própria. 

Contreras (2002) destaca que a reflexão crítica não pode ser concebida como um 

processo de pensamento sem orientação, mas sim deve ter um objetivo bastante claro, que é 

de definir-se diante dos problemas, e atuar com bases nestes, considerando-os como situações 

que envolvem tanto aspectos relacionados às nossas próprias intenções e atuações pessoais, 

quanto às questões relacionadas à sua origem social e histórica. 

 Nesse sentido, o trabalho de Smyth (1992 apud CONTRERAS, 2002, p.166) traz 

questionamentos que orientam a prática da reflexão crítica. Este organizou um ciclo de quatro 

fases que representam os tipos de reflexão que os docentes deveriam adotar: 

1. Descrever: o que eu faço? 

2. Informar: qual o significado do que faço? 

3. Confrontar: como cheguei a ser dessa maneira? 

4. Reconstruir: como poderia fazer as coisas de forma diferente? 

Esta orientação não significa uma receita a ser seguida para a realização de uma 

prática crítica reflexiva, pois senão estaríamos retrocedendo para a perspectiva técnica e 

mecânica. O fundamento principal da perspectiva defendida na presente pesquisa é a postura 

crítica frente à realidade, levando em consideração os diferentes aspectos que a condicionam. 

Concordamos com Giroux (1997), quando afirma que para que os professores realizem 

uma reflexão crítica acerca da sua prática docente, levando em consideração o contexto social, 

é necessário compreender as escolas como instituições essenciais para a manutenção e 

desenvolvimento de uma democracia crítica.  

Nesse sentido Alarcão (2010, p.90) propõe o conceito de escola reflexiva, que consiste 

na “organização que continuadamente se pensa a si própria, na sua missão social e na sua 

organização e se confronta com o desenrolar da sua atividade num processo heurístico 

simultaneamente avaliativo e formativo”. 
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Assim, o professor sozinho não poderá desenvolver uma prática na perspectiva crítico-

reflexivo, este deverá contar com a colaboração de todos os profissionais da educação, 

devendo a escola, como um todo integrado, apresentar as características que favoreçam essa 

prática docente, estando em seus objetivos à busca por uma transformação social, tendo como 

fundamentos básicos a igualdade e a justiça, orientadas pelos princípios éticos. 

Neste contexto, a pesquisa surge como uma possibilidade de criar condições que 

auxiliem os docentes a desenvolverem habilidades e atitudes para uma prática crítica reflexiva 

(LISITA; ROSA; LIPOVETSKY, 2001). 

Carrega uma visão de pesquisa educacional como análise crítica que direciona a 

transformação da prática educacional, os entendimentos sobre educação, e os valores 

educacionais daqueles envolvidos no processo, e as estruturas sociais e 

institucionais, as quais fornecem o esqueleto para sua ação. Nesse sentido, uma 

ciência da educação crítica não é uma pesquisa sobre ou a respeito de educação, ela 

é uma pesquisa na e para a educação (CARR e KEMMIS, 1986 apud DINIZ-

PEREIRA, 2002, p. 40). 

 

Esses autores destacam também que a pesquisa é a palavra chave quando pretendemos 

trabalhar, dentro de uma perspectiva crítica, as questões relacionadas ao ensino e ao currículo. 

Porém não é qualquer forma de pesquisa que contribui para trabalhar essas questões, os 

professores necessitam assumir uma postura crítica diante do objeto analisado, buscando 

sempre uma transformação da prática educacional, em que levam em consideração os 

aspectos estruturais e sociais relacionados a essa prática, além de procurarem utilizar uma 

estratégia metodológica coerente como os objetivos da pesquisa. 

Neste sentido, Lisita, Rosa e Lipovetsky (2001, p.125) destacam que a relação entre a 

formação de professores e a pesquisa é imprescindível, “o que significa estabelecer um forte 

vínculo entre a compreensão da realidade e seu contexto, questionando as razões, as 

possibilidades e as dificuldades que se colocam à sua realização”. 

Os cursos de formação docente devem buscar uma estreita relação entre o ensino e a 

pesquisa, uma vez que esta relação contribui para que os professores possam compreender os 

diferentes aspectos, social, econômico, político, que influenciam a sua prática docente, 

buscando sempre uma transformação social, tendo ciência de seus limites e possibilidades. 

Assim podemos diminuir a responsabilização dos professores, principalmente por eles 

mesmos, pelos problemas educacionais, problemas que estão diretamente relacionados à 

ideologia neocapitalista dominante na sociedade atual, que defendem o princípio da 

competição e do mercado como regulador da sociedade. 
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Nessa mesma direção Carvalho e Gil-Pérez (2011) defendem que diante da 

complexidade da prática docente é essencial associar de forma indissolúvel docência e 

pesquisa. Assim, o papel da pesquisa na formação docente é o de criar instrumentos e 

ferramentas para melhor entender o que está acontecendo na sala de aula e no contexto 

escolar, criando inteligibilidade para melhor entender estes ambientes, para que assim os 

professores possam intervir nestes de forma crítica, levando em consideração o contexto 

social (CHARLOT, 2012). 

Os professores podem a partir da pesquisa, construir conhecimentos acerca da prática 

docente, (re)significando seus saberes, principalmente por meio da relação entre teoria e 

prática, buscando produzir mudanças tanto no âmbito do processo de ensino-aprendizagem 

quanto do contexto social. 

 Contreras (1994) afirma que deve haver sim uma preocupação com o conhecimento 

produzido pelas pesquisas realizadas pelos professores. Contudo, nesse caso, trata-se de um 

conhecimento que está diretamente relacionado com a prática docente, estando ligado à 

problemática de compreender a realidade, e os diferentes fatores que influenciam o exercício 

da profissão. Devemos entender que, como afirmam Lisita, Rosa e Lipovetsky (2001, p.119), 

“a pesquisa não é um mero procedimento de resolução dos problemas práticos, mas um meio 

de produzir a autonomia do professor”. 

Não se deve reduzir a concepção de pesquisa na formação docente, simplesmente à 

uma forma de resolver os problemas práticos do cotidiano escolar, senão estaremos 

retrocedendo para uma perspectiva técnica ou prática de formação profissional, em que os 

professores em formação devem aprender “estratégias” pré-definidas para enfrentar os 

desafios da prática docente. Pelo contrário, uma formação pautada no princípio da pesquisa 

deve buscar desenvolver no licenciando uma postura crítica reflexiva diante da realidade 

posta, desenvolvendo uma autonomia no futuro docente, para que, a partir do momento que 

este exerça a profissão, posso tomar decisões coerentes com as situações vivenciadas, 

buscando sempre uma fundamentação para as escolhas realizadas. 

 Nesse sentido, Contreras (1994) afirma que a pesquisa pode contribuir para o 

desenvolvimento da autonomia do professor porque ela: 

 permite articular conhecimento e ação como partes de um mesmo processo; 
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 tem como sujeitos os próprios implicados na prática que se investiga, 

superando a separação entre quem produz o conhecimento e quem atua como 

docente; 

 possibilita modificar a maneira como os professores entendem e realizam a 

prática, criando condições para transformá-la; 

 possibilita questionar a visão instrumental da prática, segundo a qual é possível 

a produção de um conhecimento teórico a ser aplicado pelos professores. 

Por fim, compreendemos que a investigação da prática pedagógica deve pautar-se no 

ensino como uma prática contextualizada, que sofre condicionamentos de diferentes aspectos, 

sociais, culturais, econômicos e políticos. Pois, segundo Liston e Zeichner (1993), essa 

investigação pode ser utilizada tanto para reforçar o controle sobre as ações dos profissionais 

(perspectivas instrumentais da relação entre investigação e prática) quanto para fazer com que 

os profissionais do ensino adquiram maior consciência e construam a autonomia em sua 

atividade profissional, buscando uma transformação social. 

Diante do caráter complexo e incerto da profissão docente, os professores necessitam 

desenvolver diferentes atitudes e habilidades, dentre elas destacamos a capacidade de 

problematizar as visões sobre a prática docente e suas conjunturas, tanto no que concerne ao 

papel dos professores quanto à questões mais amplas como a função que a educação escolar 

assume na sociedade atual. Assim, os professores não devem preocupar apenas com as 

questões da sala de aula, do processo de ensino-aprendizagem, mas sim analisar aspectos mais 

amplos, como: o sentido político, cultural e econômico que cumpre à escola; como esses 

aspectos interferem no ensino; o modo com que compreende a própria profissão; e como os 

padrões ideológicos que sustentam a estrutura educativa estão sendo interiorizados (GHEDIN, 

2012). 

No que diz respeito ao que se esperar do professor na sociedade atual, Libâneo (2012) 

afirma que os professores devem desenvolver simultaneamente três capacidades, a saber: de 

assimilação, dentro de uma postura teórico-crítica da realidade educacional, considerando os 

contextos concretos da ação docente; de apropriação de metodologias de ação, de formas de 

agir, de procedimentos facilitadores do trabalho docente e de resolução de problemas de sala 

de aula, assumindo uma postura crítica-reflexiva diante dessas metodologias; e a consideração 

dos contextos sociais, políticos, institucionais na configuração das práticas escolares. 
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O desenvolvimento dessas capacidades deve ser buscado, principalmente, durante a 

formação inicial. Contudo, reforçamos que a obrigação de contemplar essas capacidades não 

deve ficar a cargo apenas das disciplinas pedagógicas, essas devem constituir-se em princípios 

para cursos de formação docente, estando presente em todos os componentes curriculares. 

Nesse sentido, Zeichner (2002) considera que os professores devem examinar os 

objetivos e as implicações de suas práticas de ensino, estudo este que precisa ser desenvolvido 

desde o início de seus cursos de preparação. O autor defende ainda, que os cursos de 

formação docente devem levar em consideração tanto os aspectos técnicos quanto os morais, 

que envolvem a profissão docente. 

Diante dessas exigências em torno do exercício da prática docente, surge a 

necessidade de criar um novo modelo de formação, não mais fundamentado unicamente no 

conhecimento cultural e na ideia de que um profissional competente é aquele que domina a 

ciência, e as técnicas e os métodos para sua aplicação ou calcada apenas na prática. 

Nesse contexto, Liston e Zeichner (1993) defendem que os cursos de formação de 

professores buscam formar docentes capazes de identificar e organizar suas intenções, de 

escolher as estratégias pedagógicas e recursos adequados para o conteúdo à ser trabalhado, 

que compreendam o contexto social e as orientações cognitivas de seus alunos, dando 

significado real ao processo de ensino-aprendizagem.  

Libâneo (2012) alerta que devemos buscar práticas de formação que considerem, ao 

menos, quatro requisitos que foram colocados a seguir. 

[...] uma cultura científica crítica como suportes teóricos ao trabalho docente; 

conteúdos instrumentais que assegurem o saber-fazer; uma estrutura de organização 

e gestão das escolas que propicie espaços de aprendizagem e de desenvolvimento 

profissional; uma base de convicções ético-políticas que permita a inserção do 

trabalho docente num conjunto de condicionantes políticos e socioculturais 

(LIBÂNEO, 2012, p. 87). 

 

Esses requisitos reforçam o desafio que os cursos de formação docente têm para 

formar os futuros professores, uma vez que estes devem contemplar uma gama de questões 

diretamente relacionadas à prática docente, como elucidada na citação supracitada. Nessa 

perspectiva, percebemos que a formação do professor não deve estar pautada apenas em 

aspecto técnicos ou práticos, uma vez que esta atividade profissional apresenta também um 

forte caráter ético-político. 

Concordamos com Contreras (2002), quando afirma que os cursos de formação de 

professores devem buscar a formação de um professor autônomo, que seja um sujeito de sua 



38 

 

prática, que tenha iniciativa própria no seu  modo de agir em educação, sendo que esta 

autonomia deve ser construída a partir do trabalho coletivo e interdisciplinar na escola. 

A autonomia do professor em sala de aula como qualidade deliberativa da relação 

educativa, se constrói na dialética entre as convicções pedagógicas e as 

possibilidades de realizá-las, de transformá-las nos eixos reais do transcurso e da 

relação de ensino. Porém tal possibilidade de realização só pode se dar se os 

estudantes entenderem seu propósito e seu plano, e seu professor entender as 

circunstâncias e expectativas daqueles (CONTRERAS, 2002, p.198). 

 

A autonomia do professor se faz presente a partir do momento em que toma ciência 

das suas concepções pedagógicas e busca a partir dessas transformar a sua prática docente, 

levando em consideração as limitações e as possibilidades de realizá-las, estando estas 

interligadas aos aspectos sociais, políticos, econômicos, culturais, inerentes à prática 

educativa. Na busca por essa transformação é fundamental estabelecer uma estrita relação 

entre o professor e o aluno, em que ambos compreendam o processo de ensino-aprendizagem. 

Com relação especificamente à formação dos professores de Ciências, Carvalho e Gil-

Pérez (2011) descreveram as necessidades formativas destes profissionais: a) A ruptura com 

visões simplistas; b) Conhecer a matéria a ser ensinada; c) Questionar as ideias docentes de 

‘senso comum’; d) Adquirir conhecimentos teóricos sobre a aprendizagem das ciências; e) 

Saber analisar criticamente o ‘ensino tradicional’; f) Saber preparar atividades capazes de 

gerar uma aprendizagem efetiva; g) Saber dirigir o trabalho dos alunos; h) Saber avaliar; e i) 

Adquirir a formação necessária para associar ensino e pesquisa didática. 

 Analisando essas necessidades constatamos que, primeiramente, reforçam o caráter 

complexo da prática docente, uma vez que traz diversas características que devem ser 

incorporadas pelo professor, especialmente durante a formação inicial, além de evidenciar a 

pluralidade de saberes que envolvem a prática docente, como o saber pedagógico e o saber 

disciplinar.  

Outra questão relevante contemplada nessas necessidades diz respeito à necessidade 

dos professores fazerem um levantamento dos pressupostos que estão atrelados à suas práticas 

docente, seguida da crítica a esses pressupostos, aspectos que consideramos que sejam 

essenciais para a reconstrução da prática educativa, almejando uma transformação social. 

Dentro desta perspectiva, destacamos o papel do professor formador, que segundo 

Zeichner (2002) é o de incentivar os professores em formação a pensarem, de forma crítica, 

sobre as dimensões sociais e políticas de seus trabalhos e sobre os vários contextos nos quais 

sua docência está fundamentada, isto é, o social, o político e o econômico, e a pensarem a 
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respeito de como sua prática docente diária está diretamente relacionada a assuntos de 

continuidade e/ou mudança social. 

Este autor afirma, ainda, que os professores formadores devem ajudar os professores 

em formação a “interiorizarem durante a sua formação inicial as disposições e capacidades 

que lhes permitirão repensar as suas estratégias de ensino, responsabilizando-se pelo seu 

próprio desenvolvimento profissional” (ZEICHNER, 1993, p.55). 

 

1.2 – A formação de professores e os saberes docentes  

 

As pesquisas relacionadas aos saberes docentes surgiram na década de 1980, e as 

produções da área vêm ganhando destaque, principalmente, por estes saberes estarem 

diretamente relacionados com a elaboração dos programas de formação de professores, uma 

vez que lançam os conhecimentos necessários para a prática docente. 

Dentre os estudos realizados para a área, destacaremos, na presente pesquisa, o 

trabalho de Tardif (2011), sendo um dos principais autores responsável pela inserção desta 

temática no Brasil. Assim, faremos uma discussão acerca dos diferentes saberes presentes na 

prática docente, baseado nesse autor, bem como das relações estabelecidas entre estes saberes 

e os professores.  

Antes de discutirmos os saberes docentes, é fundamental compreendermos a 

concepção de Tardif (2011, p.199). Nela o termo “saberes” caracteriza “os pensamentos, as 

ideias, os juízos, os discursos e os argumentos que obedecem a certas exigências de 

racionalidade”, entendendo racionalidade como a capacidade que o professor tem de 

justificar, de forma coerente, seus discursos e ações. Complementando este conceito o autor 

afirma ainda que os saberes englobam o conjunto dos conhecimentos, competências e 

habilidades que nossa sociedade julga suficientemente úteis ou importantes para inseri-los em 

processos de formação institucionalizados. 

Nessa perspectiva o autor destaca que a prática docente é composta por diferentes 

saberes, com os quais os professores estabelecem relações distintas. Define o saber docente 

como “um saber plural, formado pelo amálgama, mais ou menos coerente, de saberes 

oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares e experienciais” 

(TARDIF, 2011, p.36). Corroborando com essa ideia, Cunha (2010, p.19) afirma que “os 

saberes (docentes) são heterogêneos e construídos a partir de múltiplas origens”. 
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Dentro desta perspectiva Tardif (2011) destaca, também, algumas características 

básicas destes saberes profissionais dos professores, a saber: 

 são temporais, ou seja, são adquiridos através do tempo, uma vez que o saber é 

adquirido no contexto de uma história de vida e de uma carreira profissional; 

 são plurais e heterogêneos, isto é, eles provêm de diversas fontes, não 

formando um repertório de conhecimentos unificados, sendo, portanto, 

ecléticos e sincréticos; 

 são personalizados e situados, ou seja, trata-se de saberes apropriados, 

incorporados, subjetivos, saberes que são difíceis dissociar das pessoas, de sua 

experiência e situação de trabalho, sendo construídos e utilizados em função de 

uma situação de trabalho particular, e é em relação a essa situação particular 

que eles ganham sentido; 

  o objeto de trabalho do docente são os seres humanos e, por conseguinte, os 

saberes dos professores carregam as marcas do ser humano, 

consequentemente o saber profissional comporta sempre um componente ético 

e emocional. 

Considerando que esses saberes são provenientes de diferentes fontes e que os 

professores estabelecem diferentes relações com eles, tipologicamente Tardif (2011, p.36-39) 

os classifica em: 

a) saberes da formação profissional (ciências da educação e pedagogia) – 

correspondem ao conjunto de saberes transmitidos pelas instituições de 

formação de professores. Estes são provenientes das ciências da educação, 

sendo destinados à formação erudita ou científica do professor, apresentam-se 

como doutrinas ou concepções provenientes de reflexões sobre a prática 

educativa no sentido amplo do termo, reflexões racionais e normativas que 

conduzem a sistemas mais ou menos coerentes de representação e de 

orientação da atividade docente. Dentro deste estão os saberes pedagógicos, 

que se apresentam como teorias e concepções provenientes de reflexões acerca 

prática educativa, sendo, portanto, produzidos para serem incorporados à 

formação profissional do professor.  

b) saberes disciplinares, compreendidos como saberes sociais definidos e 

selecionados pela instituição universitária, são os saberes oriundos dos diversos 
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campos do conhecimento, tais como Matemática, Química, Física, Biologia, 

entre outros. Estes emergem da tradição cultural e dos grupos sociais 

produtores de saberes, configurando-se como os saberes referentes ao conteúdo 

a ser ensinado nas escolas. 

c) saberes curriculares correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os 

saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelo da cultura 

erudita. Na realidade escolar, estes saberes se mostram sob a forma de 

programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os professores devem 

aprender a aplicar. 

d) saberes experienciais, são aqueles desenvolvidos no âmbito da prática docente, 

estando articulados com o trabalho cotidiano do professor e com conhecimento 

do seu meio. Portanto, originam-se da prática cotidiana da profissão e são por 

ela validados.  Eles incorporando experiência individual e coletiva sob a forma 

de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber-ser. 

Diante do caráter complexo e incerto da prática educativa, o professor necessita dispor 

de diferentes conhecimentos para enfrentar as situações do cotidiano escolar, principalmente 

no que concerne ao processo de ensino-aprendizagem. Esses saberes devem ser buscados 

principalmente durante a formação inicial, momento em que o professor em formação tem 

contato mais sistematizado com os saberes da formação profissional, disciplinares e 

curriculares. Além desses, destacamos a importância dos saberes experienciais desenvolvidos 

ao longo do exercício profissional. Cada saber tem sua relevância na formação docente, não 

havendo uma “superioridade” de um pelo o outro, tendo sim, que uma estreita relação entre os 

diferentes saberes docentes, estando fundados principalmente na prática docente. 

Nesta perspectiva, o bom professor seria alguém que conhecesse sua matéria, sua 

disciplina e seu programa, que possuísse certos conhecimentos relativos às ciências da 

educação e à pedagogia, e que desenvolvesse um saber prático baseado em sua experiência 

cotidiana com os alunos (TARDIF, 2011). 

Para Tardif (2011) os saberes do professor devem estar diretamente relacionados com 

as condições que estruturam o trabalho docente. Assim o trabalho docente, como todo 

trabalho humano especializado, demanda certos saberes específicos que não são partilhados 
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por todas as pessoas e que permitem que o grupo dos professores firme sua atividade num 

certo repertório de saberes típicos desse ofício. 

Corroborando essa ideia, Cunha (2010, p.20) afirma que “quando se assume que a 

perspectiva da docência se estrutura sobre saberes próprios, intrínsecos à sua natureza e a seus 

objetivos, reconhecemos uma condição profissional para a atividade do professor”. A partir 

do momento em que se considera que o exercício docente exige do professor diferentes 

saberes, saberes específicos e singulares para essa prática profissional, reconhece-se a 

profissionalidade da atividade docente.  

Nesse sentido, necessita-se buscar uma formação especifica, não sendo permitido a 

qualquer profissional assumir o papel docente. Esse posicionamento que contribui para 

reforçar a atividade docente como prática profissional, possibilita buscar melhorias tanto no 

que concerne às condições de trabalho quanto às questões salariais, uma vez que reforça a 

especificidade profissional. 

Os professores precisam saber o conteúdo acadêmico que são responsáveis por 

ensinar e como transformá-lo, a fim de conectá-lo com aquilo que os estudantes já 

sabem para o desenvolvimento de uma compreensão mais elaborada. Precisam saber 

como aprender sobre seus estudantes – o que eles sabem e podem fazer, e os 

recursos culturais que eles trazem para a sala de aula. Os professores também 

precisam saber como explicar conceitos complexos, conduzir discussões, como 

avaliar a aprendizagem discente, conduzir uma sala de aula e muitas outras coisas. A 

ligação da reflexão docente com a luta por justiça social significa que, além de 

certificar-se que os professores têm o conhecimento de conteúdo e o conhecimento 

pedagógico que eles precisam para ensinar, de uma maneira que desenvolva a 

compreensão dos estudantes (rejeitando um modelo transmissivo de ensino que 

meramente promove a memorização), precisamos nos certificar que os professores 

sabem como tomar decisões, no dia-a-dia, que não limitem as chances de vida de 

seus alunos; que eles tomem decisões com uma consciência maior das possíveis 

consequências políticas que as diferentes escolhas podem ter (ZEICHNER, 2008, p. 

12). 

 

Assim, o saberes docentes não são conhecimentos empíricos, pautados apenas no 

contexto da prática, no chamado “aprender fazendo”, eles requerem uma base consistente de 

reflexão crítica-teórica que busque favorecer o exercício da condição intelectual do professor 

(CUNHA, 2010). 

Esses saberes não devem bastar por si só, pelo contrário, o valor social, cultural e 

epistemológico dos saberes habita em sua capacidade de renovação constante. Nesse sentido, 

a formação com base nos saberes estabelecidos não passa de uma introdução às tarefas 

cognitivas consideradas fundamentais para o exercício da prática docente. “Os processos de 

aquisição e aprendizagem dos saberes ficam, assim, subordinados material e ideologicamente 

às atividades de produção de novos conhecimentos” (TARDIF, 2011, p.34). 
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Diante do que foi exposto, pode-se constatar que para o exercício docente são 

necessários diferentes saberes, sendo que estes não devem ser trabalhados de forma separada 

ao longo da formação docente (inicial e continuada), pois estão diretamente relacionados, não 

havendo prevalência de um sobre o outro. Além disso, os saberes docentes devem estar 

diretamente relacionados à prática docente, prática esta que no nosso entendimento deve ser 

desenvolvida em uma perspectiva crítica reflexiva. 

 

1.3 – A relação teoria e prática: contribuições do conceito de práxis para a formação de 

professores 

 

Uma das temáticas mais discutidas, quando se trata da formação de professores é a 

relação entre teoria e prática. Historicamente, foram trabalhadas nos cursos de formação de 

professores como sendo atividades separadas/opostas, no modelo de formação pautado na 

racionalidade técnica, sendo que as discussões proporcionadas pelo surgimento da concepção 

do professor reflexivo reforçaram as discussões acerca da indissociabilidade entre teoria e 

prática. Nesse sentido, Zeichner (2008) afirma que na perspectiva crítica as teorias são sempre 

produzidas por meio de práticas e as práticas sempre refletem alguma filiação teórica. 

Com relação à articulação entre a teoria e a prática Ghedin (2012) defende que essas 

duas atividades são indissociáveis, e que a tentativa de separá-las vai de encontro com a 

proposta de uma formação crítica reflexiva. 

A articulação entre a teoria e a prática não deve ser buscada apenas durante a formação 

inicial, mas sim no decorrer do exercício da profissão docente em que a teoria ressignifica a 

prática, e ao mesmo tempo é ressignificada por ela, configurando-se como um ciclo contínuo 

(PIMENTA, 2012). Assim, vivencia-se uma relação de autonomia e dependência entre esses 

dois componentes.  

[...] a relação entre teoria e prática precisa ser compreendida como um processo 

dialético, tendo presente que estas duas dimensões são aspectos distintos, porém 

inseparáveis e fundamentais na experiência humana. Podem e devem manter sua 

especificidade, caracterizando-se um em relação ao outro: a prática como razão de 

ser da teoria, como seu fundamento, sua finalidade e seu critério de verdade. 

Igualmente, a prática depende da teoria, pois sem ela perde a sua característica de 

atividade humana, atividade esta adequada a finalidades, guiada pela 

intencionalidade. Logo, afirma o autor, uma sólida teoria orientará de forma 

consistente e eficaz a atividade prática (SAVIANIE 2006, apud BARETTA, 2006, 

p.56). 
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Corroborando com este posicionamento Fiorentini, Souza e Melo (1998) afirmam que 

a relação entre a teoria e a prática traz contribuições fundamentais para a formação do 

professor (pesquisador), sendo que essa articulação deve pautar-se na problematização, 

significação e exploração dos conteúdos da formação teórica dentro do contexto da prática 

docente. 

Assim, a teoria assume um papel fundamental na formação docente, uma vez que 

possibilita que os professores analisem suas práticas a partir de diferentes perspectivas, 

levando em consideração os diferentes aspectos que influenciam a prática docente, social, 

cultural, política e econômica.  

O papel da teoria é oferecer aos professores perspectivas de análise para 

compreenderem os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si 

mesmos como profissionais, nos quais se dá sua atividade docente, para neles 

intervir, transformando-os (PIMENTA, 2012, p. 31). 

 

Com o intuito de ampliar o entendimento acerca da indissociabilidade entre teoria e 

prática, buscaremos compreender o conceito de práxis, tendo como referencial teórico Adolfo 

Vázquez (2011), que pauta sua concepção de práxis nos trabalhos de Marx. 

Antes de conceituar a práxis propriamente dita, o autor preocupa-se em diferenciá-la 

do termo atividade, em que esta deve ser entendida como o ato ou conjunto de atos em virtude 

dos quais um sujeito ativo modifica uma matéria-prima. Afirma ainda que “toda práxis é 

atividade, mas nem toda atividade é práxis” (VÁZQUEZ, 2011, p.221). A práxis é um tipo de 

atividade específica, que busca transformar o mundo, natural e humano. 

Em suma, a práxis se apresenta como uma atividade material, transformadora e 

ajustada a fins. Fora dela, fica a atividade teórica que não se materializa, na medida 

em que é atividade espiritual pura. Mas, entretanto, não há práxis como atividade 

puramente material, isto é, sem a produção de fins e conhecimentos que caracteriza a 

atividade teórica (VÁZQUEZ, 2011, p. 239). 

 

  Nesse sentido a práxis configura-se como uma atividade prática, que traz uma relação 

direta com a atividade teórica, em que esta deve proporcionar um conhecimento indispensável 

para transformar a realidade, além de permitir que tracemos finalidades que antecipam 

idealmente sua transformação. O autor afirma ainda que “a atividade teórica em seu conjunto, 

somente existe por e em relação com a prática, já que nela encontra seu fundamento, seus fins 

e critérios de verdade” (VÁZQUEZ, 2011, p.234). 

Percebe-se que a teoria, por si só, não pode transformar o mundo, contudo sem esta 

tampouco se pode modifica-lo, nas palavras de Vázquez (1968, p.207):  

Se a teoria não muda o mundo, só pode contribuir para transformá-lo exatamente 

como teoria. Ou seja, a condição de possibilidade – necessária, embora não 
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suficiente – para transitar conscientemente da teoria à prática e, portanto, para que a 

primeira (teoria) cumpra uma função prática, é que seja propriamente uma atividade 

teórica – na qual os ingredientes cognoscitivos e teleológicos sejam intimamente, 

mutuamente considerados. 

 

Assim, Vázquez (2011) destaca que a prática determina a teoria tanto como sua fonte 

quanto como seu fim, evidenciando que a prática mantém uma primazia em relação à teoria, 

sem que essa primazia dissolva a teoria na prática nem a prática na teoria.  

A dependência da teoria com respeito à prática, e a existência desta como 

fundamento e fim últimos da teoria, evidenciam que a prática – concebida como 

uma práxis humana total – tem a primazia sobre a teoria; mas esse seu primado, 

longe de implicar uma contraposição absoluta à teoria, pressupõe uma íntima 

vinculação com ela (VÁZQUEZ, 2011, p.260). 

 

O autor afirma ainda que a prática não existiria se não houvesse o mínimo de 

ingredientes teóricos atrelados a ela, a saber:  

a) um conhecimento da realidade que é objeto da transformação;  

b) um conhecimento dos meios e de sua utilização – da técnica exigida em cada 

prática – com que se leva a cabo essa transformação;  

c) um conhecimento da prática acumulada, na forma de teoria que sintetiza ou 

generaliza a atividade prática na esfera de que se trate, posto que o homem só 

pode transformar o mundo a partir de um determinado nível teórico dado, isto é, 

inserindo sua práxis atual na história teórico-prática correspondente;  

d)  uma atividade finalista, ou antecipação dos resultados objetivos que se quer obter 

sob a forma de fins ou resultados prévios, ideias, com a particularidade de que 

esses fins, para que possam cumprir sua função prática, têm de responder a 

necessidades e condições reais; têm de tomar conta da consciência dos homens e 

contar com os meios adequados para sua realização (VÁZQUEZ, 2011, p.264). 

 

Assim não podemos falar em “prática pela prática”, ou que o curso de formação de 

professores deve ser prático, uma vez que a prática está intimamente ligada à teoria, não 

podendo ser trabalhada de forma separada. Nesse sentido, a atividade docente deve ser 

entendida como práxis, entendo-a como uma atividade teórico-prática, tendo um lado ideal e 

outro material, e que busca uma transformação do objeto, por parte do sujeito. 

Após a discussão acerca da formação de professores de uma forma abrangente, 

faremos agora um recorte, no qual discutiremos, no próximo capítulo, os aspectos 

relacionados ao estágio supervisionado, objeto de estudo da presente pesquisa. 
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CAPÍTULO II 

O Estágio Supervisionado na Formação de Professores 

                  

Procuramos neste capítulo entender a importância do Estágio Supervisionado na 

formação inicial de professores, destacando as diferentes concepções de estágios, apoiados 

principalmente nas pesquisas de Pimenta e Lima (2010), além de apresentar as principais 

pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação brasileiros sobre o estágio 

supervisionado na formação de professores de Ciências Biológicas, buscando enfatizar a 

relevância e pertinência da presente pesquisa, dentro desse mosaico de trabalhos. 

 

2.1 – A importância do estágio na formação de professores  

 

O Estágio Curricular Supervisionado também denominado apenas como Estágio 

Supervisionado, doravante ES, tem se configurado como um dos momentos mais importantes 

nos cursos de formação inicial de professores, sendo este nosso objeto específico de estudo. 

Assim, buscaremos aporte na legislação educacional brasileira e nos referenciais teóricos que 

discutem o ES, como Piconez (1991), Barreiro e Gebran (2006), Pimenta (2006), Ghedin 

(2007), Pimenta e Lima (2010), entre outros. 

Antes de discutir a importância do ES para a formação inicial docente, vale destacar as 

duas formas de estágio: o estágio curricular obrigatório e o estágio curricular não-obrigatório, 

definidos pela Lei 11.788 de 2008.  De acordo com a Lei o estágio é “ato educativo escolar 

supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho 

produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de 

educação superior [...]” (BRASIL, 2008, p.1), isto é, busca a construção de competências 

próprias da atividade profissional, objetivando o desenvolvimento tanto dos aspectos 

relacionados à cidadania quanto ao trabalho. 

O Estágio obrigatório é definido como tal no projeto do curso, cujo cumprimento da 

carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma, e o Estágio Não-obrigatório 

corresponde àquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e 

obrigatória (BRASIL, 2008).  

O Estágio é entendido como “o 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 
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depois poder exercer uma profissão ou ofício” (BRASIL, CNE/CP 28/2001, p.10). Além 

disso, este supõe uma relação pedagógica entre o estagiário e algum profissional habilitado 

dentro de um determinado ambiente de trabalho (BRASIL, 2001). Para Pimenta (2006, p.21), 

por estágio curricular entende-se “as atividades que os alunos deverão realizar durante o seu 

curso de formação, junto ao campo futuro de trabalho”. 

O estágio tem como um de seus principais objetivos constituir-se como um espaço de 

aprendizagem significativa para o processo de formação docente, sendo que essa 

aprendizagem se estabelece a partir do momento em que se discute e teoriza as experiências 

vivenciadas nesse espaço (CARVALHO, 1987). Este se configura, portanto, como uma 

oportunidade para que o professor em formação desenvolva e aprimore as habilidades 

específicas da sua profissão.  

É neste momento que o graduando entrará em contato direto com a realidade escolar, 

conhecendo-a melhor, tanto nos aspectos relacionados à complexidade das práticas 

institucionais e pedagógicas realizadas por seus profissionais, quanto a respeito de questões 

envolvendo as associações e os sindicatos da categoria (PIMENTA, 1995; GUERRA, 1999; 

BARREIRO; GEBRAN, 2006; ALMEIDA et al, 2009; LIMA, 2009; SPOSITO, 2009). 

É no estágio que os maiores desafios e as maiores dificuldades da profissão se 

revelam. No contato com a realidade escolar, os futuros docentes vivenciam as contradições 

entre o que é estudado durante o curso de formação e o que é exposto na realidade 

educacional, isto é, o que é pensado/discutido e o que é realmente feito; percebem a 

importância do conhecimento científico e do ensino de Ciências para a profissão; se 

conscientizam sobre o contexto escolar vigente e desconstroem as ideias prévias sobre o 

exercício da docência (MAGALHÃES, 2010). 

Este contato possibilita que o professor em formação reflita e fortaleça a construção de 

sua identidade docente (ALMEIDA et al, 2009; MAGALHÃES, 2010). A esse respeito 

Buriolla (2009, p.13) afirma que “o estágio é o locus onde a identidade profissional do aluno é 

gerada, construída e referida, volta-se para o desenvolvimento de uma ação vivenciada, 

reflexiva e crítica e, por isso, deve ser planejado gradativa e sistematicamente”. 

Corroborando essa ideia, Barreiro e Gebran (2006) afirmam que o estágio pode se 

constituir no locus de reflexão e formação da identidade docente, visto que este propicia 

embates no decorrer das ações vivenciadas pelos estagiários dentro do contexto escolar, 

porém estas devem estar pautadas numa perspectiva reflexiva e crítica. 
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Essa construção da identidade profissional, durante o estágio, ocorre quando o 

professor em formação busca discutir/refletir algumas questões, como: o sentido da profissão; 

o que é ser professor na sociedade em que vivemos; como ser professor; a escola concreta; a 

realidade dos alunos nas escolas; a realidade dos professores nessas escolas; entre outras 

(PIMENTA; LIMA, 2010). 

Como o estágio possibilita ao educando conhecer os diferentes aspectos da profissão 

docente, ele acaba configurando-se como um momento decisivo para a escolha da carreira 

profissional dos alunos. É, muitas vezes, após a realização do estágio, que alguns educandos 

decidem realmente seguir carreira docente, enquanto outros buscam outra atividade 

profissional, sendo que a escolha dessa segunda opção se dá em virtude, principalmente, das 

dificuldades encontradas na carreira docente, como baixo salário, precarização das escolas, 

entre outros. Nesse sentido, Kulcsar (1991) destaca a importância do engajamento do 

estagiário na realidade educacional, permitindo vivenciar os desafios da carreira docente, e 

assim, refletir sobre sua futura profissão.    

Esse contato com a realidade profissional, não deve pautar-se apenas numa perspectiva 

da prática pela prática, reduzindo-se às questões do “como ser professor?”.  O conhecimento 

da realidade, buscado por intermédio da reflexão crítica, deve orientar-se pelo princípio da 

indissociabilidade entre a dimensão prática e a dimensão teórica.  

Pimenta (2006) ressalta que um dos principais desafios dos cursos de formação de 

professores, como mencionado anteriormente, é estabelecer essa relação entre teoria e prática, 

sendo papel de todas as disciplinas contribuírem para alcançar tal finalidade. 

Esta relação entre teoria-prática apresenta um importante significado na formação 

docente, visto que orienta a transformação do sentido da formação e do conceito de unidade, 

ou seja, da teoria e prática relacionadas e não apenas justapostas ou dissociadas (PICONEZ, 

1991). 

Nessa perspectiva o estágio se apresenta como um importante campo para o 

estabelecimento dessa relação, sendo este o eixo central dos cursos de formação e local de 

reflexão. Como afirma Lima (2009, p.45), “a teoria ilumina a prática e a prática ressignifica a 

teoria”. 

O estágio não deve ser considerado apenas uma disciplina do currículo, fragmentada, e 

sim, como uma atividade que pode servir às demais disciplinas, passando a integrar o corpo 
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de conhecimento do curso de formação de professores, configurando-se como um eixo 

curricular central (PIMENTA, 1995; SANTOS, 2004; SPOSITO 2009). 

Como podemos perceber, o estágio é uma exigência legal que se coloca na formação 

do professor, devendo constituir-se como um momento de vivencia na e sobre a realidade 

profissional, in locus, em que por meio de orientação e supervisão, o estudante possa refletir e 

entrelaçar teoria e prática. Não se trata de momento de aplicabilidade das teorias, mas de 

vivenciar a realidade na sua complexidade, refletindo, reelaborando e criando. 

 

2.2 – O estágio como eixo articulador entre a Universidade e a escola de Educação 

Básica 

 

Diniz-Pereira (2006) apresenta alguns “dilemas” decorrentes de problemas dos Cursos 

de Licenciatura, dentre os quais destacamos a desarticulação entre formação acadêmica e 

realidade prática, sendo que esta decorre diretamente da falta de articulação existente entre as 

Instituições de Educação Superior e as Escolas de Educação Básica. 

No que diz respeito a esta relação, o que se observa é que ainda existe uma relação 

assimétrica, em que a primeira “usa” a escola apenas como fonte de dados para a realização 

das pesquisas, enquanto que a escola fica responsável por aplicar os conhecimentos 

produzidos nas universidades (JORDÃO, 2005). Inexistindo uma relação dialógica, entre 

essas instituições, caracterizando uma separação entre o trabalho docente e a atividade de 

pesquisa (BORGES, 2010). 

Diante desta situação o estágio pode configurar-se como um importante momento para 

se estabelecer uma aproximação entre a universidade e a escola, já que este momento 

formativo conta com a participação de um professor universitário, de um professor da 

Educação Básica e de educandos. Além do mais, com a transição dos estagiários de uma 

instituição para outra (Instituições de Educação Superior e Escolas de Educação Básica), 

pode-se estabelecer uma rede de relações, conhecimentos e aprendizagens (SPOSITO, 2009; 

PIMENTA; LIMA, 2010). 

Como afirma Carvalho (1987), o ES configura-se como uma importante ligação entre 

a educação superior, esfera na qual se deve estudar e pesquisar as mais recentes inovações do 

ensino, e a Educação Básica, ambiente no qual se vive este ensino. Além disso, ela ressalta a 

necessidade dessa ligação trazer contribuições para as duas esferas. 
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Assim a aproximação precisa ser buscada por meio de um acordo institucional entre as 

instituições envolvidas, em que ambas poderão ser beneficiadas, conforme consta do Parecer 

CNE/CP Nº 28/2001 (p.11), 

[...] Esta abertura, considerado o regime de colaboração prescrito no Art. 211 da 

Constituição Federal, pode se dar por meio de um acordo entre instituição 

formadora, órgão executivo do sistema e unidade escolar acolhedora da presença dos 

estagiários. Em contrapartida, os docentes em atuação nesta escola poderão receber 

alguma modalidade de formação continuada a partir da instituição formadora. 

Assim, nada impede que, no seu projeto pedagógico, em elaboração ou em revisão, a 

própria unidade escolar possa combinar com uma instituição formadora uma 

participação de caráter recíproco no campo do estágio curricular supervisionado. 

 

Deve-se ressaltar que no desenvolvimento dessa articulação entre a Universidade e a 

Educação Básica, por intermédio do Estágio, é importante levar em consideração, por um 

lado, que existe uma distância entre esses dois níveis de ensino e, por outro, que uma 

instituição nunca deve ser compreendida como superior a outra, pois cada uma contribuirá 

com as suas especificidades (KULCSAR, 1991). Isto é, os limites e as possibilidades das duas 

instituições devem ser conhecidos e refletidos (BURIOLLA, 2009). 

Diante desse contexto, essas duas instituições, que estão diretamente relacionadas com 

a formação profissional, devem estar atentas para o que ensinar, tanto no âmbito teórico 

quanto prático, buscando superar a fragmentação e a desarticulação que ocorre entre elas 

(BURIOLLA, 2009). Para superar esta situação, é necessária uma elaboração conjunta de 

proposta pela instituição formadora e a escola, no sentido de garantir ações comprometidas 

com os processos de ensino e de formação dos futuros professores (BARREIRO; GEBRAN, 

2006). 

Porém o que se observa, na maioria das vezes, é que por um lado os estagiários não 

têm clareza da dinâmica do estágio, do funcionamento institucional da escola, de qual seu 

papel, dos limites e do alcance de sua atuação. E por outro lado, o professor e a escola 

sentem-se igualmente “perdidos”, e, na ausência de um planejamento conjunto com a 

instituição formadora, terminam por se pautar no modelo convencional de observação, 

participação e regência, sem uma análise contextualizada (BARREIRO; GEBRAN, 2006). 

Dentro destes dois espaços, a escola e a universidade, estão os sujeitos que as fazem 

existir ou são a sua própria existência: os professores, os alunos e os servidores.  Imersos no 

espaço e nas ações do estágio estes sujeitos relacionam-se com este, deixando de ser um 

momento do aluno estagiário para ser um momento privilegiado de trocas. 
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Assim, o estágio possibilita uma troca de saberes, entre estagiários, professores-

orientadores e professores-supervisores, configurando-se como uma proposta de formação 

inicial (estagiários), e contínua (professores orientadores e professores supervisores) 

(ALMEIDA et al, 2009; SPOSITO, 2OO9). Esta relação de troca é mais evidente quando se 

analisa a relação entre o estagiário e o professor supervisor (profissional em serviço), visto 

que o primeiro traz consigo conhecimentos novos e atualizados sobre as teorias relacionadas à 

docência, enquanto que o segundo contribui com uma carga significativa de conhecimentos 

desenvolvidos durante seu exercício profissional, sendo estes denominados por Tardif (2011) 

de saberes experienciais.   

Corroborando com Tardif (2011) defendemos que essa relação entre professor em 

formação (estagiário), professor formador (docente da universidade) e professor em serviço 

(professor da escola) deva ser buscada no decorrer do curso de formação e não somente 

durante o estágio. 

Tais situações, geralmente marcadas por tensões e por um certo medo do novo e de 

diferentes possibilidades, constituem-se em momentos valiosos, por dotarem 

professores e estagiários de perspectivas de análises que os ajudem a compreender 

os contextos nos quais ocorrem a educação e a atividade docente. Os estagiários, por 

sua vez, aperfeiçoam os mecanismos da argumentação, da reflexão, tendo em vista a 

sua ação na sala de aula, o seu desejo de mudanças, as práticas institucionais da 

escola e a prática docente dos professores que vão delimitando e apontando novas 

ações possíveis. Os professores formadores, ao confrontarem as teorias com a 

prática vivenciada na escola, atribuem novos significados a ambas, momento que 

poderão rever suas certezas, suas concepções de ensinar e de aprender, e 

redimensionar suas análises e interpretações (BARREIRO; GEBRAN, 2006, p. 65).  

 

As discussões coletivas na escola e nas supervisões dos estágios, com o 

compartilhamento das experiências, das emoções, dos sentimentos de impotência diante de 

determinadas ocorrências e dificuldades, propiciam o aprimoramento da capacidade de avaliar 

situações, programar hipóteses para solucionar problemas enfrentados pelos estagiários, pelo 

professor da escola e pelo professor formador. Dessa forma, o estágio, ao se constituir em 

uma prática investigativa, também se torna uma alternativa concreta de formação contínua dos 

professores da escola e dos professores formadores da instituição superior (BARREIRO; 

GEBRAN, 2006). 

Assim, o estágio constitui uma oportunidade de parceria que aproxime instituições e 

pessoas, que imbuídas do questionamento, sejam levadas a construir entendimentos e chegar a 

superações e reflexões sobre os papeis que lhes cabe no processo educativo. 
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2.3 – As concepções de estágio 

 

2.3.1 – O estágio como imitação de modelos 

 

Uma primeira concepção traz o estágio como uma imitação de modelos, nesta 

perspectiva este se reduz a uma simples observação dos professores, e uma apreensão dos 

modelos por estes utilizados, sem ter uma análise crítica – reflexiva. Isto implica em um 

estagiário passivo, que não compreende a realidade social em que o ensino se processa, 

ficando responsável apenas pela elaboração e execução de “aulas – modelos”.  

Esta concepção tem consigo um importante pressuposto, o qual afirma que “a 

realidade do ensino é imutável e os alunos que frequentam a escola também o são” 

(PIMENTA E LIMA, 2010, p.35-36). Isto é, valorizam-se as metodologias e os instrumentos 

tidos como modelos satisfatórios, criando assim, uma separação do processo de ensino-

aprendizagem, em que a escola se restringe apenas à função de ensinar, enquanto que o aluno 

fica responsável pela sua aprendizagem, conforme Sposito (2009). 

Este pressuposto ocasiona importantes implicações, principalmente por deixar de 

considerar as transformações históricas e sociais pelas quais a sociedade passou, e ainda 

passa, além de não levar em consideração a diferenças existentes entre cada escola. Mesmo 

sendo bastante criticada por diferentes autores (SPOSITO, 2009; PIMENTA; LIMA, 2010), 

ainda pode-se observar este modelo de estágio em alguns programas de formação de 

professores (ALMEIDA et al, 2009). 

A concepção de prática educativa subjacente a esse modelo é pautado na perspectiva 

tradicional de formação, na qual o ensino é compreendido como uma atividade artesanal e o 

professor como um artesão. 

 

2.3.2 – O estágio como instrumentalização técnica 

 

A segunda concepção de estágio, relacionada com a anterior, traz este como uma 

instrumentalização técnica. Nesta perspectiva o estágio fica reduzido à hora da prática, ao 

“como fazer”, em que o estagiário não necessita dominar os conhecimentos científicos e 

pedagógicos, mas somente as técnicas a serem empregadas em sala de aula, em outras 

palavras, valorizam-se apenas a prática sem a devida reflexão, desconsiderando 
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completamente a teoria, reafirmando assim, a dicotomia entre a teoria e a prática, em que 

estas são entendidas como pólos opostos/separados. 

Uma das implicações deste modo de compreender o estágio foi o fortalecimento do 

mito das técnicas e das metodologias, em que os alunos e os professores, acreditavam que a 

solução dos problemas, relacionados à profissão docente e ao ensino, seriam resolvidos com a 

criação de novas técnicas e metodologias que fossem universais, isto é, que pudessem ser 

aplicadas em qualquer situação, desconsiderando as diferenças que existem entre cada escola, 

cada situação de ensino-aprendizagem e o contexto mais amplo no qual esta situação ocorre. 

Como consequência desta visão, pode-se distinguir uma nova forma de conceber o 

estágio, numa perspectiva do criticismo, em que o estágio se restringia a apenas observar os 

defeitos das escolas e dos professores, sem encaminhar propostas e soluções para os 

problemas, configurando-se como uma crítica vazia. Situação esta que acabou gerando 

conflitos e um distanciamento entre a universidade e as escolas, que passaram a recusar a 

receber estagiários, configurando-se como um grave problema para a formação discente. 

Observa-se que este modelo é decorrente da perspectiva técnica de formação docente, 

na qual concebe o ensino como uma ciência aplicada, e o docente como um técnico, sendo 

responsável apenas por aplicar as técnicas elaboradas pelos especialistas. 

 

2.3.3 – O estágio como pesquisa 

 

A terceira concepção traz o estágio como pesquisa. Essa perspectiva permite a 

ampliação e a análise dos contextos onde os estágios se realizam, além de possibilitar, por 

parte dos estagiários, o desenvolvimento de atitudes e habilidades de pesquisador 

(PIMENTA; LIMA, 2010). Esse estágio pressupõe uma nova postura diante do conhecimento, 

não o considerando mais como verdade absoluta, capaz de explicar toda e qualquer situação 

(GHEDIN, 2007). Maciel (2004, p.110) afirma que “a pesquisa provoca no acadêmico certa 

desestruturação de suas certezas, pois enfrentar uma situação concreta que precisa ser refletida 

não pode ser buscada simplesmente na reprodução de ideia”.  

A atividade docente, entendida como prática social, está carregada de incertezas e 

singularidades, em que as situações de ensino-aprendizagem vivenciadas no cotidiano são 

únicas e complexas. Assim, a pesquisa configura-se como uma importante ferramenta para a 

formação docente, pois permite desenvolver no professor em formação atitudes e habilidades 
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fundamentais para enfrentar os desafios da prática profissional, desafios que não serão 

superados se pautarmos a formação docente apenas na reprodução de modelos pré-

estabelecidos.  

Nessa perspectiva, a Resolução CNE/CP 1/2002, que dispõe sobre os princípios 

norteadores para a formação de professores, concebe “a pesquisa, com foco no processo de 

ensino e aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de conhecimentos e 

mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção do conhecimento” 

(Art. 3º, inciso III, p.2). 

Para uma formação integrada não basta o futuro professor compreender os 

conhecimentos científicos produzidos, ele precisa também entender como esse conhecimento 

é construído, permitindo que não tenha uma visão distorcida do que é Ciência. É importante 

que o professor, principalmente durante sua formação, desenvolva pesquisa, tente produzir, 

mesmo que de forma incipiente, o conhecimento, sendo o estágio uma um importante 

momento para essa aproximação.  

O estágio como pesquisa não deve envolver apenas aspectos relacionados com a 

investigação da sala de aula, ele também precisa levar em consideração as determinações 

sociais mais amplas, e a organização do trabalho na escola, visto que estes influenciam 

diretamente a prática docente (GHEDIN, 2007).    

Esta última concepção traz consigo uma importante discussão, no que diz respeito à 

relação entre pesquisa e educação. Segundo Demo (2007, p.5) não tem como falar em 

educação escolar sem falar em pesquisa, pois a primeira é a especificidade mais própria da 

segunda.  

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres 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 (FREIRE, 1996, p. 29). 

 

Neste aspecto o estágio pode se configurar como um importante espaço para começar 

a desenvolver esta relação. Assim, é necessário ressaltar a importância da incorporação da 

pesquisa pelo estágio como atributo de suas atividades, sendo que essa incorporação promove 

diretamente a articulação ente teoria e prática, tornando os processos vivenciados na escola-

campo em produtos da pesquisa feita na mesma (GHEDIN, 2007; SCHAFFRATH, 2007). 

Um ponto que é importante ressaltar, é que para desenvolver o estágio como pesquisa 

se faz necessário estabelecer uma relação de parceria entre os professores formadores, os 
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professores da Educação Básica e os estagiários, tendo como princípio fundamental o diálogo 

entre estes (GHEDIN, 2007).  

A pesquisa deve ser entendida como uma atividade coletiva, que exige a 

participação/colaboração de todos os envolvidos, em que cada participante contribui de 

acordo com seus limites e possibilidades. No estágio, a pesquisa deve ser desenvolvida 

principalmente pelo estagiário, mas tanto o professor orientado quanto o professor supervisor 

tem papel importante no desenvolvimento desta, principalmente no que concerne a orientação 

para o desenvolvimento da pesquisa. Além disso, destacamos a importância da discussão dos 

resultados obtidos durante o estágio entre dos os envolvidos, possibilitando que as 

experiências vivenciadas sejam teorizadas. 

A perspectiva de formação docente que ancora este modelo de estágio é a reconstrução 

social, que concebe o ensino como uma atividade crítica e o professor como um profissional 

que investiga, de forma crítica e reflexiva, sobre sua prática, configurando-se como docente 

autônomo. 

   

2.4 – O que nos revelam as pesquisas sobre estágio nas licenciaturas em Ciências 

Biológicas 

 

Com o intuito de visualizar como as pesquisas relacionadas com o estágio na formação 

de professores de Ciências/Biologia estão sendo desenvolvidas nos programas de Pós-

graduação do Brasil, buscamos fazer um levantamento no banco de teses e dissertações da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), no período de 2002 

– 2012. Nesta busca, destacamos os seguintes trabalhos: Batista (2004), Lisovski (2006), 

Lopes (2007), Mello (2007), Agostini (2008), Tavares (2008), Goulart (2008), Sposito (2009), 

Souza (2009), Feitosa (2010), Santos (2011). A seguir apresentamos os principais pontos 

destas pesquisas. 

Batista (2004) investigou a Prática de Ensino e o Estágio Curricular Supervisionado 

como componentes articuladores da relação teoria e prática no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas de um Centro Universitário do leste de Minas Gerais, analisando também 

quais as percepções dos sujeitos envolvidos – professores do curso e estagiários – com relação 

aos desafios, os problemas e as alternativas que se apresentam no decorrer do processo.  
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Esta pesquisa tratou de um estudo de caso, no qual se utilizou a análise documental e a 

entrevista semiestruturada como fontes de dados, buscando um aprofundamento no estudo, 

sendo que os dados foram analisados com base nos referenciais teóricos que discutem a 

problemática da relação teoria e prática na formação de professores. O estudo demonstrou a 

necessidade de conceber, nos cursos de formação de professores, que a atividade docente está 

fundada na relação teoria e prática, devendo estas serem compreendidas de forma 

indissociáveis. Além disso, destaca a importância da Prática de Ensino e do Estágio Curricular 

Supervisionado, como espaços de reflexão crítica sobre a atividade docente e a formação de 

professores. 

Lisovski (2006) objetivou sinalizar às Instituições de Ensino Superior (IES) e às 

Escolas de Educação Básica (EEB) contribuições para que possam se efetivar práticas 

compartilhadas entre as instituições de ensino no que se refere ao planejamento, 

acompanhamento e avaliação dos Estágios Curriculares. A autora procurou encontrar 

respostas para o seguinte problema: Que aspectos são relevantes para caracterizar a 

organização e o desenvolvimento dos Estágios Curriculares dos Cursos de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões – 

URI - Campus de Erechim e da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).  

O estudo tratou-se de uma pesquisa qualitativa, para a qual se utilizou os seguintes 

instrumentos de coleta de dados: questionários, roteiro de entrevista e roteiro de análise de 

documentos. As respostas dadas pelos sujeitos questionados sinalizaram que os problemas e 

as dificuldades enfrentadas no processo de organização e desenvolvimento dos Estágios 

Curriculares não são específicas de uma única instituição de ensino, mas são recorrentes em 

diversas delas.  

Dentre os resultados da pesquisa destaca-se: a preparação dos alunos para a realização 

do Estágio ocorre por meio de disciplinas; os Estágios atendem a legislação vigente; os 

Cursos investigados possuem algumas diretrizes que orientam o processo de desenvolvimento 

do Estágio; o acompanhamento do aluno estagiário é realizado pelos professores orientadores 

de Estágio, com horários individuais e coletivos de atendimento que garantem uma 

continuidade na frequência dos atendimentos.  

As EEB não possuem diretrizes que orientam o desenvolvimento dos Estágios. O 

acompanhamento dos Estágios por parte dos membros das equipes diretivas é quase 

inexistente e são poucos os professores de Biologia que acompanham o estagiário, a maioria 
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apenas verifica os planos de aula elaborados pelos mesmos; a responsabilidade da EEB 

praticamente se limita a disponibilizar vagas para a realização dos Estágios; a maioria dos 

docentes das EEB acredita que os alunos estagiários deveriam chegar à escola com maior 

conhecimento da realidade escolar, maior domínio de conteúdos, maior domínio de classe, ou 

seja, com experiência.  

Por fim, a autora afirma que as EEB não devem se restringir a disponibilizar vagas 

para a realização dos estágios e a receber os alunos estagiários, mas devem colaborar na 

formação dos mesmos e que seria importante haver formas de interação institucionalizadas, 

com maior comprometimento dos profissionais que atuam tanto nas Escolas como nas 

Universidades. 

Lopes (2007) investigou os saberes construídos durante a fase de observação e 

regência do Estágio Supervisionado na formação inicial de professores de Biologia e Ciências 

da Universidade Estadual de Londrina, abordando elementos que auxiliassem na compreensão 

da construção da identidade docente. Com o intuito de contemplar tais objetivos, foram 

entrevistados estagiários do quarto ano do curso de Ciências Biológicas, sendo que a análise 

dos dados pautou-se nos saberes docentes propostos por Tardif e alguns conceitos da teoria 

psicanalítica, em particular o conceito de identificação.  

Dentre as conclusões da pesquisa em questão, destacam-se: que o processo de 

construção da identidade docente do estagiário tem raízes, na maioria das vezes em sua 

experiência prévia enquanto aluno, sob a influência do ambiente escolar e familiar; que o 

Estágio Supervisionado configura-se como um momento em que o estagiário tem a 

oportunidade de construir saberes ligados à prática do professor que contribuem para a 

construção de uma identidade própria, em que o estágio configura-se como um processo que 

vai além da burocracia determinada pelos programas de formação de professores. 

 Pode ser a oportunidade de o estudante construir um saber teórico, um saber fazer e, 

principalmente, um saber ser professor que é o seu saber pessoal e subjetivo que não pode ser 

ensinado, mas é preciso ser aprendido. Diante disso, o Estágio Supervisionado configura-se 

não apenas como mais uma disciplina, mas como um momento determinante da formação 

profissional que pode definir o seu estilo profissional. Um último ponto que gostaríamos de 

destacar, nas conclusões da autora, é a ideia de que é preciso que o professor da Educação 

Básica tome consciência da importância que ele tem na formação do estagiário, seja na 

construção de sua identidade, seja nos exemplos de profissional que demonstra. 
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Mello (2007) pesquisou como futuros professores de Biologia de uma faculdade 

particular no interior do estado de São Paulo, durante o estágio curricular e o ingresso efetivo 

na profissão, estabelecem a relação com o ensinar e como se constituem profissionalmente, 

buscando verificar como elaboram ou reelaboram, diante dos desafios da prática docente, os 

conhecimentos que adquiriram durante a formação inicial, identificando assim, a construção 

dos saberes docentes, adquiridos ao longo da vida e, sobretudo, durante a formação em 

Biologia desde a inserção do aluno na IES até a iniciação da prática docente nas escolas.  

Neste sentido, o trabalho orientou-se pelas seguintes questões: que relação com os 

saberes docentes os estagiários estabeleceram durante a formação inicial (estágio 

supervisionado) nessa IES? Que saberes o estágio supervisionado está proporcionando ao 

estagiário? Que relações com o ensinar os estagiários estabelecem durante a formação inicial 

(estágio supervisionado) nessa IES? Com o intuito de responder esses questionamentos o 

estudo constituiu-se de uma pesquisa qualitativa, a qual se utilizou da entrevista 

semiestruturada como instrumento de coleta de dados.  

O trabalho aponta que a relação do saber estabelece-se, a priori, com ele mesmo, com 

o outro e com o mundo (contexto mais amplo), e que esta relação só pode ser construída a 

partir de uma base teórica sólida e, no contexto de formação de professores. A autora afirma 

também que é através da prática, do estar sendo e não do que se deve ser que esse saber vai 

consolidando-se, entendendo a prática como alimentada pela teoria, sendo que esta adquire 

novo significado na prática, em um movimento dialético constante.  

Assim, o estagiário tem a oportunidade de construir saberes ligados à prática do 

professor, que contribuem para a construção de uma identidade própria, estando esta 

embasada na teoria aprendida na IES durante sua formação. Ela conclui afirmando que o 

estágio supervisionado contribui para a construção dos saberes docentes dos estagiários, aqui 

de maneira especial a construção do saber ensinar, e que o professor de Prática de Ensino 

deve colocar-se como um pilar na estruturação de cada etapa que se desenvolve na formação 

do estagiário, futuro professor. 

Agostini (2008) buscou caracterizar as “visões” dos que trabalham em Instituição de 

Ensino Superior - IES, envolvidas nas atividades referentes aos Estágios Curriculares, ou seja, 

os alunos estagiários e os professores orientadores de estágio, de modo a estabelecer 

sugestões, subsídios e parâmetros que contribuam para a organização e o desenvolvimento de 

seus Estágios Curriculares. Nesse sentido, a autora buscou responder o seguinte 
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questionamento: “Como se caracteriza a organização e o desenvolvimento dos Estágios 

Curriculares nos Cursos de Licenciatura da UFSM?”. A pesquisa caracterizou-se como uma 

integração entre a análise qualitativa e a quantitativa. Como instrumentos de coleta de dados, 

utilizou-se questionário e grupos de discussão, com os alunos estagiários e entrevistas 

estruturadas, com os docentes orientadores de estágio, além de analisar alguns documentos, 

como os Projetos Político Pedagógico (PPP) dos Cursos estudados e as normativas legais para 

a Formação de Professores da Educação Básica no Brasil.  

Dentre os resultados obtidos na pesquisa destacamos: que todas as Estruturas 

Curriculares dos cursos investigados adequaram-se às 400 horas previstas nas referidas 

normas para o desenvolvimento de seus Estágios Curriculares, porém não há um padrão 

mínimo quanto às formas de organização das atividades para o desenvolvimento desse 

estágio; os alunos estagiários, em sua maioria, afirmaram que tiveram um bom 

relacionamento com os seus respectivos professores orientadores, foram bem recebidos pelas 

escolas campo de estágio, e se relacionaram de modo satisfatório no interior dessas escolas. 

As disciplinas que mais contribuíram para a realização dos Estágios Curriculares 

foram aquelas relacionadas ao conhecimento conceitual da matéria de ensino em que a 

maioria dos estagiários receberam orientação mínima para conseguir vaga de estágio nas 

escolas, bem como, consideraram sua formação inicial como um momento importante de 

aprendizagem que permitiu vivenciar sua opção profissional.  

As Escolas de Educação Básica (EEB) praticamente não acompanham o trabalho dos 

alunos estagiários, e, os professores supervisores pouco contribuem para a realização do 

Estágio Curricular, estando essa responsabilidade ainda fortemente centrada nas Instituições 

de Ensino Superior (IES); os professores utilizam as disciplinas que tratam do “conhecimento 

pedagógico de conteúdo”, para organizar e encaminhar as atividades de orientação de 

Estágios Curriculares; e que existem muitas diferenças entre as escolas no desenvolvimento 

dos estágios.  

Por fim, a autora afirma que para haver melhorias na formação inicial, não basta a 

Instituição de Ensino Superior (IES) adaptar-se ao cumprimento de aspectos primários das 

normativas legais, faz-se necessário buscar formas de interação que estimulem um 

comprometimento intenso dos formadores de professores, no sentido de proporcionarem 

acompanhamento e auxílio, visando superar algumas dificuldades enfrentadas pelos 
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estagiários como: a falta de orientações individuais, acompanhamento e auxílio no decorrer do 

desenvolvimento de seus estágios. 

Goulart (2008) investigou e aprofundou as reflexões sobre as concepções e crenças 

que os estagiários do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Santa Maria têm a respeito do Estágio Curricular Supervisionado, sendo que este é 

desenvolvido a partir da proposta denominada de Acompanhamento da Prática Pedagógica. 

Assim, a autora orientou sua pesquisa baseando-se nos seguintes questionamentos: quais as 

crenças e as concepções que os estagiários têm a respeito do Estágio Curricular 

Supervisionado? Qual o papel do Estágio Curricular Supervisionado na formação desses 

estagiários? Quais as expectativas dos estagiários em relação às escolas que os recebem, às 

professoras regente, e à supervisão do Estágio?  

O estudo pautou-se numa abordagem qualitativa, moldurando-se em um Estudo de 

Caso, construído a partir da participação /observação das atividades realizadas ao longo do 

estágio curricular, das narrativas e dos documentos produzidos pelos estagiários (relatórios de 

estágio). Dentre os resultados obtidos pela pesquisadora destacamos: que a concepção de que 

o Estágio Curricular Supervisionado é o momento de treinamento onde os conhecimentos 

teóricos apreendidos durante a formação inicial são colocados em prática está cristalizada nas 

narrativas dos estagiários; que as instituições escolares e seus atores ainda não se assumiram 

como responsáveis pela formação dos licenciandos.  

Por fim, a autora destaca que é necessário conceber o estágio curricular como um 

espaço de formação em que a aprendizagem da docência é marcada pela constante 

aproximação do futuro professor com a realidade escolar, pela oportunidade de afirmar ou não 

a escolha profissional e por um intenso processo de reflexão sobre a prática educativa e que 

este consiste em um espaço formativo privilegiado para o estabelecimento de relações entre 

teoria e prática. A autora conclui afirmando que o estágio deveria ser um elemento articulador 

entre as disciplinas e um elo entre o ensino e a aprendizagem, fundamentando-se nas relações 

de trabalho, estudo e profissão. 

Tavares (2008) buscou caracterizar as visões de licenciandos acerca da profissão 

docente em dois contextos distintos: na sala de aula de uma disciplina de estágio curricular de 

um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFMG e em entrevistas individuais, 

acreditando que esse é um espaço privilegiado para pesquisas por representar um momento de 

confluência entre experiências acadêmicas e experiências na escola. Desse modo, as questões 
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que orientaram a pesquisa foram: quais são as concepções acerca da profissão docente 

construídas por licenciandos no contexto da sala de aula de uma disciplina de estágio 

supervisionado que era a primeira experiência “formal” de contato com a escola no curso de 

licenciatura em ciências biológicas?  

E como as visões sobre a profissão docente são diferentes ou similares em contextos 

que ocorrem fora do espaço da sala de aula da disciplina? Diante da especificidade da 

pesquisa, esta se inseriu no contexto da orientação naturalística, na qual utilizou como 

instrumentos de coleta de dados a observação presencial com registro através de anotações em 

cadernos de campo e gravações em áudio e vídeo das aulas da disciplina; a entrevistas com os 

participantes com registro em áudio e o questionário escrito.  

Dentre os resultados obtidos pela a autora, destacamos: nas entrevistas, os professores 

em formação destacaram a visão do professor como alguém que sabe alguma coisa. Esses 

saberes abrangem os saberes de conteúdo, substantivo e pedagógico bem como aqueles 

saberes relacionados ao conhecimento de contexto, estando este relacionado a aspectos como 

as interações professor-aluno bem como o conhecimento sobre esse aluno. Dentro do 

paradigma dos saberes docentes, destacou-se o saber relativo ao contexto, sendo que o 

conhecimento de conteúdo assumiu uma posição secundária dentro do universo dos 

professores.  

Outra visão acerca da profissão docente que merece destaque, sendo que foi 

identificada tanto na entrevista como no episódio, é a perspectiva da docência enquanto dom. 

A desvalorização do professor é um aspecto que também emergiu em ambos os contextos, 

entrevistas e episódio em sala de aula, estando esta diretamente relacionada à visão anterior, 

visto que a imagem do professor como “portador de um dom para o ensino” ou “alguém que 

tem vocação para isso” é uma forma de justificar vários aspectos relativos à desvalorização do 

docente.  

Por fim, Tavares (2008) afirma que os cursos de formação inicial devem se preocupar 

em promover reflexões sistematizadas sobre o que é ser professor e a prática docente. Além 

de defender a necessidade de investigar, caracterizar, para tentar melhor compreender quais 

aspectos são centrais nos processos de construção da identidade docente e de 

desenvolvimento profissional, para que a partir desse conhecimento possa ser possível propor 

intervenções na formação inicial e também melhor avaliar a diversidade e o ritmo com que as 

políticas educacionais para a formação inicial são implementadas. 
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Sposito (2009) investigou o Estágio Supervisionado realizado por dezenove 

licenciandos do Curso de Licenciatura de Ciências Biológicas, da UNESP – Bauru, no 

segundo semestre de 2006 em três diferentes Escolas Públicas de Educação Básica. O 

objetivo da pesquisa foi verificar se a efetivação do estágio supervisionado poderia ocorrer em 

atendimento às determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores, doravante DCNs, no que se refere à parceria entre as instituições formadoras: a 

Universidade e a Escola de Educação Básica.  

O estudo tratou-se de uma pesquisa qualitativa que se assemelhava a um estudo de 

caso, e utilizou como instrumentos de coleta de dados gravações, relatórios, anotações e 

questionários. Os dados obtidos foram analisados buscando fazer as aproximações entre 

legislação, literatura e ações desenvolvidas pelos participantes no sentido de compor o ES 

integrado realizado e verificar se o mesmo atendeu as determinações das DCNs e 

possibilidades e limites para sua implantação em semestres futuros. As possibilidades foram:  

1. a construção da identidade profissional do professor; 2. os benefícios para as duas 

instituições envolvidas; 3. a inclusão dos licenciandos e de suas ações no Projeto Pedagógico 

da escola básica, tornando-os atores constituintes do contexto escolar; 4. a contribuição de 

diversos profissionais da EB como responsáveis pelas ações e orientações dos licenciandos; 5. 

a possibilidade de transformar o desinteresse dos licenciandos em serem professores, 

motivando-os à profissão; 6. o desenvolvimento do ES dentro de uma concepção de prática 

em que a teoria seja intrínseca a ela, superando a concepção de que o estágio é a prática e a 

graduação é a teoria.  

Os limites foram: 1. ausência de identidade própria dos cursos de Licenciatura; 2. a 

falta de vontade política que envolve os dois sistemas de ensino – o do ensino básico e do 

ensino superior – no sentido de priorizar a implantação do ES integrado, na UNESP. Diante 

desse contexto, a autora concluiu que a presente pesquisa contribuiu para evidenciar algumas 

situações favoráveis ao desenvolvimento do ES integrado, mas não esgotou todas as 

possibilidades, o que aponta para a necessidade de outras pesquisas para esse fim.  

Diante deste contexto, a autora fez algumas considerações, são elas: o ES deve ser 

desenvolvido através de um projeto elaborado conjuntamente entre a Universidade e a Escola 

Básica, e deve contemplar as demandas das duas instituições: a formação de futuros professores 

conscientes da sua profissão e a melhoria da qualidade do Ensino de Ciências. Ela também 
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defendeu a necessidade de novas investigações sobre a ampliação e aprofundamento das 

diferentes situações e atores envolvidos com o ES. 

Souza (2009) buscou compreender como a Escola-Campo percebe e avalia o Estágio e 

como ela se relaciona com os estagiários e o Estágio do Curso de Biologia da UFC, no 

contexto do cotidiano escolar, tendo como objeto de estudo a relação entre a escola-campo e a 

universidade no tocante à formação de professores através do Estágio Curricular 

Supervisionado, nos cursos de Licenciatura em Biologia.  

Vale destacar que a autora supracitada teve a preocupação de conhecer a escola-

campo, em sua estrutura e funcionamento, bem como investigar o Estágio curricular 

supervisionado a partir das reflexões teóricas, práticas e documentais. Foi utilizada a teoria da 

Gestalt para compreender o objeto de estudo – a relação entre a Escola-Campo e a 

universidade, no tocante à formação de professores, através do Estágio Curricular 

Supervisionado, nos cursos de Licenciatura em Biologia.  

A pesquisa apoiou-se na metodologia avaliativa, utilizando-se da entrevista como 

instrumento de coleta de dados. Os principais achados desta investigação constituíram os 

seguintes pontos de reflexão: Os professores de Biologia demonstram respeito por sua área de 

conhecimento e reafirmam a valorização da Biologia, enquanto ciência da vida. Além disso, 

sentem-se apoiados pelos alunos estagiários e estabelecem com eles uma relação de ensino e 

aprendizagem da prática profissional, abraçando a figura do estagiário e assumindo o seu 

papel formador de novos professores.  

A prática tem levado os professores da escola-campo a duas posturas: a primeira, da 

esperança persistente e, ao mesmo tempo, de subsequente desilusão quanto à falta de 

motivação e de interesse dos seus alunos. E, a segunda, a esperança de que os estagiários 

tragam uma ajuda à solução desses problemas. Na escola-campo investigada, os professores e 

gestores não demonstraram preconceitos com a procedência dos estagiários, no tocante à 

universidade na qual realizam seu curso, a restrição é com as universidades e os orientadores 

de Estágio que não dialogam com a escola.  

A distância da universidade e a ausência dos mínimos diálogos entre estas duas 

instituições fazem com que cada uma delas se distancie da formação docente e o Estágio 

parece ser transformado em terra de ninguém. A complexidade das relações entre a 

Universidade e as Escolas está longe de ser compreendida se não houver diálogo sobre a 

formação com qualidade do professor, nos espaços concretos em que ela acontece. 
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Feitosa (2010) objetivou estudar as contribuições das práticas curriculares dos 

Estágios Supervisionados na formação do licenciando do curso de Ciências Biológicas da 

UFC, buscando contribuir para uma reflexão mais ampla sobre a formação de professores de 

Ciências Biológicas e das práticas curriculares deste curso. Assim, este trabalho buscou 

responder o seguinte questionamento: Quais as contribuições das práticas curriculares dos 

Estágios Supervisionados na formação do licenciando do curso de Ciências Biológicas da 

Universidade Federal do Ceará (UFC)?  

Este trabalho orientou-se por uma abordagem qualitativa, configurando-se como um 

Estudo de Caso com base etnográfica e utilizou os seguintes instrumentos de coleta de dados: 

análise documental (PPC), questionário (estagiários), observação participante, entrevista 

semiestruturada (coordenação do curso, professores de estágio e estagiários). Dentre os 

resultados obtidos pela pesquisadora destacamos: que o currículo em ação é efetivado pelo 

corpo docente, que reelabora/reconstrói a proposta curricular formal. E que consequentemente 

a mudança formal só se consolida na ação se o professor, ator das práticas curriculares, 

materializar o novo discurso proveniente do PPP ao nível de sua prática.  

Destaca-se a necessidade de uma maior articulação entre a universidade e a escola, que 

busque uma relação de parceria entre estes segmentos no sentido de equalizar diferenças, 

dividir responsabilidades e desenvolver trabalhos conjuntos. Para a autora o estágio deveria 

ser um local de práxis e, consequentemente, de organicidade entre formação intelectual na 

universidade e preparação para o trabalho docente na escola, sendo fundamental que o 

estagiário seja levado a conhecer e a refletir sobre o modo como a complexa realidade escolar 

foi gerada, num movimento de ação-reflexão-ação (práxis), isto é, ela destaca a necessidade 

de se pensar o estágio como uma atividade que estimule uma reflexão periódica e recorrente.  

Por fim, a autora afirma que as práticas curriculares dos professores formadores 

deveriam primar pela reflexão coletiva de todos os atores sociais envolvidos com a escola, 

bem como necessitaria levar em consideração os aspectos socioculturais mais amplos da 

sociedade a qual pertence à escola, primando pelo engajamento com a transformação dessa 

sociedade. 

Santos (2011) investigou as representações sociais de alunos estagiários do curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas de uma instituição particular do sul goiano sobre o 

Estágio Curricular, destacando a contribuição deste para a formação profissional. Diante deste 

contexto, a autora orientou-se pelo seguinte questionamento: que representações alunos de um 
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curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas têm a respeito do estágio curricular em 

sua formação? Com o intuito de responder este questionamento, a pesquisa pautou-se em uma 

abordagem qualitativa, com características de um estudo de caso educacional. Utilizou-se 

como instrumento de coleta de dados questionários, que foram aplicados a 72 alunos do 4º, 5º, 

6º e 7º períodos do referido curso, matriculados na disciplina de Estágio Curricular.  

Além disso, foram submetidos à análise documental o Projeto Pedagógico do Curso 

investigado, os planos de ensino da disciplina Estágio Curricular e os portfólios dos alunos 

estudados, com vistas a complementar as informações obtidas por meio dos questionários. Os 

dados foram analisados de acordo com a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2010), tendo como 

aporte teórico-metodológico a Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici (1978).  

Desse modo, a autora constatou que a representação social sobre o estágio curricular 

depreendida a partir da análise documental é do estágio como um treinamento de habilidades, 

momento de aplicar na escola o que foi estudado na sala de aula da instituição, estando em 

consonância com o paradigma da racionalidade técnica.  

Com relação à análise dos questionários, estes mostraram que os alunos possuem 

diferentes formas de representar o estágio curricular, isto é, como um momento de formação 

para a docência, de contato com o trabalho do professor, sendo esta, para a autora, a mais 

significativa dentre as representações apreendidas; como oportunidade de aprendizagem de 

métodos de ensino, o que evidencia os traços da formação tecnicista; como um momento de 

aproximação com a estrutura e o cotidiano escolar, e consequentemente, com a realidade 

concreta do ambiente de trabalho do licenciando, a escola; como ocasião de desenvolvimento 

pessoal e profissional; como momento de estabelecer relação entre teoria e prática; e como 

etapa de transição da situação de aluno estagiário para professor.  

Por fim, a autora afirma ter alcançados os objetivos pretendidos, porém, com 

consciência da complexidade inerente ao campo de estudo, esta compreende o não 

esgotamentos deste, defendendo a necessidade de novas pesquisas. 

Com base no que foi exposto acima, percebemos a importância do estágio na formação 

docente, não apenas como uma disciplina, mas como componente central nos cursos de 

formação docente, configurando-se como um momento de aproximação com a realidade 

profissional, em que se pode vivenciar a indissociabilidade entre teoria e prática, além de ser 

considerado como um espaço privilegiado para a reflexão crítica acerca da prática docente.  
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Além disso, observamos que apesar das pesquisas apresentadas acima investigarem o 

mesmo objeto de estudo, o estágio supervisionado, cada uma analisou-o por diferentes 

perspectivas, utilizando-se de diferentes estratégias metodológicas e investigando diferentes 

sujeitos (estagiário, professor orientador, professor supervisor), sendo que demonstram a 

necessidade de realizarem-se novas investigações que contemplem os diversos aspectos 

relacionados ao ES, corroborando assim com a realização da presente pesquisa. Isto se 

justifica em virtude da complexidade inerente dos aspectos relacionados à prática educativa, 

em específico o estágio supervisionado, tornando inviável que uma pequena gama de 

trabalhos esgote as discussões acerca deste componente curricular. 

Neste contexto, a presente pesquisa buscou investigar a concepção de estágio, 

utilizando como principais fontes de dados os documentos oficiais que normatizam o estágio 

e os relatórios de estágio. Assim, buscamos traçar um panorama de como o estágio está 

apresentado nas normatizações nacionais, fazendo um recorte para a UFG, em específico o 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de Goiânia, além de analisar de forma crítica 

como este estágio é desenvolvido, almejando trazer contribuições para uma eventual 

reconfiguração deste componente curricular. No próximo capítulo procuramos traçar os 

caminhos teórico-metodológicos percorridos durante o desenvolvimento da presente pesquisa.  
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CAPÍTULO III 

Escolhas teórico-metodológicas 

 

Neste capítulo, procuraremos apresentar os aspectos relacionados às nossas escolhas 

teórico-metodológicas, para o desenvolvimento da presente pesquisa. Dessa forma, 

discutiremos alguns aspectos acerca da abordagem qualitativa, dando destaque para o Estudo 

de Caso como método de pesquisa, além de apresentarmos os instrumentos de coleta de 

evidências e a técnica de análise dos dados, buscando uma articulação entre o percurso do 

pesquisador e o referencial teórico descrito. 

 

3.1 – A abordagem da pesquisa 

 

Atendendo aos objetivos da presente pesquisa e às questões que buscamos investigar, 

optamos por realizar uma pesquisa de natureza qualitativa de cunho descritivo-analítico. A 

escolha da abordagem qualitativa foi feita por entendê-la como capaz de oferecer ao 

pesquisador, melhores condições para a compreensão do fenômeno estudado, isto é, o Estágio 

Supervisionado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG – Campus Goiânia. 

Dentre os autores que discutem esta abordagem dentro da pesquisa educacional 

destacamos a obra de Bogdan e Biklen (1994), na qual apresentam cinco características para a 

investigação qualitativa. Ressaltamos que algumas características se fazem mais presentes no 

nosso estudo do que outras, não deixando, pois, de configurar-se como uma pesquisa 

qualitativa. A seguir apresentamos as cinco características, tentando mostrar a presença 

destas, em diferentes graus, no nosso estudo. 

I. O ambiente natural é a fonte direta de dados, constituindo o investigador o principal 

instrumento de coleta. Os dados foram obtidos a partir do estudo de documentos. 

Todos os documentos foram revistos na sua totalidade pelo investigador, sendo que a 

partir do entendimento que tivemos desses, conduziu-se a análise. Além disso, 

buscamos levar em consideração em nossas análises que o comportamento humano, e 

consequentemente a elaboração dos documentos, é significativamente influenciado 

pelo contexto em que ocorre, isto é, em que os documentos são elaborados. 
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II. Os dados recolhidos são essencialmente descritivos, visto que correspondem a 

Documentos Oficiais, os Planos de Ensino das disciplinas de estágio e os relatórios de 

estágio. 

III. O investigador está mais interessado no processo do que nos resultados ou produtos. 

Empenhamo-nos, ao longo de todo o processo de coleta e análise dos dados, na busca 

de informações que pudessem revelar aspectos relativos ao objetivo de nossa pesquisa, 

o desenvolvimento do Estágio Supervisionado, e não apenas aos resultados deste 

componente. 

IV. A análise dos dados é feita de um modo indutivo. Tomamos como ponto de partida os 

dados coletados, que, no decorrer da análise, foram agrupados e inter-relacionados, na 

procura de aspectos mais específicos de nossa investigação. Lembramos que sempre 

buscamos orientar nossa análise, também, com base nos referencias teóricos adotados 

no presente estudo.  

V. Pretende-se buscar o significado. Durante a análise dos dados, buscamos, tanto quanto 

possível, considerar os significados que estão explícitos e implícitos nos documentos 

analisados, documentos estes que representam diferentes instâncias, a saber: a 

instituição analisada (Documento Oficiais), os professores formadores (Planos de 

Ensino) e os professores em formação (relatórios de estágio). 

Na presente pesquisa levamos em consideração também que “a abordagem da 

investigação qualitativa exige que o mundo seja examinado com a ideia de que nada é trivial, 

que tudo tem potencial para construir uma pista que nos permita estabelecer uma 

compreensão mais esclarecedora do nosso objeto de estudo” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 

p.49).  

Assim, cada informação, cada dado construído em nosso estudo, foi fundamental para 

a compreensão acerca do Estágio Supervisionado, e o desvelamento da concepção de estágio 

expressa nas atividades desenvolvidas. Todos os documentos oficiais, o Projeto Político 

Pedagógico do curso investigado, os Planos de Ensino das disciplinas Estágio Curricular 

Supervisionado I e II, e os relatórios de estágio foram interpretados e submetidos a exaustivas 

análises e reflexões críticas. 
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3.2 – O método da pesquisa 

 

Neste trabalho optamos por utilizar o Estudo de Caso como método de pesquisa. 

Segundo Yin (2001), o método de Estudo de Caso consiste em uma forma de pesquisa 

empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, 

enfrentado assim uma situação única, além disso, baseia-se na coleta de várias fontes de 

evidências. 

  Antes de decidirmos pelo estudo de caso, observamos se a nossa pesquisa possuía as 

características do mesmo. André (2008) afirma que o Estudo de Caso deve ser usado quando 

há interesse em conhecer uma instância em particular. Então, pretende-se compreender 

profundamente essa instância particular, em sua complexidade e totalidade; e busca-se retratar 

o dinamismo de uma situação numa forma muito próxima do seu desenvolvimento natural. 

Neste sentido, a instância particular analisada na presente pesquisa foi o estágio curricular 

supervisionado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Goiás – Campus Goiânia, curso do qual o pesquisador é egresso. 

Yin (2001, p.24) afirma a existência de três condições que influenciam na escolha da 

estratégia de pesquisa, são elas: a) o tipo de questão de pesquisa proposto; b) a extensão de 

controle que o pesquisador tem sobre eventos comportamentais efetivos e c) o grau de 

enfoque em acontecimentos históricos em oposição a acontecimentos contemporâneos. 

Seguindo essas três condições, a escolha pelo estudo de caso deve ser feita quando: a) 

as perguntas da pesquisa forem do tipo “como” e “por que”; b) quando o pesquisador tiver 

pouco ou nenhum controle sobre aquilo que acontece ou que pode acontecer; c) quando o foco 

de interesse for um fenômeno contemporâneo (YIN, 2001). 

Assim, a escolha do estudo de caso como método de pesquisa para embasar esta 

pesquisa esteve diretamente relacionado ao tipo de questão que propusemos a investigar, 

questão essa que surgiu a partir das circunstâncias pessoais e profissionais próprias do 

pesquisador. 

 Um dos pontos mais criticados do Estudo de Caso diz respeito à dificuldade de fazer 

generalizações científicas com base nos resultados obtidos, visto que, este tipo de pesquisa 

normalmente trabalha apenas com um caso único. Nesta discussão Yin (2001) faz algumas 

considerações a respeito desse tipo de método. 

Os estudos de caso, da mesma forma que os experimentos, são generalizáveis a 

proposições teóricas, e não a populações ou universos. Nesse sentido, o estudo de 
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caso, como o experimento, não representa uma “amostragem”, e o objetivo do 

pesquisador é expandir e generalizar teorias (generalização analítica) e não enumerar 

freqüências (generalização estatística) (YIN, 2001, p. 29).   
 

Em relação à generalização, Stake (1978 apud ANDRÉ, 2008) defende que os Estudos 

de Caso podem se tornar uma fonte de generalização naturalística, na qual o leitor, com base 

nos resultados de um determinado estudo de caso e na sua própria experiência, fará 

associações e relações com outros casos, generalizando seus conhecimentos. Além disso, o 

conhecimento em profundidade de um pode ajudar-nos a entender outros casos. Esperamos 

que a presente pesquisa contribua para a compreensão acerca do estágio supervisionado nos 

diferentes cursos de licenciatura, principalmente os de Ciências Biológicas, uma vez que 

busca desvelar o desenvolvimento do estágio, podendo também contribuir com a elaboração 

de novos programas de estágio, principalmente o do próprio curso investigado. 

De acordo com André (2008), o Estudo de Caso pode perpassar por três fases, são 

elas: fase exploratória ou de definição dos focos de estudo, que correspondeu ao momento de 

definição do caso, das questões a serem investigadas, e a escolha dos instrumentos de coleta 

de dados; fase de coleta de dados ou de delimitação do estudo, que consistiu na escolha dos 

documentos a serem analisados, principalmente na seleção dos relatórios de estágio; e fase de 

análise sistemática dos dados, fase esta que demandou um maior esforço do pesquisador, 

levando um período maior para a finalização desta etapa.  

Nas palavras de Ludke e André (1986, p.21), “a preocupação central ao desenvolver 

esse tipo de pesquisa é a compreensão de uma instância singular. Isso significa que o objeto 

estudado é tratado como único, uma representação singular da realidade que é 

multidimensional e historicamente situada”. Dentro dessa perspectiva, o caso estudado foi o 

desenvolvimento do Estágio Supervisionado no Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Goiás – Campus Goiânia, desvelando as concepções 

de estágio expressas nas atividades desenvolvidas. 

Antes de desenvolver a pesquisa propriamente dita, optamos pela elaboração do 

Protocolo de Estudo de Caso, como propõe Yin (2001). O protocolo possibilita o 

planejamento detalhado das atividades que serão desenvolvidas durante a pesquisa, servindo 

como um guia que orientará o pesquisador no desenvolvimento do estudo. Além disso, o 

protocolo constitui-se em uma das principais formas de aumentar a confiabilidade da pesquisa 

caracterizada como Estudo de Caso (YIN, 2001). A seguir, apresentamos no Quadro 01 o 

protocolo deste estudo, em concordância com o autor citado anteriormente. 
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Quadro 01 – Protocolo de Estudo de Caso 

Procedimentos 

Iniciais  

 Contato inicial 

1. Reunião com a coordenadora do curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás – 

Campus Goiânia. 

Objetivo: Obter o Projeto Político Pedagógico do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas e os Planos de Ensino das 

disciplinas de estágio.  

 

2. Reunião com a coordenadora de estágio do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal 

de Goiás - Campus Goiânia. 

Objetivo: Obter os relatórios de estágio. 

Informações gerais  

 Levantamento bibliográfico sobre a formação de 

professores e o Estágio Supervisionado; 

 Levantamento das políticas que regem a formação de 

professores e o estágio supervisionado (tanto em âmbito 

nacional, quanto da UFG). 

Procedimentos para a coleta de dados 

a) Contato com a coordenadora de Estágio, para a 

apresentação do projeto, e para posteriormente 

coletar/selecionar os relatórios de estágio. 

Questões de Estudo  

a) Como é desenvolvido o Estágio Supervisionado no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Goiás – Campus Goiânia? 

b) Quais são as concepções de estágio expressas nas atividades 

desenvolvidas nas disciplinas de Estágio Curricular 

Supervisionado I e II no curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da Universidade Federal de Goiás – Campus 

Goiânia? 
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Fontes de 

Evidências  

Documentos Oficiais 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (n. 9394/96); 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Ciências 

Biológicas (CNE/CES n. 1301/2001); Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Formação de Professores (CNE/CP n. 1/2002); 

Resolução CNE/CP n. 2/2002; Lei 11.788 de 2008; Política de 

Formação de Professores da UFG (CEPEC n. 631/2003); 

Política de Estágio da UFG (CEPEC Nº 731/2005) e o Projeto 

Político Pedagógico do curso de Ciências Biológicas UFG – 

Campus Goiânia. 

Planos de Ensino das disciplinas de estágio 

Relatórios de estágio dos alunos 

Contrapartida da 

Pesquisa  

 Discussão das questões relacionadas ao caso estudado: 

As concepções de Estágio expressas nas atividades 

desenvolvidas no estágio obrigatório do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Goiás – Goiânia/GO; 

 Publicação do estudo em anais de congressos e revistas 

da área educacional; 

 Apresentação da dissertação no Instituto de Ciências 

Biológicas - ICB/UFG para a coordenação do curso e de 

estágio com o intuído de contribuir com as discussões e 

reflexões acerca do Estágio na formação inicial do 

futuro professor. 

Fonte: Yin (2001) adaptado por Leandro Nunes (2013). 

Para a escolha dos instrumentos de coleta dos dados buscamos seguir alguns princípios 

apontados por Yin (2001, p. 105), que inclui a criação de um banco de dados para o estudo em 

questão, no qual estarão reunidos todos os dados relevantes para a pesquisa; a busca de um 

encadeamento de evidências, ou seja, o estabelecimento de uma ligação entre as questões 

levantadas, os dados coletados e as conclusões a que se chegou. 

Com base nas questões, nos objetivos da pesquisa, e seguindo os princípios 

mencionados anteriormente, escolhemos o estudo de documentos como instrumento de coleta 



73 

 

de dados, sendo que buscamos analisar três “tipos” de documentos, isto é, Documentos 

Oficiais, Planos de Ensino das disciplinas de estágio e Relatórios de estágio. 

 

3.3 – Instrumentos de Coleta de dados 

 

3.3.1 – Estudo de documentos 

 

Este visa identificar informações factuais nos documentos a partir de questões de 

interesse, visto que eles constituem uma fonte rica e estável de informações, de onde podem 

ser retiradas evidências que fundamentam afirmações e declarações do pesquisador (LUDKE; 

ANDRÉ, 1986). Além do mais, o uso de documentos permite corroborar e valorizar as 

evidências oriundas de outras fontes, possibilitando também fazer inferências a partir destes 

(YIN, 2001). 

Nesta pesquisa, foram analisados os seguintes documentos: Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (nº 9394/96); Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Ciências Biológicas (CNE/CES n. 1301/2001); Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores (CNE/CP n. 1/2002); Resolução CNE/CP n. 2/2002; Lei 11.788 de 

2008; Política de Formação de Professores da UFG (CEPEC n. 631/2003); Política de Estágio 

da UFG (CEPEC Nº 731/2005); Projeto Político Pedagógico do curso de Ciências Biológicas 

UFG - Campus Goiânia; Planos de Ensino das disciplinas de estágio e os relatórios de estágio 

dos alunos. 

Para a seleção dos relatórios optamos por escolhê-los a partir 2007, visto que foi neste 

ano que o estágio começou a ser orientado tanto pelo novo PPC do curso aprovado em 2003, 

quanto pela nova política de estágio da UFG de 2005, que também analisamos nesta pesquisa. 

Diante da grande quantidade de relatórios e pela similaridade dos mesmos, decidimos fazer 

um recorte contemplando somente os anos ímpares, isto é, analisamos relatórios de 2007, 

2009 e 2011. Dentro de cada ano selecionamos, aleatoriamente, quatro relatórios de estágio, 

em que, dois pertenciam à licenciatura noturna e dois à licenciatura em período integral e 

desses, um era referente à disciplina Estágio Curricular Supervisionado I e o outro à disciplina 

Estágio Curricular Supervisionado II.  

Com o intuito de complementar a análise dos relatórios de estágio, buscamos analisar 

também a lista de Frequência de Estágio, presente no anexo de todos os relatórios, suprindo 
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algumas lacunas deixadas por estes documentos. Lembramos que esta lista é uma exigência 

da UFG, na qual os estagiários descrevem as atividades desenvolvidas durante o estágio. 

 Com relação aos Planos de Ensino, selecionamos os que estavam relacionados com os 

relatórios analisados pela presente pesquisa, isto é, os Planos de Ensino de 2007, 2009 e 2011. 

Estes foram solicitados pelo presente pesquisador diretamente na coordenação do curso 

investigado, porém não foram fornecidos os planos de 2011. Diante disso, buscamos junto ao 

professor coordenador da área de Educação do ICB os planos de 2011 das disciplinas de 

Estágio Curricular Supervisionado I e Estágio Curricular Supervisionado II, uma vez que 

estes são uma exigência da UFG prevista em resolução. Após o prazo de uma semana estes 

foram disponibilizados pelo referido coordenador. 

Além disso, destacamos que mesmo o ICB possuindo o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas, Integral e Noturno, foi-nos entregue pela Coordenação do Curso, apenas 

um plano de cada ano, não especificando se este era da turma do integral ou do noturno, indo 

também de encontro com a Resolução CONSUNI Nº 06. 

Art. 20 - Cada disciplina terá o seu programa elaborado pelo respectivo professor ou 

grupo de professores e aprovado pelo Conselho Diretor da unidade responsável pelo 

curso nos termos do Artigo 91, § 2º do Regimento da UFG, em consonância com as 

normas definidas na resolução que fixa o currículo do curso e em formulário 

padronizado no SAA.  

Parágrafo único - O professor divulgará, nos primeiros quinze dias de aula, o 

programa da disciplina e o plano de ensino mediante o qual o programa será 

desenvolvido (RESOLUÇÃO CONSUNI Nº 06, 2002, p.8). 

 

Mesmo diante da importância que os Planos de Ensino assumem na prática docente 

dos professores formadores, servindo como um guia de orientação, o qual estabelece uma 

sequência lógica e coerente para o desenvolvimento da disciplina, percebemos que o ICB 

demonstra pouca preocupação com este planejamento, havendo uma desvalorização desta 

atividade, desvalorização essa que perpassa as diferentes instâncias desta unidade acadêmica: 

o Conselho Diretor, a Coordenação de curso e os próprios professores formadores. 

 

3.4 – Técnica de análise dos dados 

 

Após a coleta dos dados/evidências, estes foram analisados de acordo com o método 

proposto por Bardin (2010), Análise de Conteúdo (AC). 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
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relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens 

(BARDIN, 2010, p. 44). 

 

A técnica adotada neste estudo foi a Análise Categorial Temática, em conformidade 

com etapas propostas por Bardin (2010): a pré-análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados obtidos e a interpretação. 

A pré-análise consiste na fase de organização propriamente dita. Esta fase está 

dividida em três momentos: o primeiro é a escolha dos documentos a serem submetidos à 

análise, sendo que posteriormente há a constituição de um corpus, que de acordo com Bardin 

(2010, p.122), “é o conjunto dos documentos tidos em conta para serem submetidos aos 

procedimentos analíticos”. O segundo momento consiste na formulação das hipóteses e dos 

objetivos, que estarão relacionados com a dimensão e direção que a análise tomará. E, o 

último momento desta fase corresponde à elaboração de indicadores que fundamentem a 

interpretação final. 

Nesta primeira etapa, primeiramente selecionamos os documentos analisados, 

buscando as normatizações, no âmbito nacional e local, que regulam o estágio curricular 

supervisionado. Posteriormente, a partir de uma leitura flutuante selecionamos os relatórios de 

estágio que seriam analisados, evidenciando os que melhor retratassem as atividades 

desenvolvidas durante o estágio. Por fim, procuramos os Planos de Ensino de disciplinas de 

estágio correspondentes às turmas das quais escolhemos os relatórios. Assim constituímos o 

corpus da presente pesquisa. 

Após as leituras dos documentos, principalmente dos relatórios investigados, e com 

base nos referenciais teóricos estudados, criamos questionamentos que direcionassem a nossa 

análise, questionamentos estes também pautados nos objetivos do presente estudo. 

A segunda fase, exploração do material, correspondeu à fase de análise propriamente 

dita. Neste momento, aplicamos de forma sistemática as decisões tomadas durante a pré-

análise, isto é, com base nos questionamentos elaborados, orientamos nossa análise, criando 

categorias de análise, estando estas baseadas principalmente no objetivo da pesquisa.   

Dentro destas duas primeiras fases, pode haver a categorização dos dados, que 

segundo Bardin (2010, p.145) consiste em “uma operação de classificação de elementos 

constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo 

o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos”. Estes critérios podem ser 
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semântico, sintático, léxico ou expressivo. Nesta pesquisa utilizamos o critério semântico, isto 

é, procuramos criar categorias temáticas.  

Na última fase, houve o tratamento e interpretação dos resultados obtidos, isto é, a 

partir dos resultados da análise fizemos inferências e interpretações, comparando estes com a 

base teórica apresentada/discutida na presente pesquisa. 

A partir das escolhas teórico-metodológicas assumidas, as quais nos pareceram as 

mais adequadas ao tipo de estudo que realizamos, procuramos entender o nosso objeto de 

investigação a fim contribuir com as discussões e reflexões acerca do estágio supervisionado 

na formação inicial do futuro professor, incluindo a nossa formação docente, e contribuir com 

a construção de novas propostas curriculares, no que concerne ao desenvolvimento do estágio, 

principalmente no curso pesquisado. 

No próximo capítulo, faremos uma breve apresentação do nosso objeto de estudo, o 

estágio curricular supervisionado do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG – 

Campus Goiânia, visando situar melhor o leitor, facilitando assim a compreensão. 
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CAPÍTULO IV 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas 

 

 Neste capítulo apresentaremos um breve histórico da UFG, destacando as 

modificações pelas quais esta passou após a implementação do Programa de Apoio a Planos 

de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI e a sua atual 

configuração, principalmente no que concerne ao quadro docente. Faremos um recorte para o 

Instituto de Ciências Biológicas, focando esses mesmos aspectos, e por fim apresentaremos 

um panorama do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, trazendo principalmente uma 

visão sobre o estágio supervisionado desenvolvido no referido curso. Dessa forma, 

procuraremos compreender o cenário do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

Universidade Federal de Goiás – Campus Goiânia. 

 

4.1 – A Universidade Federal de Goiás 

 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) é uma Instituição Federal de Educação 

Superior que tem como incumbência gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, 

formando assim, profissionais e indivíduos capazes de promover a transformação e o 

desenvolvimento da sociedade. Criada em 14 de dezembro de 1960 com o agrupamento de 

cinco escolas superiores que já existiam em Goiânia, que eram: a Faculdade de Direito, a 

Faculdade de Farmácia e Odontologia, a Escola de Engenharia, o Conservatório de Música e a 

Faculdade de Medicina. 

Pode-se afirmar que a criação dessa instituição representou um marco na história de 

Goiás, visto que a partir desta este passou a formar seus próprios quadros de profissionais, 

fazendo com que não dependesse mais de mão de obra qualificada vinda de outras regiões do 

país. Além disso, representou para os jovens da região uma oportunidade de terem uma 

formação profissional e intelectual em uma instituição pública, gratuita e de qualidade. 

Após a criação da “Comissão Permanente para a Criação da Universidade do Brasil 

Central”, presidida pelo professor Colemar Natal e Silva, então diretor da Faculdade de 

Direito de Goiânia, os professores elaboraram o projeto de criação da universidade, sendo que 

este foi acrescido de colaborações dos parlamentares goianos, e transformou-se em lei no 

Congresso Nacional. A assinatura do decreto foi feita pelo presidente Juscelino Kubitscheck, 
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no dia de 18 de dezembro de 1961, em uma cerimônia realizada na Praça Cívica, sendo que 

contou com a participação de milhares de pessoas, evidenciando assim o anseio da população 

de Goiás pela criação da universidade. O primeiro reitor foi o professor Colemar Natal e 

Silva, então diretor da Faculdade de Direito. 

Essa universidade possui o compromisso com a qualidade do ensino, da pesquisa e da 

extensão, ações que se desenvolvem de forma indissociável dos problemas sociais e do 

desenvolvimento regional e nacional. De acordo com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional – PDI (2011-2015), a UFG orienta-se pelos seguintes princípios: a) gratuidade 

do ensino; b) diversidade e pluralismo de ideias; c) indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão; d) universalidade do conhecimento e fomento à interdisciplinaridade; e) 

compromisso com a qualidade; f) compromisso com a democratização da educação; g) 

compromisso com a democracia e com o desenvolvimento cultural, artístico, científico, 

tecnológico e socioeconômico do país; h) compromisso com a paz, a defesa dos direitos 

humanos e a preservação do meio ambiente. 

Em conformidade com os princípios mencionados anteriormente, a UFG tem como 

finalidades a produção, a sistematização e a transmissão de conhecimento; a ampliação e 

aprofundamento da formação do ser humano para o exercício profissional; a reflexão crítica; a 

solidariedade nacional e internacional. Estes buscam contribuir para a construção de uma 

sociedade mais justa, em que os cidadãos empenhem-se em encontrar soluções democráticas 

para os problemas nacionais. 

Atualmente, a UFG possui um total de cinco Campi – dois em Goiânia e três 

distribuídos em diferentes cidades do interior do estado. Na capital estão o Campus Prof. 

Colemar Natal e Silva (Campus I), localizado no Setor Universitário, contando com 10 

unidades acadêmicas, e o Campus Samambaia (Campus II), situado na rodovia GO-080 no 

Km13, saída para Nerópolis, contendo 18 unidades acadêmicas, sendo que nesses dois Campi 

são oferecidos um total de 83 cursos de graduação.  

No Campus de Catalão são oferecidos 21 cursos de graduação, sendo que desses 12 

são voltados para a formação docente. O Campus de Jataí conta com 23 cursos, estando 11 

relacionados à formação de professores. No Campus da Cidade de Goiás há 3 cursos, sendo 

um deles de licenciatura em Filosofia. A UFG desenvolve também atividades de extensão e 

estágios na área de Saúde nas cidades de Firminópolis, Morrinhos e São Luís de Montes 

Belos. 
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Além das Unidades Acadêmicas, a UFG conta com os Órgãos Suplementares, os quais 

possuem atribuições técnicas, culturais, desportivas, recreativas, assistenciais, fornecendo 

apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão da universidade, sendo os seguintes: 

Hospital das Clínicas; Hospital Veterinário; Biblioteca Central; Rádio Universitária; Museu 

Antropológico; Centro Editorial Gráfico; Centro Integrado de Aprendizagem em Rede; 

Centro de Documentação, Informação e Memória. 

Ao longo do tempo a estrutura organizacional da UFG passou por algumas 

modificações, uma vez que a complexidade estrutural e organizacional está estritamente 

relacionada com sua história. A seguir apresentamos duas figuras mostrando como essa 

estrutura está organizada atualmente.  
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Figura 01: Organograma da UFG: Administração e Órgãos Executivos Centrais (Fonte: PRODIRH-UFG, 

2013). 
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Figura 02: Organograma da UFG: Unidades Acadêmicas (Fonte: PRODIRH-UFG, 2013). 
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Uma das principais mudanças vivenciadas ao longo dos últimos anos na UFG ocorreu 

em 2008, quando houve a implementação do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais - REUNI
2
, proposto pelo governo federal, promovendo 

mudanças nos aspectos estruturais e organizacionais, no quantitativo de funcionários e alunos, 

entre outras. 

O REUNI tem como o principal objetivo criar condições para a ampliação do acesso e 

permanência na educação superior, no nível de graduação, pelo melhor aproveitamento da 

estrutura física e de recursos humanos existentes nas universidades federais. Para aderir a esse 

programa cada universidade elaborou um plano de reestruturação e apresentou ao Ministério 

da Educação (MEC). A proposta aceita trouxe a ampliação do quadro docente, de cursos e 

estrutura física. 

Uma das principais contribuições decorrentes desse programa foi o aumento no quadro 

de docentes da UFG, que atualmente, de acordo com a Pró-reitoria de Desenvolvimento 

Institucional e Recursos Humanos – PRODIRH, conta com um total de 2.161 professores 

efetivos. Além disso, houve também um aumento no número de professores com titulação de 

doutor e de mestre. A figura a seguir mostra o quantitativo de professores de acordo com a 

sua titulação. 

 

Figura 03: Quantitativo de docentes na UFG de acordo com a titulação, dados de 2012 (Fonte: 

PRODIRH-UFG). 

 

                                                           
2
 Esse programa foi instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007, e é uma das ações que integram o 

Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). 
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Outro aspecto relacionado a esse programa foi o aumento do número de cursos de 

graduação, tanto nos Campi da capital quanto nos do interior e, consequentemente, do número 

de vagas. Além disso, a partir de 2009 o processo seletivo foi desmembrado em dois, de 

forma a contemplar uma entrada no primeiro semestre (PS-1) e outra no segundo semestre 

(PS-2). De acordo com o Centro de Seleção, a UFG ofereceu em 2012 um total de 5.044 

vagas em seu processo seletivo, distribuídas por 125 cursos de graduação, sendo que para o 

PS-1 foi destinado um total de 4.579 vagas e para o PS-2, 465 vagas, demonstrando o 

compromisso da UFG com o cumprimento desta importante meta de expansão de vagas no 

ensino superior público.  

Vale ressaltar que das 4.579 vagas oferecidas no PS-1, 784 foram destinadas ao 

Campus de Catalão, 816 ao Campus de Jataí e 128 ao Campus da Cidade de Goiás, fato esse 

que demonstra o compromisso da universidade com o fortalecimento dos Campi do interior, 

os quais representam opções de formação em nível superior aos jovens dessas regiões. 

Com relação à pós-graduação, segundo o PDI (2011-2015), a UFG apresentou, ao 

longo da última década, um expressivo crescimento no que concerne a sua atuação nesse nível 

de ensino. A UFG possui, atualmente, 53 programas de pós-graduação stricto sensu, sendo 

que 26 oferecem apenas mestrado acadêmico, 3 oferecem mestrado profissional, 20 oferecem 

as opções de mestrado e doutorado acadêmicos e 04 oferecem apenas doutorado. Destes 

programas 04 são desenvolvidos no Campus de Catalão, 02 no Campus de Jataí, e os outros 

47 estão distribuídos nos Campi de Goiânia. Isso demonstra a preocupação não apenas com a 

expansão dos cursos de graduação, há também uma busca pela interiorização dos programas 

de pós-graduação, podendo assim atender uma maior parcela da população goiana, além 

descentralizar a produção do conhecimento, tornando este mais acessível (UFG, 2010). 

 

4.2 – O Instituto de Ciências Biológicas 

 

O Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Goiás foi criado 

pelo Decreto nº 63.817 de 16 de dezembro de 1968, quando foi aprovado o Plano de 

Reestruturação da Universidade. Decorrente dessa reforma universitária, a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras foi dividida dando origem ao Instituto de Ciências Humanas e 

Letras, ao Instituto de Química e Geociências, a Faculdade de Educação e ao Instituto de 

Ciências Biológicas. 
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O objetivo central do Instituto está relacionado à pesquisa e à extensão na área 

biológica e o ensino das disciplinas para os cursos desenvolvidos no ICB, e demais cursos da 

UFG que demandem conhecimentos dessa área, buscando sempre estabelecer uma relação 

entre ensino-pesquisa-extensão, estando em concordância com os princípios da UFG 

(FERREIRA, 2010). 

O primeiro curso de graduação do ICB foi o de Ciências Biológicas, que foi 

reconhecido pelo decreto nº 83.795 de 30 de Julho de 1979, pelo Governo Federal, 

contemplando os cursos de Licenciatura e de Bacharelado modalidade Médica. Nessa época, a 

escolha pela modalidade só era feita após os graduandos terem cursado as disciplinas básicas, 

diferentemente do que ocorre na atualidade, em que esta opção é feita durante a inscrição para 

o processo seletivo. Atualmente, os cursos oferecidos pelo ICB na modalidade presencial são 

Licenciatura em Ciências Biológicas, Bacharelado em Ciências Biológicas, Biomedicina
3
, 

Ecologia e Análise Ambiental, sendo que este último foi criado em 2009, no Programa 

REUNI. Vale destacar que o ICB oferece também dois cursos de Licenciatura em Ciências 

Biológicas na modalidade Educação à distância (EAD).  

Além dos cursos de graduação, o ICB oferece cursos de pós-graduação stricto sensu, a 

saber: Mestrado e Doutorado em Biologia, Mestrado e Doutorado em Ecologia e Evolução, 

Mestrado em Biodiversidade Vegetal, Mestrado e Doutorado em Genética e Biologia 

Molecular, e mais recentemente, o Mestrado e Doutorado em Fisiologia. 

Pelo Instituto são ministradas 81 disciplinas, distribuídas em 115 turmas, totalizando 

4.534 vagas de graduação e pós-graduação, para um total de 1.810 alunos. Essa grande 

quantidade de turmas e alunos decorre do fato de o ICB também ser responsável pela 

formação básica de outros cursos, a saber: Agronomia, Educação Física, Enfermagem, 

Engenharia de Alimentos, Farmácia, Geografia, Medicina, Musicoterapia, Nutrição, 

Odontologia, Psicologia, Química e Veterinária. 

O Instituto conta com uma área física global construída de 12.842,80 m², distribuídos 

em quatro prédios (ICB 1, ICB 2, ICB 3 , ICB 4, ICB 5)
4
, abrigando seis departamentos:  

Biologia Geral (DBG), Ciências Fisiológicas (DCIF), Bioquímica e Biologia Molecular 

(DBBM), Morfologia (DMORF), Ecologia (DEcol) e Botânica. Deve-se ressaltar que os 

                                                           
3
  O curso de Biomedicina foi desmembrado em janeiro/2003 - Resolução CONSUNI n º 01/03 e Res. CEPEC nº 

598/março 2003, da modalidade médica do bacharelado do curso de Ciências Biológicas. 

4
 O ICB 5 está em processo de construção. 

http://www.icb.ufg.br/sites/icb/pages/18285
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professores da área de Ensino de Ciências enquadram-se no DBG, numa área denominada 

inicialmente de Didática, e que em 2011 passou a denominar-se área de Educação. 

Com relação ao quadro de funcionários, segundo a coordenação do ICB, atualmente a 

unidade acadêmica dispõe de 40 funcionários técnico-administrativos e 122 professores 

efetivos. A seguir apresentamos um quadro com quantitativo docente de acordo com o 

departamento. 

Quadro 02: Quantitativo de docentes, de acordo com o departamento. 

Nº de Docentes por Departamento 

Biologia Geral 18 

Ciências Fisiológicas  18 

Bioquímica e Biologia Molecular 22 

Morfologia 31 

Ecologia 19 

Botânica 14 

TOTAL 122 

Fonte: Secretaria do ICB – 2013. 

O ICB, através de seus Departamentos, procura desenvolver várias linhas de pesquisa, 

estando em alguns casos, relacionadas diretamente com os programas adotados e com as 

grades curriculares que atende, enquanto que em outros desenvolve projetos voltados para a 

pesquisa pura, fomentados por diferentes instituições, como: CAPES, CNPq, FAPEG, FINEP, 

SECTEC-GO, FUNAPE-UFG, entre outras. Dentre as diferentes linhas de pesquisa, as áreas 

que apresentam maior destaque são Ecologia, Morfologia Vegetal, Genética, Bioquímica e 

Biologia Molecular, Fisiologia Vegetal e Fisiologia animal.  

De acordo com dados da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação - PRPPG, 

atualmente estão em andamento, coordenados por professores do ICB, 185 projetos de 

pesquisa, sendo que desse total, 11 estão diretamente relacionados à educação, número que 

consideramos expressivo, visto que o instituto conta com o efetivo de 05 professores da área. 

Porém, ressaltamos que há a necessidade de ampliação do corpo docente da área de Educação, 

que consequentemente resultaria em maior produção científica na área e melhoria na 

formação inicial dos licenciandos. 
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4.3 – A Licenciatura em Ciências Biológicas no ICB 

 

O curso de Ciências Biológicas
5
 foi criado, no âmbito da UFG, em 1979, tendo como 

forma de ingresso o vestibular. Nessa época eram oferecidas 15 vagas para cada modalidade 

do curso (licenciatura e bacharelado modalidade Médica), e a escolha desta só era feita após o 

graduando ter cursado as disciplinas de Núcleo Comum. No caso os que optavam pela 

Licenciatura faziam nos três primeiros anos as disciplinas específicas da área de Ciências 

Biológicas, enquanto que o último ano era destinado às disciplinas pedagógicas, modelo este 

que ficou conhecido como “3+1”, e que foi amplamente difundido no Brasil nesse período. 

Atualmente, a escolha pela licenciatura ou bacharelado deve ser feita na inscrição no 

Processo Seletivo, visto que cada modalidade apresenta vagas e características próprias, 

formando profissionais com perfis distintos. Outro ponto que se deve destacar é que não há 

mais uma separação cronológica entre as disciplinas específicas e as pedagógicas, estando 

ambas permeando todo o curso, conforme determina a Resolução CEPEC Nº 631 e a 

Resolução CNE/CP Nº 01/2002. 

O ICB oferece duas turmas de Licenciatura em Ciências Biológicas, sendo que uma é 

desenvolvida em período integral, tendo duração de 4 anos, podendo ser prorrogado , no 

máximo, para 6 anos, enquanto que a outra é realizada no turno noturno, com duração de 5 

anos, podendo ser estendido para 7 anos. O Instituto oferece anualmente um total de 70 vagas 

para a licenciatura, sendo 40 vagas para o curso em período integral e 30 para o noturno. 

Cinco professores efetivos da área de Educação fazem parte do Instituto, sendo três 

doutores, dois na área de Educação e o outro em Ciências Ambientais, um doutorando em 

Educação e um mestre em Educação em Ciências e Matemática, além de outros dois com 

contratos temporários, neste caso um com mestrado em Educação em Ciências e Matemática 

e o outro com mestrado em Educação. O quadro de professores da área é relativamente 

pequeno, em comparação com outros cursos de licenciatura, como Matemática, Química e 

Geografia.  

Deve-se ressaltar que seis disciplinas pedagógicas são ministradas por professores 

lotados na Faculdade de Educação da UFG, ficando a cargo dos professores da área de 

Educação do ICB as disciplinas de Ensino de Ciências no Ensino Fundamental, Ensino de 

                                                           
5
 O curso Ciências Biológicas – Licenciatura obteve seu reconhecimento pelo Decreto 83.795, de 30 de julho de 

1979. Neste contexto da pesquisa passaremos a descrever somente a modalidade presencial do curso. 
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Biologia no Ensino Médio, Estágio Curricular Supervisionado I, Estágio Curricular 

Supervisionado II, Educação, Comunicação e Mídias e Fundamentos da Educação Ambiental, 

sendo esta última optativa. Estas disciplinas compõem o Núcleo Específico do curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, que segundo o Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação - RGCG consiste em um “conjunto de conteúdos que darão especificidade à 

formação do profissional” (UFG, 2012, p.5). 

 No tocante à discussão acerca das problemáticas envolvendo a formação do 

licenciando em Ciências Biológicas, cinco espaços educativos vem se destacando dentro do 

ICB, a saber: o Núcleo de Educação em Ciências e Meio Ambiente (NECIMA), o Núcleo de 

Socialização da Biologia (NETESB); o Laboratório de Tecnologia da Informação e Mídias 

Educacionais (LabTIME) e o Laboratório de Estágio Supervisionado e Ensino de Ciências 

(LESEC)
6
. 

O NECIMA tem como eixo central a Educação em Ciências e o Meio Ambiente 

articulada à formação inicial/continuada de professores de Ciências. Dentre os objetivos 

específicos, visa contribuir com uma formação inicial crítica-reflexiva do acadêmico de 

Licenciatura em Ciências Biológicas, e investir na formação continuada do professor do 

ensino de Ciências e Biologia, entre outros. Nesse espaço, além dos momentos de estudos e 

discussões, ocorre também o desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e extensão, 

contando com a participação de graduandos, mestrandos, professores formadores e 

professores da Educação Básica. 

Os outros espaços educativos, como mencionado anteriormente, são o NETESB, que 

se propõe a compartilhar de uma maneira lúdica conceitos, pesquisas relacionadas à biologia 

com alunos de escolas públicas e privadas; o LabTIME, onde realizam-se pesquisas sobre 

mídias na educação, além de desenvolver sistemas experimentais para a Educação a Distância 

(EAD) e o LESEC, que tem como objetivo, agregar atividades formativas que envolvam 

licenciandos e professores das escolas campo de estágio em projetos de intervenção, pesquisa 

e formação. 

A despeito do pouco contingente de professores efetivos da área de Educação no ICB, 

estes são bastante ativos, pois além de ministrar as disciplinas de sua responsabilidade, todos 

estão desenvolvendo outros projetos, tanto de pesquisa, quanto de extensão. A maioria desses 

projetos está ligada a programas de fomento à pesquisa, ensino e extensão, como o Programa 
                                                           
6
 Os espaços foram apresentados conforme a cronologia de criação dos mesmos. 
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de Consolidação das Licenciaturas (PRODOCÊNCIA), o Programa de Projeto de Pesquisa na 

Licenciatura (PROLICEN), o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) e o Programa de 

Extensão Universitária (ProExt), que de modo geral, buscam a consolidação dos cursos de 

licenciatura. 

 

4.3.1 – O Estágio Supervisionado 

 

 No curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás, o 

Estágio Obrigatório é dividido em duas disciplinas, Estágio Curricular Supervisionado I e 

Estágio Curricular Supervisionado II. A primeira possui carga horário de 192 horas devendo 

ser realizada no curso de período integral no quinto semestre e no curso de período noturno no 

sexto semestre. 

A disciplina Estágio Curricular Supervisionado II tem uma carga horária de 208 horas 

e deve ser cursada no último período do curso, isto é, no curso de período integral 

corresponde ao oitavo semestre e no curso noturno no décimo semestre. Assim, observamos 

que a carga horária do estágio da instituição investigada está de acordo com a exigência da 

Resolução CNE/CP Nº 2/2002, que é de 400 horas. 

Com relação ao desenvolvimento do estágio, a coordenadora de estágio
7
 nos informou 

que no estágio I o licenciando vivencia o ambiente escolar, tentando compreendê-lo, sendo 

que este faz uma diagnose desse ambiente, e a partir desta elabora de forma coletiva um 

projeto no qual tenta desenvolver na escola campo. Já no estágio II os estagiários voltam para 

escola, de preferência, a mesma escola em que realizaram o estágio I, e tentam perceber 

novamente este ambiente, porém com um enfoque nos aspectos relacionados à dinâmica do 

Ensino de Ciências e Biologia desenvolvida naquela escola, além de planejarem e ministrarem 

aulas. 

                                                           
7 O coordenador de estágios de cada curso terá as seguintes atribuições:  

a) coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o caso, a escolha dos locais de estágio;  

b) solicitar a assinatura de convênios e cadastrar os locais de estágio;  

c) apoiar o planejamento, o acompanhamento e a avaliação das atividades de estágio;  

d) promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de estágio; e  

e) manter registros atualizados sobre o(s) estágio(s) no respectivo curso (UFG, 2012). 

 

http://www.capes.gov.br/educacao-basica/capespibid
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As atividades do estágio, tanto I quanto II, se encerram com a realização do Seminário 

do Estágio Supervisionado de Ciências Biológicas – Licenciatura (SESBIO). Este foi criado 

em 2003
8
, durante a implementação do PPC do curso, sendo pensado como um espaço de 

discussão e reflexão sobre as atividades de estágio desenvolvidas nas escolas campo, em que 

os professores formadores, os professores em exercício e os professores em formação inicial 

discutem as atividades desenvolvidas na escola juntos. O evento está em conformidade com o 

Art. 12 da Resolução CEPEC Nº 731 que afirma que “o resultado das atividades de estágio 

deverá ser objeto de debate com os professores da escola-campo e em eventos acadêmicos”. 

Desde então até o ano de 2011 foram realizados nove edições do SESBIO. 

Vale ressaltar que, de acordo com a coordenadora de estágio, a partir de 2011 os 

professores da área de Educação optaram por realizar apenas um evento por ano, segundo 

semestre, visto que este abarca a maioria das turmas de estágio: Estágio I e II do noturno e 

Estágio II do período integral. Na turma de Estágio I do curso realizado em período integral, 

que é a única no primeiro semestre, a socialização dos resultados se dá em rodas de conversas 

realizadas nas escolas campo. 

 Neste capítulo procuramos apresentar para o leitor um pouco do curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas, dando destaque para a forma que o estágio esta configurado neste 

curso. Esperamos que essa breve apresentação permita que o leitor, mesmo não conhecendo o 

curso investigado, tenha uma noção de como este está estruturado, e assim possa compreender 

como essa organização influencia no desenvolvimento do estágio. No próximo capítulo 

analisaremos criticamente o desenvolvimento desse estágio, buscando desvelar a realidade 

investigada. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 O I SESBIO foi realizado no auditório do ICB1 em parceria com o curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas do campus de Jataí. O evento foi coordenado pelas professoras Marilda Shuvartz e Elci Piochon, e 

contou com a presença de alunos de ambos os cursos. 
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CAPÍTULO V 

Estágio supervisionado: o que dizem os dados 

 

Neste capítulo, primeiramente analisamos como o estágio apresenta-se segundo as 

normatizações que o regem, tanto nacionais quanto locais e, posteriormente fazemos uma 

análise do PPC do curso investigado e dos Planos de Ensino das disciplinas Estágio Curricular 

Supervisionado I e Estágio Curricular Supervisionado II. E por fim, traremos uma análise dos 

relatórios de estágio dos alunos. Assim, neste capítulo, desvelaremos, por meio de uma 

reflexão crítica articulando teoria e prática, as atividades desenvolvidas, e a concepção de 

estágio expressa nestas. 

 

5.1 – O que dizem as normatizações? 

 

5.1.1 – No âmbito federal 

 

A década de 1990 foi marcada por grandes transformações econômicas, culturais, 

sociais e políticas, nacional e internacional, que influenciaram diretamente as discussões 

acerca da normatização da educação brasileira, que acabou resultando na promulgação da Lei 

de Diretrizes Bases da Educação (LDB), Lei 9.394/96. 

 A LDB normatiza todos os níveis e modalidades da educação brasileira. É constituída 

de 92 artigos, distribuídos em 9 capítulos. Destes, apenas três fazem menção à prática de 

ensino e ao estágio supervisionado, dos quais destacamos o artigo 61. 

 O artigo 61, inciso II, determina que um dos fundamentos da formação de professores 

é a associação entre teoria e prática, no qual o estágio configura-se como um importante 

momento para vivenciar esta relação: “a associação entre teorias e práticas, mediante estágios 

supervisionados e capacitação em serviço” (BRASIL, 1996, p.26). 

          Porém, observamos uma contradição neste fundamento, visto que ao mesmo tempo em 

que a lei valoriza a relação teoria-prática, limita essa relação apenas ao Estágio 

Supervisionado ou à capacitação em serviço, não fazendo menção às outras disciplinas do 

curso. Acreditamos que mesmo o estágio sendo um importante lócus para estabelecer essa 

relação, não é possível que apenas nesse momento, o professor em formação consiga 

 



91 

 

compreender de forma satisfatória como a teoria e a prática estão entrelaçadas, que são 

dependentes e complementares.  

Diante disso, defendemos que a relação teoria e prática deve estar presente durante 

todo o curso de formação de professores, estando explicitada nos princípios do Projeto 

Político Pedagógico do Curso, em que todas as disciplinas, tanto as pedagógicas quanto as 

específicas, devam trabalhar essa relação, para com isso possibilitar uma formação que 

realmente estabeleça essa relação teoria-prática. 

 Diante do caráter generalista da LDB, fez-se necessário criar resoluções mais 

específicas que regulamentassem a educação brasileira. No contexto da formação de 

professores, destacamos duas dessas resoluções, são elas: Resolução CNE/CP 01/2002 e 

Resolução CNE/CP 02/2002. 

A Resolução CNE/CP 01/2002 institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, em curso de licenciatura, de 

graduação plena. Ela constitui um conjunto de princípios, fundamentos e procedimentos que 

devem ser seguidos na organização institucional e curricular dos cursos de formação de 

professores. 

Dentre os princípios estabelecidos para a formação de professores por esta resolução, 

gostaríamos de destacar, o inciso III do artigo 3º, que concebe “a pesquisa, com foco no 

processo de ensino e aprendizagem, uma vez que ensinar requer tanto dispor de 

conhecimentos e mobilizá-los para a ação, como compreender o processo de construção do 

conhecimento” (BRASIL, 2002, p.2). 

Este artigo e inciso trazem uma importante contribuição para os cursos de formação 

docente, inserindo a pesquisa no contexto da formação inicial, aspecto que consideramos de 

fundamental importância para uma formação crítica-reflexiva, uma vez que possibilita 

desenvolver no professor em formação uma postura investigativa frente à realidade 

educacional, permitindo que este tenha conhecimento acerca dos diferentes fatores, internos e 

externos, que influenciam a prática pedagógica, e que possa, a partir desses condicionantes, 

transformar o ambiente escolar, por conseguinte a sociedade. A respeito dessa relação entre a 

pesquisa e o ensino, concordamos com Freire (1996), quando defende a indissociabilidade 

entre essas duas atividades, estando uma intimamente ligada à outra.  

Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres 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, 
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constatando, intervenho, intervindo educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que 

ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade (FREIRE, 1996, p.29). 

 

Nos artigos 12 e 13 da Resolução CNE/CP 01/2002, encontramos os aspectos 

relacionados à Prática de Ensino (PE) e ao Estágio Supervisionado (ES), em que destacamos: 

Art. 12. Os cursos de formação de professores em nível superior terão a sua duração 

definida pelo Conselho Pleno, em parecer e resolução específica sobre sua carga 

horária. 

§ 1º A prática, na matriz curricular, não poderá ficar reduzida a um espaço isolado, 

que a restrinja ao estágio, desarticulado do restante do curso. 

§ 2º A prática deverá estar presente desde o início do curso e permear toda a 

formação do professor. 

§ 3º No interior das áreas ou das disciplinas que constituírem os componentes 

curriculares de formação, e não apenas nas disciplinas pedagógicas, todas terão a sua 

dimensão prática. 

 

Este primeiro artigo prevê a distinção entre PE e ES, determinando que a primeira não 

deve ficar reduzida ao segundo. Essa distinção entre esses dois componentes curriculares traz 

condições para a busca da articulação entre a prática e a teoria, uma vez que não limita a 

prática apenas ao estágio, mas devendo perpassar todas as disciplinas do curso. Além disso, 

ele esclarece que a prática deve estar presente desde o começo do curso, diminuindo assim a 

separação entre teoria e prática nos cursos de formação de professores, que até então estavam 

estruturados de forma que primeiramente os alunos tinham as disciplinas ditas teóricas, e no 

final do curso estes tinham a parte prática, que muitas vezes estava reduzida ao estágio.  

Outra importante contribuição deste artigo, diz respeito à exigência de que todas as 

disciplinas, isto é, tanto as pedagógicas quanto as específicas, devam ter sua dimensão prática, 

rompendo com a visão de que as disciplinas específicas são responsáveis apenas por trabalhar 

os conteúdos específicos da área, ficando a cargo das outras disciplinas a formação 

pedagógica do aluno. 

Com relação ao artigo 13, supracitado, um primeiro aspecto que merece destaque é o 

fato deste reforçar a distinção entre a Prática de Ensino e o Estágio Supervisionado, já 

presente no artigo anterior.  

Art. 13. Em tempo e espaço curricular específico, a coordenação da dimensão 

prática transcenderá o estágio e terá como finalidade promover a articulação das 

diferentes práticas, numa perspectiva interdisciplinar. 

§ 1º A prática será desenvolvida com ênfase nos procedimentos de observação e 

reflexão, visando à atuação em situações contextualizadas, com o registro dessas 

observações realizadas e a resolução de situações-problema. 

§ 2º A presença da prática profissional na formação do professor, que não prescinde 

da observação e ação direta, poderá ser enriquecida com tecnologias da informação, 

incluídos o computador e o vídeo, narrativas orais e escritas de professores, 

produções de alunos, situações simuladoras e estudo de casos. 
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§ 3º O estágio curricular supervisionado, definido por lei, a ser realizado em escola 

de educação básica, e respeitado o regime de colaboração entre os sistemas de 

ensino, deve ser desenvolvido a partir do início da segunda metade do curso e ser 

avaliado conjuntamente pela escola formadora e a escola campo de estágio 

(BRASIL, 2002, p.6). 

 

Outro aspecto que gostaríamos de enfatizar neste artigo é que a prática deve pautar-se 

na observação e na reflexão. Mesmo compreendendo a importância desses procedimentos 

para a formação docente, principalmente no que concerne à reflexão, devemos levantar o 

questionamento de qual concepção de observação e de reflexão este artigo se refere? Visto 

que esta resolução, diante do seu caráter normatizador, não deixa claro qual tipo de 

observação e de reflexão esta prática deve apoiar-se.  

Diante desse contexto, há a possibilidade de os cursos de formação docente 

trabalharem esses procedimentos de forma bastante variada, estando uns condizentes com o 

que defendem os pesquisadores da área da educação, enquanto outros podem ir de encontro 

com as pesquisas da área específica. Neste último caso, os cursos de formação docente podem 

contribuir até mesmo para que os futuros professores tenham uma visão errônea de ciência, na 

qual a observação configura-se como a primeira etapa do “método científico”, com o qual 

produzimos o conhecimento científico, e que esta é neutra, e precede a teoria.  

Além disso, estes cursos podem estar formando professores que entendam a reflexão 

de forma simplificada, em que esta deve ser individual. Levando em consideração apenas os 

aspectos da sala de aula, supervalorizar a prática, enquanto há uma desvalorização da teoria. 

Essa visão pode levar os alunos a entenderam que a reflexão é a “salvação” para os problemas 

da formação docente e da Educação Básica, visão esta muito ingênua, frente à complexidade 

que envolve as questões educacionais. 

O último ponto que vamos destacar desse artigo, é o parágrafo terceiro que aborda 

especificamente o Estágio Supervisionado. Este além de definir que o estágio deve ser 

desenvolvido em escola de educação básica, aspecto este importante visto que é neste 

ambiente que o futuro professor atuará, aborda também a necessidade de se estabelecer uma 

relação de colaboração entre a universidade e a escola. Com isso acreditamos na possibilidade 

de se romper com a visão de que a Universidade é a única instituição responsável pela 

formação docente, e que esta é “superior” às escolas de Educação Básica, estando essas 

últimas sujeitas às imposições daquelas.  

Isto pressupõe romper com uma visão distorcida do estágio, pautada no criticismo, em 

que os alunos iam para a escola apenas para observar os aspectos negativos destas escolas e 
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criticá-las, sem buscar soluções para os problemas vivenciados. Este parágrafo do artigo 5º da 

Resolução CNE/CP 01/2002 também afirma que tanto a escola formadora quanto a escola 

campo são responsáveis por avaliar o estágio, com isso podemos observar um 

compartilhamento de responsabilidade pela formação do futuro professor, havendo uma 

valorização, pelo menos no discurso, do papel da escola na formação dos futuros 

profissionais.  

Porém, vale ressaltar que para que haja essa participação efetiva, da escola campo, no 

processo de formação docente é preciso criar condições para que os atores desta possam 

participar desse processo formativo. Outra Resolução importante no contexto da formação de 

professores, que vem complementar a anterior, é a Resolução CNE/CP 02/2002, que institui a 

carga horária e a duração dos Cursos de Formação de Professor da Educação Básica em nível 

superior. 

Art. 1º A carga horária dos cursos de Formação de Professores da Educação Básica, 

em nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, será efetivada 

mediante a integralização de, no mínimo, 2800 (duas mil e oitocentas) horas, nas 

quais a articulação teoria-prática garanta, nos termos dos seus projetos pedagógicos, 

as seguintes dimensões dos componentes comuns: 

I - 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas ao 

longo do curso; 

II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do início 

da segunda metade do curso; 

III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 

natureza científico-cultural; 

IV - 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico-científico-

culturais (BRASIL, 2002, p.1). 

 

 Nesta Resolução observamos que há uma valorização e diferenciação da prática de 

ensino e do estágio, que até então eram considerados como equivalentes, havendo um 

aumento da carga horária desses dois componentes. Prevê uma maior articulação entre teoria 

e prática, aspecto fundamental para a formação de um profissional da educação crítico e 

participativo. 

Outro ponto que merece destaque é o Parágrafo único do artigo 1º da Resolução 

CNE/CP 02/2002 que determina que “os alunos que exerçam atividade docente regular na 

educação básica poderão ter redução da carga horária do estágio curricular supervisionado até 

o máximo de 200 (duzentas) horas”. A resolução permite que os alunos que exercem atividade 

docente regular na Educação Básica tenham redução da carga horária do estágio curricular 

supervisionado. No nosso entender, neste ponto há um retrocesso com relação à concepção de 

estágio, quando a docência se apresenta apenas como um momento de “dar aula”, de exercer a 
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prática, sem se preocupar com os aspectos relacionados às práticas investigativas e reflexivas 

que esta atividade exige. 

Por fim, destacamos que em 2008 o Governo Federal implementou a Lei Nº 11.788, 

que dispõe sobre o estágio de estudantes. A lei está dividida em seis capítulos, os quais 

abordam os seguintes pontos: definição, classificação e relações de estágio, atribuições das 

partes envolvidas, isto é, instituição de ensino, parte concedente e estagiários; fiscalização e 

aspectos gerais. Diante do caráter geral desta lei e do objetivo da presente pesquisa 

enfocaremos nossa análise em apenas alguns aspectos desta, que consideramos mais 

relevantes, e fundamentais para responder os questionamentos propostos. Dentro desta lei 

destacamos, primeiramente, o artigo primeiro e o parágrafo segundo, deste mesmo artigo, que 

tratam da definição e do objetivo do estágio, respectivamente.  

Art. 1
o
  Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente 

de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do 

ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos. 

§ 2
o
  O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

educando para a vida cidadã e para o trabalho (LEI 11.788, 2008, p.1).  

 

Analisando este artigo percebemos a visão de estágio como um momento de inserção 

no futuro ambiente de trabalho, inserção que não significa apenas colocar o estagiário, no 

caso dos cursos de formação de professores, na escola e deixá-lo lá, como bem determina este 

artigo o estágio é um ato educativo, e como tal implica uma supervisão durante o 

desenvolvimento das atividades. Acreditamos que esta supervisão é fundamental para o 

desenvolvimento profissional, no sentido de orientar as atividades a serem desenvolvidas 

pelos estagiários e na busca de desenvolver nestes, habilidades e atitudes essenciais para a 

prática docente, como uma postura investigativa e crítica frente à realidade escolar. 

Com relação ao objetivo do estágio, observamos que este deve constituir-se como um 

momento de aprendizagem, principalmente no que concernem as questões relacionadas com a 

atividade profissional e com o estabelecimento de uma estreita relação entre os conteúdos 

curriculares discutidos durante o curso e a realidade profissional. Assim, constatamos que esta 

lei busca tratar o estágio como um componente teórico-prático, aproximando da concepção de 

estágio defendida na presente pesquisa.  

No que se refere a essa supervisão, destacamos também o parágrafo primeiro do artigo 

terceiro que prevê o acompanhamento, no caso dos cursos de formação docente, tanto por um 
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professor da Instituição Superior de Educação, denominado professor orientador, quanto por 

um professor da instituição de Educação Básica, o professor supervisor. Essa participação 

efetiva desses dois profissionais no desenvolvimento do estágio traz uma importante 

contribuição para a formação docente, uma vez que aproximam os estagiários de duas 

realidades profissionais, a do professor formador e a do professor da Educação Básica, 

possibilitando importantes trocas de experiências e confrontamento de saberes, 

principalmente no que refere ao saber pedagógico e ao saber experiencial. Contudo, 

ressaltamos que não basta exigir a participação desses diferentes profissionais, é necessário 

criar condições para que estes possam desenvolver suas atividades de orientação. 

§ 1
o
  O estágio, como ato educativo escolar supervisionado, deverá ter 

acompanhamento efetivo pelo professor orientador da instituição de ensino e por 

supervisor da parte concedente, comprovado por vistos nos relatórios referidos no 

inciso IV do caput do art. 7
o
 desta Lei e por menção de aprovação final (LEI 11.788, 

2008, p.2). 

 

Outra importante contribuição desta lei, diretamente relacionada à discussão anterior, é 

o fato desta estabelecer obrigações para os três envolvidos durante o estágio, que no caso dos 

cursos de formação de professores envolve as Instituições Superiores de Educação, as Escolas 

de Educação Básica e os estagiários, dividindo assim a responsabilidade pela formação 

docente, não deixando apenas a instituição superior com o difícil papel de formar os futuros 

profissionais da educação. 

 

5.1.2 – No âmbito local 

 

No âmbito da UFG, destacaremos a Resolução CEPEC Nº 631, que define a política 

da UFG para a Formação de Professores da Educação Básica e a Resolução CEPEC Nº 731, 

que estabelece a Política de Estágios da UFG para a Formação de Professores da Educação 

Básica. 

            No que diz repeito à Resolução CEPEC Nº 631, gostaríamos de destacar o Artigo 1º, 

parágrafo 1º, que trata dos princípios para a formação de professores. Dentre eles, destacamos 

o “inciso VI - a pesquisa como meio de produção de conhecimento e intervenção na prática 

social;” e o “inciso VIII - uma organização curricular que possibilite o contato do futuro 

professor com a realidade profissional desde o início da formação”. Este primeiro inciso vem 

reforçar a importância da pesquisa na formação docente, corroborando com o artigo 3º da 

Resolução CNE/CP Nº 1. 
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Fica evidenciada, pela legislação nacional e local, a necessidade de o futuro professor 

entrar em contanto com sua realidade profissional, desde o início da formação, possibilitando 

assim que esse possa conhecer melhor o seu locus de atuação, tanto em relação aos aspectos 

externos que o influenciam: o político, o econômico e o social, quanto aos aspectos internos 

da escola: funcionamento, organização, processo de ensino-aprendizagem, ente outros. Essa 

aproximação do professor em formação com a escola desde o começo do curso também 

permite que este atribua significados aos conteúdos trabalhados na universidade, e ao mesmo 

tempo traga para esta, questionamentos vivenciados na escola, contribuindo assim para que o 

estudante possa ter uma formação mais crítica e reflexiva. 

 A Resolução CEPEC Nº 731 reforça os princípios presentes nas normatizações 

mencionadas anteriormente, porém com uma visão voltada exclusivamente para o ES. Esta 

compreende o estágio como um momento de aproximação com a realidade profissional que 

busca favorecer o diálogo entre ensino-pesquisa-extensão, além de enfatizar o caráter teórico-

prático deste componente curricular, assim como determina a LDB/96. 

  

§ 2º - Com base nesses princípios a UFG compreende o estágio curricular como uma 

atividade privilegiada de diálogo crítico com a realidade que favorece a articulação 

ensino-pesquisa-extensão, configurando: 

II. um momento de maior aproximação e compreensão da realidade profissional à 

luz dos aportes teóricos estudados, que favoreça a reflexão sobre a realidade e a 

aquisição da autonomia intelectual e o desenvolvimento de habilidades conexas à 

profissão docente; 

III. um componente curricular, de caráter teórico-prático, cuja especificidade 

proporcione o contato efetivo do aluno com o campo de estágio, acompanhado pela 

instituição formadora (CEPEC Nº 731, artigo 1º, parágrafo 2º, p.2). 

 

 Analisando este parágrafo percebemos que o estágio pretendido aproxima-se do 

modelo de formação crítico-reflexivo, defendido na presente pesquisa, uma vez que busca 

formar um profissional crítico e autônomo, que busque, a partir de um embasamento teórico e 

do conhecimento da realidade educacional, transformar sua prática docente, e 

consequentemente a realidade posta, tendo ciência dos condicionantes relacionados à essa 

transformação.  

Outro destaque nesta Resolução é o Art. 10 que define “o número de alunos 

estagiários por professor de estágio será, no máximo, 15 (quinze)”. Este avanço quanto à 

determinação do número de alunos por turma a ser acompanhado pelo professor orientador dá 

condições para que o estágio possa realmente se pautar na pesquisa e na reflexão como 

princípio metodológico, permitindo que o professor acompanhe e oriente de forma sistemática 
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os trabalhos desenvolvidos no estágio. Assim em concordância com este, está o Art. 11 que 

regulamenta que “a atividade de estágio deverá utilizar a pesquisa como princípio 

metodológico da formação (...)” (p.3). 

 Dentro desse contexto, outro artigo que reforça essa concepção do estágio como 

pesquisa, é o Art. 12 o qual determina que “o resultado das atividades de estágio deverá ser 

objeto de debate com os professores da escola-campo e em eventos acadêmicos” (p.3). Este 

artigo assegura para o estágio uma das principais características da própria produção do 

conhecimento científico, que diz repeito à necessidade que o conhecimento produzido seja 

apresentado e discutido com a comunidade científica, para que possa ser validado. 

De forma geral observamos que esta Resolução revela uma concepção de estágio 

voltada para a pesquisa, e que em de todos os seus artigos há uma coerência que reafirma essa 

visão de estágio. 

 Cabe ressaltar que essas normatizações internas da UFG, estão em consonância com as 

Resoluções CNE/CP N º 1 e Nº 2, além de demonstrarem a existência de uma política de 

formação de professores e de estágio para esta universidade. Política esta que além de orientar 

o estágio de todos os cursos de licenciatura, trazendo princípios norteadores, rompe com a 

visão do estágio apenas como a “hora prática”, de colocar em prática o que foi aprendido na 

teoria durante o curso. Insere o caráter investigativo no estágio, principalmente, por meio dos 

Projetos de Intervenção Pedagógica como exigência para o desenvolvimento desse 

componente curricular. 

 

5.2 – O Projeto Político Pedagógico do Curso investigado 

 

O Projeto Político Pedagógico do Curso (PPC) de Ciências Biológicas da UFG 

(Bacharelado e Licenciatura), modalidade presencial, em vigor e analisado nesta pesquisa, foi 

elaborado em 2003, por uma comissão de professores do curso, designados pela 

Coordenadoria de Graduação do Curso de Ciências Biológicas, que para tal, apoiaram-se em 

documentos oficiais, a saber: Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) – Lei n º 

9.394 de 20/12/1996 e suas alterações e regulamentações, Diretrizes Curriculares do Conselho 

Nacional de Educação, Estatuto e Regimento da UFG, Regulamento Geral dos Cursos de 

Graduação da UFG, e nos documentos que regulam as profissões de Biólogo Licenciado e 

Bacharel apresentados pelo Conselho Federal de Biologia. Ressaltamos que este documento 
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não faz referência às Resoluções CEPEC Nº 631 e Nº 731, que regulamentam a formação de 

professores nas UFG e os estágios supervisionados dos cursos de Bacharelado e Licenciatura, 

visto que estes são posteriores a este, sendo instituídas em 2005. 

O PPC
9
 em questão está divido em 10 partes, que abordam os aspectos relativos à 

organização pedagógica e institucional. Dentre estes tópicos, destacamos os objetivos do 

curso, as atribuições do profissional, tanto do Biólogo Bacharel, quanto do Licenciado, os 

princípios norteadores do curso, o perfil e as habilidades do egresso, a política de estágio e 

prática, a forma de avaliação da aprendizagem, a estrutura curricular do curso, com os 

conteúdos básicos e complementares e os respectivos núcleos, as atividades complementares, 

a integração Ensino, Pesquisa e Extensão. Diante do objetivo da presente pesquisa, optamos 

por fazer um recorte, no qual analisamos, especialmente, os aspectos relacionados ao Estágio 

Supervisionado. O primeiro tópico do projeto que merece destaque é o que trata dos objetivos 

gerais do curso. 

[...] capacitar o profissional para formular, elaborar e executar estudos, projetos e/ou 

pesquisa científica nos vários setores da Biologia ou a ela ligadas, bem como nos 

que relacionarem com a preservação, saneamento e melhoria do meio ambiente, 

executando direta ou indiretamente atividades resultantes desses trabalhos. Os 

cursos objetivam, também, dotar o profissional da capacidade de realizar perícias, 

emitir e assinar laudos técnicos e pareceres de acordo com currículo efetivamente 

realizado, ressalvado o disposto no artigo 2º da Lei no. 7.135, de 26 de Outubro de 

1983. Visam, ainda, capacitar o aluno a exercer atividades didático-pedagógicas nos 

respectivos níveis de competência junto a comunidade como um todo (UFG, 2003, 

p. 3). 

 

Analisando os objetivos do curso, percebe-se que este visa formar um profissional 

comprometido com a Ciência, aspecto fundamental para a prática profissional, visto que esta é 

área do conhecimento em que este atuará, seja como biólogo ou como professor. Contudo, 

observa-se uma visão do profissional muito direcionada para as questões mercadológicas e, 

deixando de abordar outros aspectos importantes para sua formação, como questões políticas 

e sociais e a formação de professores. Acreditamos que a formação profissional deve levar em 

                                                           
9
O PPC em questão seguiu os itens solicitados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de Ciências 

Biológicas que em seu art. 2º afirma: O projeto pedagógico de formação profissional a ser formulado pelo curso 
de Ciências Biológicas deverá explicitar: 

I - o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 
II - as competências e habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas; 
III - a estrutura do curso; 
IV - os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos; 
V - os conteúdos definidos para a Educação Básica, no caso das licenciaturas; 
VI - o formato dos estágios; 
VII - as características das atividades complementares; e  
VIII - as formas de avaliação. 
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consideração os aspectos mercadológicos, porém não deve ficar “presa” apenas a essa 

perspectiva, devendo abranger os outros aspectos importantes para sua formação, como 

questões políticas, éticas, sociais e culturais. Esse enfoque apenas nesse ponto é resultado da 

forte influência da ideologia neocapitalista no âmbito educacional.  

Observamos também que os objetivos do curso estão voltados para questões 

específicas do biólogo bacharel, não contemplando objetivos próprios do Licenciado. O fato 

de o PPC não prever objetivos específicos para o Biólogo Licenciado e para o Bacharel, como 

se as duas profissões não fossem distintas, na forma como está registrado no documento, 

demonstra que há uma valorização do bacharel em detrimento do Licenciando, aspecto este 

que está diretamente relacionado à perspectiva acadêmica de formação, entendendo os 

professores como especialista, valorizando-se o conhecimento científico em detrimento do 

conhecimento pedagógico.  

O próximo tópico aborda os princípios que devem orientar a formação profissional do 

Biólogo (Licenciado/Bacharel). Um aspecto importante presente, diz respeito ao fato de trazer 

as atribuições profissionais tanto de um Biólogo Bacharel quanto de um Biólogo Licenciado. 

Além disso, traz alguns princípios norteadores como articulação ente Teoria e Prática, 

interdisciplinaridade, a formação ética e a função social do profissional. 

Este documento propõe relacionar teoria à prática, a partir da busca pela interação 

entre os conteúdos metodológicos e a produção do conhecimento, além de refletir sobre a 

separação entre a teoria e a prática na atividade profissional. Com relação à 

interdisciplinaridade, esta é entendida como flexibilização do conhecimento entre as diversas 

áreas disciplinares. E, por fim, a formação ética, isto é, comprometida com os valores morais, 

éticos e sociais da sociedade, principalmente no que se espera de suas atribuições 

profissionais, interagindo de forma harmônica com os vários segmentos da comunidade.  

Neste sentido, constatamos que há uma preocupação com a formação para a inserção 

do indivíduo na sociedade. Contudo, ressaltamos que não há no documento um entendimento 

coerente e profundo a respeito da relação teoria/prática e da interdisciplinaridade, havendo  

distanciamento da concepção destes princípios defendidas na presente pesquisa. Além disso, 

constatamos que o PPC não prevê elementos que demonstrem a realização desses princípios. 

Com relação às atribuições profissionais do Biólogo Licenciado, o PPC traz uma visão 

de um profissional comprometido com a Ciência e com a Docência, em que este deva manter 

uma relação estreita entre a Ciência, a prática docente e a cultura política. Para alcançar tal 
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formação, o PPC traz alguns princípios que devem reger o ensino na Licenciatura em Ciências 

Biológicas. 

a) linha evolutiva considerada no trato da educação em biologia; 

b) educação ambiental perpassando a aprendizagem da Biologia; 

c) fundamentação teórica de qualidade em cada uma das ciências e matérias que 

compõem o conjunto necessário à compreensão das Ciências Biológicas; 

d) multidimensionalidade no processo de captação, considerando todas as dimensões 

que habilitam um docente ao desempenho de suas funções, dentre as quais se 

destacam a cognitiva, a científica, a técnica, a afetiva, orquestradas pela dimensão 

pedagógica; 

e) interdisciplinaridade – visão pluralista fundamental à capacitação do docente, o 

que implica numa articulação entre os conhecimentos das diversas áreas. Os 

conteúdos devem ser abordados considerando as diversas especialidades que são 

imprescindíveis à compreensão da biologia como ciência no contexto educacional e 

da realidade social; 

f) relação teoria/prática como uma constante através do trabalho pedagógico; 

g) reflexão conjunta sobre a prática de ensino de modo a experimentar práticas 

coletivas desenvolvidas com o intuito de trabalhar habilidades fundamentais ao 

desenvolvimento docente, à crítica, que permitam novas propostas de ensino; 

h) reflexão constante sobre a profissão do biólogo, seu campo de atuação analisados 

sob a ótica da proposta curricular de Licenciatura em Ciências Biológicas; 

i) pesquisa em biologia e ensino de ciências e de biologia; 

j) compromisso com o social pela análise de problemas regionais, além das questões 

universais, visando uma atuação efetiva no sentido de melhoria da qualidade de vida 

do indivíduo e da sociedade (UFG, 2003, p. 4). 

 

Diferentemente dos objetivos, quando o PPC lista as atribuições do profissional, há 

uma separação entre o biólogo bacharel e o licenciado, mostrando uma preocupação em criar 

uma identidade profissional para cada curso. No que diz repeito às atribuições do biólogo – 

licenciado, traz a visão de um profissional não apenas relacionado com as questões do 

mercado de trabalho, mas também destaca a importância dos aspectos políticos, éticos e 

sociais, visando uma formação que além de se preocupar com a formação profissional busque 

uma formação para o exercício da cidadania. 

Neste contexto podemos perceber que há uma incoerência entre os objetivos do curso 

e as atribuições do profissional licenciado, visto que, por um lado observamos uma prática 

profissional voltada para as questões mercadológicas e por outro uma proposta de atribuições 

centradas em questões humanística, ética e política. Essa incoerência pode estar relacionada à 

natureza do PPC, que consiste em um documento construído coletivamente, contando com a 

participação dos diferentes atores da instituição, tendo cada um diferentes concepções acercar 

do papel da instituição, e do profissional que se pretende formar, na sociedade.  

Assim acreditamos que na construção do PPC analisado, diante da impossibilidade de 

consenso, colocaram-se diferentes posicionamentos, fazendo com que o documento se 

assemelhasse a uma “colcha de retalhos”, em que cada retalho constitui um posicionamento 
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de um determinado grupo. O quinto tópico trata as questões relacionadas às expectativas da 

formação docente, abordando o perfil e as habilidades do egresso.  

O graduado em Ciências Biológicas, nas diferentes habilitações, deverá possuir uma 

formação básica, com adequada fundamentação teórico-prática do conhecimento dos 

seres vivos e do homem assim como da sua relação com o meio ambiente. O biólogo 

deverá estar preparado para desenvolver e executar projetos de interesse 

socioeconômicos, que envolvam o descobrimento de novos conhecimentos e 

tecnologias interessantes. Além disto, este profissional deverá ter uma preparação 

adequada à aplicação pedagógica do conhecimento e experiências da biologia, como 

educador nos ensinos fundamental, médio e superior, na atuação em áreas biológicas 

e outras afins. Por fim, o biólogo deve ter consciência da importância da área que 

vai atuar, para que possa utilizar os seus conhecimentos como um agente 

transformador da nossa sociedade, principalmente na preservação da biodiversidade 

e das suas relações com o homem (UFG, 2003, p. 5-6). 

 

Com relação às habilidades do egresso, essas são idênticas ao perfil do egresso 

expresso nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Ciências Biológicas, a saber: 

a) generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade; 

b) detentor de adequada fundamentação teórica, como base para uma ação 

competente, que inclua o conhecimento profundo da diversidade dos seres vivos, 

bem como sua organização e funcionamento em diferentes níveis, suas relações 

filogenéticas e evolutivas, suas respectivas distribuições e relações com o meio em 

que vive; 

c) consciente da necessidade de atuar com qualidade e responsabilidade em prol da 

conservação e manejo da biodiversidade, políticas de saneamento, meio ambiente, 

biotecnologia, bioprospecção, biossegurança, na gestão ambiental, tanto nos 

aspectos técnico-científicos, quando na formulação de políticas, e de se tornar agente 

transformador da realidade presente, na busca de melhoria da qualidade de vida em 

geral; 

d) comprometido com os resultados de sua atuação, pautando sua conduta 

profissional por critérios humanísticos, compromisso com a cidadania e rigor 

científico, bem como por referenciais éticos legais; 

e) consciente de sua responsabilidade como educador, nos vários contextos de 

atuação profissional; 

f) apto a atuar multi e interdisciplinarmente, adaptável à dinâmica do mercado de 

trabalho e às situações de mudança contínua do mesmo; 

g) preparado para desenvolver ideias inovadoras e ações estratégicas, capazes de 

ampliar e aperfeiçoar sua área de atuação (UFG, 2003, p. 6). 

 

No que se refere ao perfil e as habilidades do egresso, há coerência com as exigências 

das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Ciências Biológicas (DCN – CB), 

sendo que o perfil é abordado de forma diferente, enquanto que as habilidades são exatamente 

idênticas ao perfil determinado pelas DCN – CB. Quando o PPC abordou os objetivos do 

curso, nestes tópicos não houve uma diferenciação entre o Biólogo Bacharel e o Licenciado. 

Vale ressaltar também que as DCN – CB trazem o perfil apenas do Bacharel, então quando o 

PPC utiliza a mesma redação desse perfil para descrever as habilidades dos egressos, tanto 

licenciados quanto bacharéis, o que nos leva a observar uma falta de identidade dos 

profissionais que se pretende formar.  
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Além disso, percebemos que esta situação vem reforçar a valorização do bacharelado 

enquanto a licenciatura é colocada em segundo plano. Enfim, a comissão que escreve o PPC 

de Ciências Biológicas da UFG – Campus Goiânia fez jus às DCN-CB que enfatizam o 

profissional bacharel na maioria dos tópicos, revelando uma concepção de formação de 

professores pautada na perspectiva acadêmica, que concebe o docente como um especialista 

nas disciplinas específicas, devendo os cursos de formação docente estar voltados para a 

transmissão dos conteúdos específicos. Dentre os tópicos do PPC, o sexto – Política de 

Estágio e Prática – é o mais relevante para a presente pesquisa, visto que é neste item que é 

tratado o estágio.  

Estas habilidades terão, na implementação e execução do projeto político 

pedagógico, papel fundamental no que diz respeito a definição da formação 

profissional, integrando adequadamente os conteúdos teóricos à prática laboratorial 

e à relação dinâmica entre esta e os processos de investigação, interpretação e 

explicação da prática e vivência da realidade social associada ao educacional e 

pedagógico, com a incrementação de atividades didáticas nas disciplinas da 

licenciatura como forma de realização das 400 horas de prática como componente 

curricular. Deverá se vincular não só aos conteúdos curriculares interdisciplinares, 

horizontal e verticalmente, mas também como elemento de construção em benefício 

das necessidades sociais, sendo ao mesmo tempo sistemática, prolongada e 

acompanhada nas suas várias interfaces entre o projeto político pedagógico, o local 

de prática/estágio, a especificidade do perfil profissional almejado e a participação 

da sociedade. À medida que nossa realidade institucional permita procuraremos 

proporcionar práticas/estágios que levem ao maior desenvolvimento da relação 

ensino/pesquisa/extensão nas mais diversas áreas de atuação profissional, 

promovendo discussões, reflexão e definição de ações com a participação da 

comunidade (UFG, 2003, p. 6-7). 

 

Com relação ao Estágio e a Prática observamos que por um lado o PPC valoriza estes 

componentes na formação profissional, e por outro reduz a concepção destes a um momento 

de colocar a teoria em prática, configurando-se uma prática como instrumentalização técnica 

(PIMENTA; LIMA, 2010). 

Outro aspecto que merece destaque está relacionado à confusão entre o que vem a ser 

o Estágio e a Prática como Componente Curricular, visto que em algumas partes do texto 

estas são trabalhadas como sendo sinônimos. Além disso, o PPC define que as 400 horas de 

Prática como Componente Curricular deverão ser desenvolvidas nas “disciplinas da 

licenciatura”. Será que a comissão quis dizer nas disciplinas pedagógicas? Se for o caso, este 

documento estará indo de encontro às Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, uma vez que, além de diferenciar a prática do estágio, 

aspecto que fica a desejar no PPC, também esclarece sobre a necessidade de se trabalhar a 

Prática como Componente Curricular em todas as disciplinas do curso de formação docente, e 
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não apenas nas disciplinas pedagógicas. Esta situação deve estar relacionada com o fato de o 

PPC conceber o estágio e a prática de forma geral, sem diferenciar o bacharel e o licenciado, 

aspecto esse que vai ao encontro do que está presente nas DCN – CB, que é um dos 

documentos que normatizam a elaboração do PPC. 

Dentro da política de estágio está também o Regulamento do Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Ciências Biológicas – Modalidades: Licenciatura e Bacharelado - 

Presenciais (RECSCSB-LB), que orienta o desenvolvimento do estágio nestas duas 

habilitações. Este documento está dividido em sete capítulos, a saber: da natureza; finalidades 

e objetivos; das áreas e locais; da supervisão; da orientação; do estagiário; e da avaliação. 

Focaremos a nossa análise nos capítulos que consideramos mais relevantes para compreender 

como o estágio do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas está configurado. 

O primeiro ponto que merece destaque é o artigo terceiro, que traz a definição de 

estágio, entendido apenas como um momento de aprender as técnicas a serem utilizadas na 

sala de aulas, como domínio de turma, preenchimento do diário. Nesse sentido, há uma 

valorização da prática pela prática, sem uma devida reflexão nesta e sobre esta, além de uma 

desvalorização do papel da teoria, contribuindo assim para a visão instrumental da formação e 

dicotomia entre a prática e a teoria, como nos revela o Artigo 3º quando afirma que “O estágio 

supervisionado é uma atividade curricular obrigatória visando promover treinamento e 

aprimoramento técnico-científico” (UFG, 2003, p.9). 

Outro aspecto que nos chamou a atenção diz respeito às finalidades do estágio, onde 

há uma valorização da articulação entre a formação acadêmica e a prática profissional, além 

de trazer alguns pontos que consideramos fundamentais para o desenvolvimento do estágio 

tais como a necessidade de se estabelecer uma relação estreita entre a universidade e a 

comunidade além da função do orientador no desenvolvimento do estágio. Nesse sentido, há 

uma aproximação entre a concepção do estágio como pesquisa, sendo essas características 

essenciais. 

Contudo, constatamos que em outros pontos, o artigo a seguir, traz uma visão técnica 

do estágio, indo ao encontro da concepção que entende o estágio como um momento de 

instrumentalização técnica. Além disso, percebemos também que o estágio está voltado para 

as questões mercadológicas, estando em consonância com a ideologia neoliberal. 

Art. 4º - O estágio tem as seguintes finalidades: 

a) articulação da formação acadêmica com a prática profissional; 

b) desenvolvimento da interdisciplinaridade; 

c) aproximação da Universidade com a comunidade; 
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d) compreensão das relações no trabalho; 

e) aperfeiçoamento e aquisição de técnicas de trabalho; 

f) período de permanência orientada no exercício profissional (UFG, 2003, p.9). 

 

Com relação aos locais de desenvolvimento do estágio, este regulamento está coerente 

com a Resolução CNE/CP Nº 1/2002, ao afirmar que este deverá ser realizado em escolas de 

Educação Básica, visto que estas serão o futuro local de atuação dos profissionais formados: 

“Art. 8º - O estágio da licenciatura, será realizado em escolas, através da docência de classe” 

(PPC, 2003, p.10). 

Os capítulos IV e V do PPC trazem uma importante contribuição para o 

desenvolvimento do estágio, uma vez que estes elucidam as atribuições do coordenador de 

estágio e do professor orientador. No que concerne à concepção de professor orientador, o 

PPC está coerente com a Lei Nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o 

estágio dos estudantes. Outro ponto que merece destaque é a valorização do papel do 

professor orientador na formação profissional dos estagiários.  

Porém, esta valorização do professor orientador não deve ficar apenas no discurso. É 

necessário criar condições de atuação profissional para que este possa assumir o seu papel no 

processo de formação dos estagiários: 

Art. 11 – O Coordenador de Estágio de cada modalidade de curso terá as seguintes 

atribuições: 

a) coordenar, acompanhar e providenciar, quando for o caso, a escolha dos locais de 

estágio; 

b) solicitar a assinatura de convênios e cadastrar os locais de estágio; 

c) promover o debate e a troca de experiências no próprio curso e nos locais de 

estágio; 

d) manter registros atualizados sobre o(s) estágio(s) no respectivo curso (PPC, 2003, 

p.10). 

 

Art. 13 – O Professor Orientador de Estágio terá as seguintes atribuições: 

a) proceder, em conjunto com o grupo de professores do seu curso e do coordenador 

de estágio, a escolha dos locais de estágio; 

b) planejar, acompanhar e avaliar as atividades de estágio juntamente com o 

estagiário e o colaborador do estágio, quando houver; 

c) supervisionar a redação e apresentação da monografia e/ou relatório final de 

estágio (UFG, 2003, p.11). 

 

Diante do que foi exposto no RECSCSB-LB, percebemos que neste há uma 

aproximação com a concepção do estágio como instrumentalização técnica, reduzindo o papel 

deste na formação docente. Contudo, vale ressaltar que há também algumas contribuições e 

avanços no documento, uma vez que diferencia as atribuições do coordenador de estágio e do 

professor orientador, valorizando o papel destes, além de reconhecer a necessidade de se 

estabelecer uma aproximação entre a universidade e a comunidade. A avaliação da 
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aprendizagem constitui o sétimo tópico do projeto e este prevê as etapas do processo 

avaliativo.  

O processo avaliativo ocorrerá ao longo do curso, considerando os objetivos de cada 

etapa, valorizando as qualidades desenvolvidas, apontando as insuficiências 

observadas, acompanhando a formação das capacidades de refletir, questionar, 

(re)construir, dos pontos de vista científico, metodológico e político, coerente com o 

projeto pedagógico como um todo. Deverá, sempre que possível, subsidiar 

diagnósticos, acompanhamento e tomada de decisões, que contribuam para 

mudanças positivas na prática educativa, reconhecendo e assumindo a diversidade 

cultural presente na instituição e na sociedade, não excluindo pela diferença, mas 

sim que valorize esta diversidade, enfim, que seja efetivada não apenas para medir, 

mas, sobretudo para sustentar o desempenho positivo do aluno (UFG, 2003, p.14). 

 

Observamos que a concepção de avaliação expressa no documento está relacionada 

tanto a uma avaliação formativa, quanto à diagnóstica. Aborda o tema avaliação de forma 

geral, dando autonomia para o professor formador desenvolver a sua prática avaliativa de 

acordo com as características da turma e do conteúdo a ser trabalhado. Nesse sentido, 

podemos afirmar que a concepção de avaliação trabalhada no PPC está coerente com os 

referencias teóricos que discutem o tema, como Hoffmann (1998, 2008); Luckesi (2005, 

2006); Rosales (2006). 

O oitavo tópico aborda a estrutura curricular do curso, trazendo primeiramente tabelas 

com a lista de todas as disciplinas do núcleo comum do curso bem como as optativas.  Elenca 

também todas as disciplinas com as suas respectivas ementas. Por fim, apresenta uma 

sugestão de fluxo para a integralização curricular. 

Com relação à estrutura curricular, o PPC demonstra que o curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UFG tem uma carga horária total de 3.792 horas, sendo 1.632 horas 

(43,04%) de disciplinas pertencentes ao Núcleo Comum; 1.600 horas (42,19%) de Núcleo 

Específico, estando estas divididas em disciplinas Obrigatórias (1.360 horas) e Optativas 

(240); 360 horas (9,49%) de Núcleo Livre; e mais 200 horas (5,27%) de Atividades 

Complementares (Figura 04).  

O ES está inserido nas 1.360 horas das disciplinas pertencentes ao Núcleo Específico 

Obrigatório, sendo que este é dividido em duas disciplinas: Estágio Curricular Supervisionado 

I (192 horas) e Estágio Curricular Supervisionado II (208 horas), perfazendo as 400 horas de 

estágio exigidas pela Resolução CNE/CP Nº 2/2002. 
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Figura 04: Distribuição da carga horária do curso de acordo com o núcleo e atividades. 

É importante ressaltar que o RGCG elucida que: 

Art. 10. Núcleo comum (NC) é o conjunto de conteúdos básicos para a formação 

profissional do estudante. 

§ 1º O NC será ministrado em disciplinas ou eixos temáticos/módulos obrigatórios, 

cujo elenco será definido no PPC. 

§ 2º A carga horária total do NC devera ocupar o máximo de setenta por cento 

(70%) da carga horária total de disciplinas ou eixos temáticos/módulos necessária 

para a integralização curricular do curso. 

Art. 11. Núcleo específico (NE) é o conjunto de conteúdos que darão especificidade 

a formação do profissional. 

§ 1º O NE será ministrado em disciplinas ou eixos temáticos/módulos de natureza 

obrigatória ou optativa, cujo elenco será definido no PPC. 

§ 2º A carga horária total do NE devera ocupar o mínimo de vinte por cento (20%) 

da carga horária total de disciplinas ou eixos temáticos/módulos necessária para a 

integralização curricular do curso. 

Art. 12. Núcleo livre (NL) é o conjunto de conteúdos que tem por objetivo: 

I - ampliar e diversificar a formação do estudante; 

II - promover a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade; 

III - possibilitar o aprofundamento de estudo em áreas de interesse do estudante; 

IV - viabilizar o intercambio entre estudantes de diferentes cursos da UFG. 

§ 1º Constituem opção de NL disciplinas ou eixos temáticos/módulos criados 

exclusivamente para esse núcleo, bem como todas as disciplinas ou eixos 

temáticos/módulos oferecidos pela Universidade com vagas disponíveis, nos termos 

do artigo, respeitados os pré-requisitos, os co-requisitos e as exigências especificas 

de cada disciplina ou eixo temático/modulo e observado o disposto no artigo 41. 

§ 6º Em todo curso, a carga horária total do NL devera ser de, no mínimo, cento e 

vinte e oito (128) horas. 

Art. 14. Atividades complementares (AC) são atividades acadêmicas, escolhidas e 

desenvolvidas pelos estudantes durante o período disponível para a integralização 

curricular, excetuando-se disciplinas ou eixos temáticos/módulos. 

§ 1º Atividades complementares compreendem a participação em monitorias, 

pesquisas, projetos de extensão e cultura, conferências, seminários, palestras, 

congressos, debates e outras atividades científicas, artísticas e culturais, a exceção 

do estágio curricular não obrigatório. 

§ 2º A carga horária dessas atividades totalizara um mínimo de cem (100) horas para 

efeito de integralização curricular, observando-se a legislação emanada do Conselho 

Nacional de Educação. 

§ 3º Caberá ao conselho diretor da unidade responsável pelo curso aprovar critérios 

para a validação da carga horária das atividades complementares, que será 

computada e registrada pela coordenadoria de curso (UFG, 2012. p.5-6). 
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Analisando a matriz curricular percebemos que das 41 disciplinas obrigatórias do 

curso em questão, 30 (1.984 horas; 73%) são comuns ao bacharelado, e apenas 11 (1.008 

horas; 27%) são exclusivas da licenciatura, estando incluído nesta as disciplinas de estágio 

(Figura 05). Nesse sentido, percebemos que mesmo no curso de licenciatura há uma 

valorização das disciplinas de conteúdos específicos em detrimento dos pedagógicos. 

 

            Figura 05: Distribuição das disciplinas obrigatórias do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da 

UFG. 

Além destas disciplinas, a matriz curricular define que o aluno deverá que cumprir 240 

horas de disciplinas Específicas Optativas (EOp), além das 360 horas de Núcleo livre e das 

200 horas de Atividades Complementares (Figura 05).  No que concerne as disciplinas EOp, 

devemos ressaltar que entre estas estão disciplinas que são comum ao bacharelado e outras 

que são específicas para a licenciatura. 

 

            Figura 06: Distribuição da carga horária do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG. 
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De acordo com a matriz curricular do curso analisado pela presente pesquisa, a carga 

horária total em disciplinas pedagógicas é de 736 horas, ou seja, 1/5 (20%) da carga horária 

total, cumprindo assim o que é exigido pela Resolução CEPEC Nº 631. Porém, quando 

analisamos a lista de disciplinas como sendo pedagógicas, percebemos alguns equívocos, que 

elucidaremos a seguir. O primeiro está relacionado ao fato desta listagem incluir uma 

disciplina do núcleo EOp, indo de encontro com a Resolução CEPEC Nº 631 que afirma que 

estas disciplinas não devem estar incluídas na carga horária destinada às dimensões 

pedagógicas. 

Art. 2º - A carga horária mínima para os cursos de Licenciatura Plena na UFG será 

de 2.800 (duas mil e oitocentas) horas, sendo que, um quinto da carga horária total 

será destinado às dimensões pedagógicas da formação de professor, devendo ser 

distribuído ao longo dos cursos. 

§1º - A carga horária destinada às dimensões pedagógicas deverá ser de caráter 

obrigatório e compor o Núcleo Específico ou Núcleo Comum dos cursos (UFG, 

2003, p.2). 

 

Outro ponto que nos chamou a atenção nesta lista é a presença das disciplinas 

Filosofia da Ciência e Metodologia Científica, pois quando analisamos a matriz do curso e as 

ementas destas, percebemos que além de serem comuns entre a licenciatura e o bacharelado, 

não apresentam uma ementa própria para cada modalidade. Nesse sentido, levantamos alguns 

questionamentos: será que estas são realmente disciplinas pedagógicas? Ou, elas estão 

incluídas nesta lista apenas para adequar o curso às normatizações legais? 

Ainda em relação às ementas, constatamos que estas se apresentam de forma técnica e 

conteudista, apenas descrevendo, resumidamente, os conteúdos básicos que deverão ser 

trabalhados em cada disciplina, não levando em consideração os aspectos sociais, políticos, 

éticos e econômicos que estão diretamente associados à prática profissional. Além disso, 

observamos a ausência da ementa das disciplinas de estágio, evidenciando uma 

desvalorização desse componente curricular.  

Com relação à Prática como Componente Curricular, ao analisar a matriz curricular e 

as ementas das disciplinas, percebemos que apenas as disciplinas pedagógicas dão abertura 

para a inserção deste componente no desenvolvimento da disciplina, estando assim coerente 

com que é colocado no próprio PPC, mas indo de encontro com a Resolução CNE/CP 1/2002, 

que define que a Prática como Componente Curricular deve perpassar todas as disciplinas do 

curso, e não apenas as pedagógicas.  

O último tópico do PPC que merece destaque nesta análise, diz respeito à ausência do 

item Referências Bibliográficas. Consideramos que mesmo que o curso tivesse encaminhado 
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o PPC sem este tópico, seria papel da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e da Câmara 

de Graduação devolver ao curso o documento para finalizá-lo, pois existem orientações desta 

Pró-Reitoria e do Ministério da Educação e Cultura (MEC) para a elaboração deste 

documento. 

Diante do exposto, sobre o PPC do curso em questão, podemos afirmar que apesar dos 

equívocos e incoerências que este traz, contempla todos os aspectos determinados pela 

Resolução CNE/CES 7, de 11 de março de 2002, que normatiza a formulação dos projetos 

pedagógicos dos cursos de Ciências Biológicas. Vale ressaltar que o PPC em questão não se 

limita às exigências desta resolução, abordando também outros aspectos relevantes, 

destacando-se os princípios norteadores para a formação profissional, a integração Ensino, 

Pesquisa e Extensão, além de contemplar a política de qualificação docente e técnico-

administrativo proposta pela UFG. 

A análise do PPC do Curso de Ciências Biológicas da UFG nos mostrou que existem 

incongruências neste documento em relação ao papel da universidade frente às necessidades 

do mercado de trabalho e ao perfil do profissional que a instituição pretende formar. Com 

relação ao primeiro aspecto, percebemos que ao mesmo tempo em que o PPC direciona a 

prática profissional para as atribuições mercadológicas, quando este apresenta as atribuições 

do biólogo – licenciado, define uma visão de um profissional não apenas relacionado com 

essas questões, mas também destaca a importância dos aspectos políticos, éticos e sociais na 

formação profissional. 

Outra contradição está relacionada à ausência de uma distinção clara entre o perfil do 

bacharel e do licenciado, implicando em uma falta de identidade do profissional a ser 

formado. Por fim, gostaríamos de destacar que os PPC não são fixos ou imutáveis, mas sim 

que podem ser reelaborados a partir das necessidades de atualização e adequação dos cursos.  

Sendo assim a presente pesquisa pretende também contribuir para uma reflexão a 

respeito do PPC do curso de Ciências Biológicas da UFG, possibilitando subsidiar a 

construção de propostas coerentes em que seja minimizada a distância entre o discurso e sua 

efetivação na formação inicial de professores de Ciências/Biologia. 
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5.3 – O que dizem os Planos de Ensino das disciplinas de Estágio? 

 

 Com o intuito de facilitar a análise e a compreensão do leitor do presente texto 

optamos por separar a análise dos Planos de Ensino baseado na disciplina que este se refere, 

isto é, os da disciplina Estágio Curricular Supervisionado I e os da disciplina Estágio 

Curricular Supervisionado II. Além disso, criamos códigos para os Planos de Ensino, de 

acordo com a disciplina e o ano a que cada documento alude (Quadro 03): 

Quadro 03: Codificação dos Planos de Ensino das disciplinas Estágio Curricular 

Supervisionado I (ECSI) e Estágio Curricular Supervisionado II (ECSII). 

Ano/disciplina ECSI ECSII 

2007 PE-I2007 PE-II2007 

2009 PE-I2009 PE-II2009 

2011 PE-I2011 PE-II2011 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 

5.3.1 – Estágio Curricular Supervisionado I 

 

Primeiramente faremos uma apresentação, seguida da análise dos principais 

componentes dos Planos de Ensino de 2007, 2009 e 2011, isto é, carga horária, ementa, 

objetivos, estratégias, recursos e avaliação, e posteriormente focaremos nossa análise nos 

referenciais teóricos e nas programações teórico-prática ou cronograma presentes nos três 

documentos. 

Para facilitar a visualização e análise da carga horária optamos por criar um quadro 

especificando, de acordo com os Planos de Ensino, a carga horária destinada à disciplina 

Estágio Curricular Supervisionado I, separando entre atividade teórica e prática. 
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Quadro 04: Distribuição da carga horária de acordo com o Plano de Ensino da 

disciplina Estágio Curricular Supervisionado I. 

 PE-I/2007 PE-I/2009 PE-I/2011 

C
a
rg

a
 

h
o
rá

ri
a

 

192 horas        

Teórica: 92h    

Prática: 100h 

192 horas        

Teórica: 60h    

Prática: 132h 

200 horas         

Prática: 200h 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

Com relação à carga horária, observamos que além de haver uma diferença entre a 

carga atribuída à disciplina Estágio Curricular Supervisionado I, há também uma distinção 

quanto à separação entre a carga horária destinada às atividades teóricas e às práticas. Neste 

primeiro aspecto, constatamos que os planos de 2007 e 2009 estão coerentes com a carga 

horária proposta no PPC do curso investigado, que é de 192 horas para a disciplina Estágio 

Curricular Supervisionado I, estando o plano de 2011 indo de encontro com este documento. 

Assim, nos questionamos: será que o PPC do curso investigado realmente está cumprindo o 

seu papel? Os professores da disciplina estão tendo contado com este documento? 

No que diz respeito à distribuição da carga horária entre as dimensões teórica e prática, 

percebemos que os planos de 2007 e 2009 aproximam-se da perspectiva do estágio como um 

componente teórico-prático, uma vez que destinam cargas horárias para estas duas atividades. 

Contudo, lembramos que para estabelecer esta relação entre teoria e prática durante a 

formação docente, não basta desenvolver essas duas atividades, é necessário que elas estejam 

diretamente interligadas, em que a dimensão teórica perpasse a atividade prática e vice versa. 

No plano de 2011, constatamos que o estágio é tratado como uma atividade prática, 

reduzindo-o à hora da prática, desconsiderando o papel da teoria no desenvolvimento deste. 

Assim, este documento nos revela a concepção de estágio como um momento de 

instrumentalização técnica mostrando assim um retrocesso em relação aos planos anteriores. 

 Os três Planos de Ensino (PE) da disciplina de Estágio Curricular Supervisionado I 

(PE-I/2007; PE-I/2009 e PE-I/2011), trazem na ementa que o estágio deve pautar-se na 

“apreensão da realidade escolar pela compreensão, descrição e análise do cotidiano escolar”. 

Além disso, destacam a necessidade de os estagiários elaborarem durante a disciplina um 

projeto de pesquisa ou intervenção, sendo que os planos de 2009 e 2011 exigem também a 

execução deste. O plano de 2011 requer ainda, a elaboração de relatórios, por parte dos 

estagiários. 
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Com relação aos objetivos, todos os planos concordam que o objetivo geral do estágio 

I é “apreender o contexto educacional e a atuação profissional na gestão, planejamento e 

avaliação do processo educativo”, sendo que o PE-I/2007 destaca também a importância de 

formar um profissional ético e comprometido com as mudanças sociais. 

No que diz respeito aos objetivos específicos, estes documentos apresentam 

similaridades e singularidades, primeiramente destacaremos que estes trazem em comum o 

fato de observar, registrar, compreender, descrever e analisar o cotidiano escolar; planejar, 

organizar e avaliar projetos e processos educativos dentro e fora da sala de aula; desenvolver a 

autonomia intelectual e profissional que possibilite criticar, inovar, bem como lidar com a 

diversidade; perceber e utilizar a pesquisa como uma dimensão da formação e do trabalho 

docente. Vale ressaltar que os planos PE-I/2007 e PE-I/2009 apresentam algumas diferenças 

na redação do texto. 

Destacamos agora os objetivos específicos exclusivo de cada plano de ensino: PE-

I/2007 “perceber a formação inicial articulada com a formação contínua”; PE-I/2009 

“organizar o V SESBIO (Seminário de Estágio Supervisionado do Curso de Ciências 

Biológicas) para socializar as vivências obtidas com o Estágio Curricular Supervisionado I”; e 

PE-I/2011 “organizar relatórios de observação da prática docente e consequente análise; 

avaliar as atividades dos projetos de intervenção com a equipe da escola campo”. Todos estes 

objetivos demonstram o cumprimento da Resolução CEPEC Nº 731 e estão de acordo com o 

Caderno de Estágio do Curso. 

 Quanto às estratégias de ensino os três documentos (PE-I/2007; PE-I/2009 e PE-

I/2011) afirmam utilizar aulas expositivas dialogadas; e discussões em grupo, sendo que o 

plano de 2011 especifica que estas serão pautadas em textos, artigos científicos e nas 

situações vividas na escola campo. Além disso, o plano de 2009 ressalta a realização de 

seminários. Por fim, o plano de 2007 destaca o planejamento e execução de projetos 

educativos, enquanto que os de 2009 e de 2011 destacam o planejamento e execução do 

projeto de intervenção pedagógica. 

Os recursos propostos para a realização da disciplina são quadro negro e giz, 

retroprojetor, a biblioteca da UFG e a escola campo. Além disso, o PE-I2007 destaca também 

a utilização do zoológico como possibilidade de estágio em espaço educativo alternativo e o 

PE-I/2011 ressalta a utilização de textos científicos e capítulos de livros. 
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Com relação à avaliação, observamos que todos os planos de ensino, propõem-se a 

desenvolver uma avaliação formativa, que tem como foco o processo didático e não os 

resultados, ela busca determinar a natureza do desenvolvimento do próprio processo, 

constituindo-se como um ponto de partida para tomadas de decisões, sendo esta contínua e 

processual, utilizando-se de diferentes instrumentos avaliativos durante o estágio, como 

elucida a citação a seguir. 

A avaliação é continua e feita através da participação dos acadêmicos em todas as 

atividades propostas, considerando-se: a autonomia, a responsabilidade, a criticidade 

e a criatividade, abordando os seguintes pontos: leitura e discussão de textos; 

presença e participação nas atividades da disciplina; elaboração e apresentação dos 

resultados do projeto no Seminário de Estágio; relatório final; seminários; anotações 

do diário de campo (PE-I/2009, p.3). 

 

De início, observamos que há uma coerência entre os diferentes pontos abordados no 

plano: ementa, objetivos, estratégias, recursos e avaliação. Nesse sentido, percebemos que há 

uma preocupação de proporcionar ao estagiário a oportunidade de conhecer o ambiente 

escolar, em todos os seus aspectos, e não só no que tange às questões relacionadas à sala de 

aula, buscando formar assim um profissional participativo, que se posicione nas tomadas de 

decisões da escola, ajudando a resolver os problemas desta, e não apenas que fique 

preocupado com os aspectos relacionados à relação professor-aluno-conteúdo, muito embora 

estes aspectos sejam essenciais na atividade docente e necessitem compor os saberes do 

professor.  

Além disso, constatamos que há uma preocupação não apenas com a descrição do 

ambiente, mas sim, com uma análise deste, aproximando-se da concepção de diagnóstico 

proposta por Libâneo (2008) e Vasconcellos (2010), como um dos aspectos do estágio, 

contribuindo para uma formação crítica-reflexiva. 

Outro ponto que merece destaque está relacionado ao fato de os Planos de Ensino 

ressaltarem a necessidade de os estagiários elaborarem durante a disciplina um projeto de 

pesquisa ou intervenção, sendo que os planos de 2009 e 2011 exigem também a execução 

deste. Diante disso, percebemos que os PE preveem um estágio associado à pesquisa, 

proporcionado assim, que os estudantes desenvolvam uma postura investigativa diante da 

realidade escolar, permitindo uma melhor compreensão deste ambiente, fazendo com que 

busquem, dentro das possibilidades, intervir nesta realidade, tendo consciência dos diferentes 

aspectos que condicionam o andamento da escola, político, social, econômico, aspecto 

característico da reflexão crítica em consonância com Contreras (2002).  
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Este formato de estágio proporciona também a oportunidade de os estagiários 

desenvolverem habilidades importantes para o desenvolvimento de uma pesquisa na área de 

Educação, mais especificamente de Ensino de Ciências. Além disso, destacamos a formação 

do profissional ético proposta no PE-I/2007, uma vez, que acreditamos que para uma 

formação crítica, não se deve deixar à margem a formação ética, pois as duas caminham 

juntas, como afirma Freire (1996, p.33), “se se respeita a natureza do ser humano, o ensino 

dos conteúdos não pode dar-se alheio à formação moral do educando”, e para que o professor 

trabalhe a formação moral, este deve ter essa formação ao longo da sua formação inicial, visto 

que é um importante momento para a construção da identidade docente.  

O PE-I/2007 revela também a necessidade de o professor em formação estar 

comprometido com as mudanças sociais, aspecto associado a duas importantes características 

do professor que defendemos, que é um professor que enxergue a realidade não como algo 

determinado, mas sim como uma possibilidade, sendo possível modificá-la, mesmo diante das 

grandes dificuldades impostas pela ideologia neoliberal. Nesta direção, Freire (1996, p.79) 

afirma que “mudar é difícil, mas é possível”. Que compreenda a educação como uma forma 

de intervenção no mundo, “intervenção que além de conhecimento dos conteúdos bem ou mal 

ensinados e/ou aprendidos implica tanto em um esforço de reprodução da ideologia 

dominante quanto o seu desmascaramento” (FREIRE, 1996, p.98). 

O PE-I/2009 traz como um dos objetivos específicos à organização do V SESBIO, que 

se configura como uma oportunidade de o professor em formação construir saberes 

relacionados à organização de um evento científico, além de desenvolver habilidades 

importantes para o trabalho docente, como trabalhar em grupo, saber expor seu ponto de vista, 

ouvir o que o colega tem a dizer, vivenciar a importância do diálogo, sendo estas 

fundamentais para uma formação crítica-reflexiva. Esse objetivo reforça também a concepção 

de estágio como pesquisa, uma vez que propõe um espaço para a apresentação e discussão dos 

resultados do estágio, característica da produção do conhecimento científico. 

Com relação ao PE-I/2011, observa-se um avanço, que é a inserção da escola campo 

no processo de avaliação das atividades de estágio, assumindo-se assim, o importante papel 

que esta tem na formação profissional do futuro professor, indo ao encontro do que está 

proposto na Resolução CEPEC Nº 731. Consideramos que este prestígio não deve ficar 

apenas nas cobranças, deve-se proporcionar condições para que a escola, juntamente com seus 

atores, participe de forma efetiva dessa formação. Nesse sentido, concordamos com Pimenta e 



116 

 

Lima (2010), quando afirmam que a avaliação dos projetos de estágio deve envolver todos os 

atores que a este estiveram interligados, para que assim, possa haver uma análise crítica de 

todo o processo. 

Além dos tópicos analisados, destacaremos a seguir mais dois elementos constitutivos 

dos planos de ensino que são as referências bibliográficas e a programação teórico-prática ou 

cronograma. No que concerne ao primeiro, constatamos um referencial teórico atualizado, que 

se aproxima da concepção de formação crítica-reflexiva e defende a inserção da pesquisa na 

formação inicial, mais especificamente no estágio. Ressaltamos a presença de alguns 

documentos oficiais, sites e periódicos científicos.  

Assim, evidenciamos que há uma preocupação de aproximar os professores em 

formação de conteúdos atualizados e, principalmente, dos documentos que normatizam a 

educação brasileira, aspecto fundamental para a formação docente, uma vez que para buscar 

uma transformação da prática educativa, primeiramente o docente necessita compreender 

como está institucionalizada a educação no país. 

Analisando a programação teórico-prática ou cronograma, levantamos alguns aspectos 

que consideramos relevantes para a presente pesquisa, que não estavam explícitos nos tópicos 

supracitados. Primeiramente, destacamos os pontos que estão em comum nos três planos: 

antes de os estagiários vivenciarem o ambiente escolar, os professores orientadores medeiam 

discussões na universidade, sobre diferentes aspectos relacionados à escola e ao ensino de 

ciências, como concepção de estágio, profissão docente, planejamento escolar; entre outros. 

Consideramos esse aspecto fundamental para a formação docente. Como defendem Pimenta e 

Lima (2010), o estagiário necessita dos conhecimentos teóricos sobre a escola e o seu papel 

social, para poder a partir daí realizar uma análise mais crítica e fundamentada. 

Ainda em relação a esse tema vale destacar que o PE-I/2009 traz também a discussão 

de alguns documentos oficiais, PCN, PCN+ e OCNEM. Esta é uma atividade importante visto 

que coloca o licenciando em contato com os documentos que orientam a prática docente na 

sala de aula, permitindo que este faça uma análise crítica destes documentos, destacando os 

limites e as possibilidades, além de permitirem que considerem que os documentos são uma 

construção coletiva, que traz concepções de diferentes grupos sociais, políticos, educadores, 

pesquisadores, e consequentemente estão carregados de ideologia.  

Contudo, vale ressaltar que estes documentos, devem ser discutidos ao longo do curso, 

principalmente nas disciplinas pedagógicas, como Ensino de Ciências para o Ensino 
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Fundamental e Ensino de Biologia para o Ensino Médio, devendo o estágio preocupar-se 

apenas em rever estes documentos, centrando-se principalmente na inserção do estagiário no 

ambiente escolar, isto é, a escola. 

Dentre os planos de aula, o de 2007 é o que aborda a programação teórico-prática de 

forma mais sucinta, destacando apenas algumas atividades específicas, como avaliação formal 

e seminário, além de evidenciar a carga horária destinada ao desenvolvimento do estágio, 

separando de acordo com o ambiente em que foi desenvolvido, na escola e no zoológico. Este 

traz um aspecto interessante, que é a inserção do professor em formação em um espaço 

educativo não formal, possibilitando que desenvolva algumas atitudes e habilidades 

fundamentais para trabalhar nesses ambientes, como a necessidade de conhecer o ambiente 

previamente, de planejar as atividades que serão desenvolvidas, dando continuidade a estas 

após o retorno às escolas, fazendo com que a atividade não se resuma apenas em um passeio, 

mas seja uma atividade realmente educativa. A utilização destes ambientes, além de ser 

comum nas escolas, pode trazer grandes contribuições para o processo de ensino-

aprendizagem, uma vez que esse tipo de atividade pode despertar o interesse dos alunos pela 

Ciência. 

Quando analisamos a programação teórico-prática ou cronograma dos planos de 2009 

e 2011, percebemos uma grande similaridade entre eles, diferentemente do PE-I/2007, 

separam as diferentes etapas do estágio: coleta dos dados, elaboração e desenvolvimento do 

Projeto de Intervenção Pedagógica (PIP), designando a carga horária destinada a cada 

atividade, sendo que esta aumenta gradativamente de uma atividade para a outra.  

Nesse sentido, constatamos que dentro do contexto das 192 horas destinadas à 

disciplina Estágio Curricular Supervisionado I, há uma divisão coerente da carga horária de 

cada atividade, em que o tempo destinado a cada um é suficiente para desenvolver a atividade, 

possibilitando que o aluno desenvolva-se profissionalmente, adquirindo os saberes e 

habilidades que são empregados em cada atividade, reforçando assim a concepção do estágio 

pela pesquisa. 

Outra atividade constante das duas programações é a análise do Projeto Político 

Pedagógico da escola campo. Essa permite que o estagiário entre em contado com um 

importante documento de orientação das atividades escolares. Além disso, pode-se aproveitar 

esse momento de análise para discutir a importância desse documento, e a necessidade desse 

ser construído de forma coletiva, contando com a participação de todos os atores da escola, 
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aproximando-se assim da concepção de PPP defendida por Veiga (1995, p.13), isto é, “como 

um processo permanente de reflexão e discussão dos problemas da escola, na busca de 

alternativas viáveis à efetivação de sua intencionalidade”. 

O PE-I/2011 apresenta uma singularidade, que é a socialização da diagnose e do PIP, e 

a realização de Rodas de Conversa para avaliação do PIP. Nesse contexto, observamos que há 

uma preocupação dos professores orientadores em discutir as atividades desenvolvidas, 

discussão essa que envolve todos os estagiários e professores supervisores, demonstrando 

assim, uma aproximação da universidade com a escola de Educação Básica e com a produção 

científica, que é a discussão dos resultados com a comunidade representante.  

Este momento configura-se como um momento de reflexão coletiva, indo ao encontro 

do conceito de reflexão proposto por Zeichner (1993). Além disso, a realização das Rodas de 

Conversa nas escolas campo vem reforçar o papel destas na formação inicial do futuro 

professor, mostrando uma coerência com os objetivos trabalhados anteriormente. 

Por último, destacamos que a programação dos três planos (2007; 2009; 2011), separa 

uma carga horária para a elaboração do Relatório de Estágio (8 horas; 20 horas e 28 horas, 

respectivamente), sendo que o PE-I/2009 e o PE-I/2011 asseguram a orientação do professor 

orientador na elaboração deste relatório. Nesse sentido, consideramos que ao longo dos anos 

houve uma valorização desta atividade, possibilitando que o relatório fosse mais elaborado, 

configurando-se assim, como um instrumento de registro e reflexões, sobre as vivências do 

estágio, em que há uma sistematização, análise e avaliação das atividades desenvolvidas, 

estando condizente com as perspectiva crítica-reflexiva de formação de professores. 

 

5.3.2 – Estágio Curricular Supervisionado II 

 

 Antes da apresentação e análise dos Planos de Ensino, gostaríamos de fazer um 

apontamento observado após uma primeira leitura dos planos de 2011, PE-I/2011 e PE-

II/2011. Constatamos que o plano do Estágio II, está idêntico, com exceção da programação 

teórico-prática, ao plano do estágio I, aspecto este que consideramos peculiar, uma vez que 

cada estágio possui uma perspectiva diferente, não sendo plausível apresentarem, por 

exemplo, os mesmos objetivos e estratégias de ensino, recursos didáticos, critérios de 

avaliação e bibliografia. Ficando diferenciado apenas no cronograma. Diante disso, nossa 

análise do PE-II/2011 enfocará os aspectos relacionados apenas ao cronograma.  
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Nesse sentido, percebemos que há uma desvalorização do Plano de Ensino, por parte 

de alguns professores de estágio. Essa desvalorização pode estar associada à tentativa de 

romper com a concepção de planejamento como algo instrumental, que aparece como uma 

grande solução para os problemas de falta de produtividade da educação escolar, sem, no 

entanto, questionar os fatores sócio-político-econômicos, em função de sua pretensão de 

neutralidade, normatividade e universalidade, resumindo-se ao preenchimento de formulários. 

Nesse sentido, essa aversão dos professores ao planejamento pode estar diretamente associada 

aos seguintes elementos: idealismo; formalismo e não participação (VASCONCELLOS, 

2010). 

Essa situação vem também reforçar o que já foi constatado nos estudo de Vasconcellos 

(2010), que os especialistas (professores formadores) cobram dos professores da Educação 

Básica os Planos de Ensino, mas não fazem os seus respectivos planos. 

Nesse contexto, entendemos que é preciso superar os dois extremos sobre a visão de 

planejamento, o primeiro que entende este como a “salvação” para os problemas 

educacionais, e o que simplesmente rejeita da realização deste. Devemos buscar compreender 

o planejamento como prática humana contraditória, tendo lucidez de seus limites, mas 

também de suas potencialidades. Além disso, temos que ter consciência que o planejamento é 

apenas um instrumento teórico-metodológico, e que depende do sujeito que o assume. 

Concordamos com Libâneo (2008) que uma importante característica do planejamento 

é o seu caráter processual, isto é, não pode se transformar em algo dogmático que negue o 

movimento do real ou a própria intuição, tendo que estar sempre aberto à realidade, 

configurando-se, portanto como uma atividade permanente de reflexão e ação. Assim, 

entendemos o planejamento como um instrumento de intervenção no real para transformá-lo, 

na direção de uma sociedade mais justa e solidária. 

Diante deste contexto, primeiramente faremos uma apresentação, seguida de análise, 

dos principais componentes dos planos de 2007 e 2009, carga horária, ementa, objetivos, 

estratégias, recursos e avaliação, e posteriormente focaremos nossa análise nas programações 

teórico-prática ou cronograma dos três planos de ensino, dando destaque ao do PE-II/2011, 

seguindo a lógica de análise dos PE de Estágio Curricular Supervisionado I. 

Assim como fizemos nos Planos de Ensino do Estágio Curricular Supervisionado I, 

criamos um quadro especificando, de acordo com os planos, a carga horária destinada à 
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disciplina Estágio Curricular Supervisionado II, separando entre atividade teórica e prática, 

como está presente nos planos. 

Quadro 05: Distribuição da carga horária de acordo com o Plano de Ensino da 

disciplina Estágio Curricular Supervisionado II. 

 PE-II/2007 PE-II/2009 

C
a
rg

a
 

h
o
rá

ri
a

 

192 horas 
200 horas 

Prática: 200h 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

Assim como observado na análise da carga horária dos planos de ensino do Estágio 

Curricular Supervisionado I, percebemos diferenças na carga horária total da disciplina e na 

distribuição desta entre as atividades teóricas e práticas. Com relação à carga horária total, 

nenhum dos documentos supracitados está coerente com o PPC do curso investigado, que 

prevê uma carga horária de 208 horas para a disciplina de Estágio Curricular Supervisionado 

II, evidenciando um distanciamento dos professores e da Coordenação de Curso do PPC do 

curso, podendo implicar numa falta de identidade para o curso em questão. 

No que concerne à distribuição da carga horária entre as dimensões teórica e prática, 

percebemos que o plano de 2007 opta por não fazer essa distinção, podendo significar uma 

concepção do estágio como um componente teórico-prático, uma vez que este não há uma 

destinação da carga horária apenas para uma destas atividades. 

O Plano de Ensino de 2009 (PE-II/2009), assim como no plano da disciplina de 

Estágio Curricular Supervisionado I de 2011, trata o estágio como uma atividade prática, 

reduzindo-o à hora da prática, desconsiderando o papel da teoria no desenvolvimento deste, 

uma vez que destina toda a carga horária da disciplina para as atividades práticas. Assim, este 

documento nos revela a concepção de estágio como um momento de instrumentalização 

técnica mostrando assim um retrocesso em relação aos planos anteriores. 

Comparando os planos de 2007 e 2009, observamos que há uma grande similaridade 

entre eles. Estes se diferenciam apenas nos tópicos: estratégias e recursos, presentes apenas no 

PE-II/2009. Ambos os planos de ensino trazem a seguinte ementa para a disciplina de Estágio 

Curricular Supervisionado II: 

Realização da proposta de ensino e pesquisa na escola campo: monitoria, regência e 

outras formas de vivências da realidade da escola campo. Elaboração do relatório 
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final de estágio e da pesquisa. Apresentação e debate dos resultados da intervenção 

na escola campo: o ensino e a pesquisa (PE-II/2007, p.1). 

 

 A disciplina tem como objetivo geral “promover integração universidade e escola 

campo através de atividades de docência”. Com relação aos objetivos específicos, os planos 

pontuam: 

Rever conhecimentos teóricos e práticos sobre docência, ensino de ciências e 

biologia; realizar atividades de monitoria e regência da área de ensino de ciências e 

biologia; operacionalizar o projeto de intervenção pedagógica; organizar e realizar 

seminário temático sobre a vivência na escola campo; sistematizar as atividades 

desenvolvidas durante o estágio por meio de relatório (PE-II/2009, p.2). 

 

 O último ponto, similar entre os dois planos, diz respeito à avaliação dos estagiários. 

Estes dizem que esta deve ser “continua e feita através da participação dos acadêmicos em 

todas as atividades propostas, considerando-se: a autonomia, a responsabilidade, a criticidade 

e a criatividade” (PE-II/2007, p.1). 

 As estratégias de ensino propostas pelo PE-II/2009 buscam uma participação efetiva 

dos estagiários no processo de ensino-aprendizagem. Com o intuito de alcançar tal 

perspectiva, este documento cita as seguintes atividades:  

[...] atividades escritas (resumo, resenha, esquema) orais (debate, discussão, 

seminário) em grupo e/ou individual. Bem como aulas expositivas, leituras e 

orientações através de atendimento individual e em grupo sobre as atividades da 

escola campo. Elaboração do relatório das atividades desenvolvidas na escola 

campo. Participação em eventos acadêmicos (semana do ICB, CONPEEX). 

Organização do seminário temático da disciplina de Estágio Curricular 

Supervisionado II (PE-II/2009). 

 

Para o melhor desenvolvimento destas atividades o PE-II/2009 prevê a utilização dos 

seguintes recursos: quadro branco ou giz, aparelho de retroprojeção, bibliografia básica e 

bibliografia específica para a docência na escola campo. 

Analisando os dois planos supracitados (PE-II/2007 e PE-II/2009), observamos que há 

uma coerência entre o que está proposto na ementa, nos objetivos e na avaliação. Ambos 

apontam para um estágio que busque relacionar ensino e pesquisa. Nesse sentido, percebemos 

uma aproximação com a concepção do estágio como pesquisa defendida por Pimenta e Lima 

(2010). Nesta perspectiva Schaffrath (2007, p. 4) afirma que “este movimento que a pesquisa 

suscita e que o estágio permite que é ao mesmo tempo teórico e prático, é o movimento de 

construção de conhecimento científico”. 

Os planos preveem também a necessidade de o estagiário vivenciar a realidade da 

escola campo, possibilitando assim que este conheça seu futuro local de trabalho, tanto nos 

aspectos relacionados às práticas pedagógicas, quanto à complexidade das práticas 
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institucionais. Assim, no nosso entendimento o estágio configura-se como um momento 

decisivo para a escolha da carreira profissional dos estagiários. Nessa mesma visão Kulcsar 

(1991, p.64) afirma que a inserção do estagiário na realidade profissional permite que este 

“possa perceber os desafios que a carreira do magistério lhe oferecerá e possa, assim, refletir 

maduramente sobre a profissão que vai assumir”. 

Vale ressaltar, que nesse estágio há um maior destaque para as atividades de regência, 

configurando-se uma oportunidade de aprender a profissão e de construir a identidade 

profissional. Porém, alertamos que estas atividades devem estar pautadas numa perspectiva 

crítica-reflexiva, permitindo que o estagiário discuta e reflita algumas questões, como o 

sentido da profissão; o que é ser professor na sociedade em que vivemos; como ser professor; 

a escola concreta; a realidade dos alunos nas escolas; a realidade dos professores nessas 

escolas; entre outras (PIMENTA; LIMA, 2010). 

O estágio possibilita também que o estagiário estabeleça uma relação entre os 

conhecimentos pedagógicos discutidos ao longo da sua formação e a prática docente, tentando 

a partir daqueles, refletir sobre esta. Assim, o estágio apresenta-se como um importante 

momento para estabelecer uma relação entre teoria e prática. Concordamos com Pimenta 

(2006) quando ele afirma que são todas as disciplinas do curso de formação docente, e não só 

o estágio, que tem o papel de estabelecer essa relação. 

Nesse sentido Piconez (1991) destaca que a relação entre teoria e prática apresenta um 

importante significado na formação docente, orientando a transformação do sentido da 

formação do conceito de unidade, ou seja, da teoria e prática relacionadas e não apenas 

justapostas ou dissociadas. 

Além disso, a integração entre a universidade e a escola campo, aspecto que 

consideramos fundamental para o desenvolvimento do estágio. Essa integração deve 

proporcionar uma relação dialógica, entre essas instituições, promovendo uma aproximação 

entre o trabalho docente e a atividade de pesquisa. Lembramos que essa aproximação precisa 

ser buscada por meio de um acordo institucional entre as instituições envolvidas, em que 

ambas poderão ser beneficiadas, conforme consta no Parecer nº CNE/CP 28/2001. 

Concordamos com Kulcsar (1991), que para o estabelecimento dessa articulação é 

importante levar em consideração que existe uma distância entre esses dois níveis de ensino, e 

que uma instituição nunca deve ser considerada superior à outra, tendo cada uma as suas 
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especificidades, sendo estas fundamentais na formação docente. Assim, os limites e as 

possibilidades das duas instituições devem ser conhecidos e refletidos (BURIOLLA, 2009). 

Nesse sentido, constatamos que a UFG estabelece que todos os cursos devem realizar 

o estágio supervisionado apenas em instituição com ela conveniada, havendo assim, uma 

institucionalização desta relação, como orienta o Parecer nº CNE/CP 28/2001. Essa integração 

se dá, principalmente, a partir da relação que se estabelece entre os estagiários, os professores 

supervisores e os professores orientadores, em que a transição dos estagiários entre as 

instituições, pode instalar uma rede de relações, conhecimentos e aprendizagens. 

Assim, o estágio pode possibilitar uma troca de experiências/saberes, entre os atores 

envolvidos, configurando-se como uma proposta de formação inicial (estagiários), e contínua 

(professores orientadores e professores supervisores), possibilitando que o professor 

supervisor entre em contato com os conhecimentos que estão sendo produzidos pela 

universidade. E que o professor orientador aproxime-se da realidade escolar, compreendendo-

a melhor, para que a partir daí possa direcionar sua pesquisas com base nos problemas reais 

da escola; e os estagiários de estabelecerem uma relação entre esses conhecimentos 

produzidos na academia e a realidade escolar. 

Concordamos com Tardif (2011) ao afirmar que essa relação entre professor em 

formação (estagiário), professor formador (docente da universidade) e professor em serviço 

(professor da escola) deva ser buscada no decorrer do curso de formação e não somente 

durante o estágio. É importante ressaltar que o diálogo entre esses atores, professores 

formadores, professores da Educação Básica e estagiários é fundamental para desenvolver um 

estágio como pesquisa. 

Outro aspecto relevante presente nos planos está relacionado à elaboração do relatório 

final, e a apresentação e debate dos resultados do estágio, sendo estas características 

importantes da pesquisa. Estas atividades possibilitam que os estagiários desenvolvam 

importantes habilidades para a prática docente, compreendendo a pesquisa como uma 

especificidade desta, como a sistematização e interpretação dos dados, apresentação dos 

resultados, com o exercício do diálogo, da discussão em grupo, buscando uma reflexão 

coletiva. Além disso, destacamos que a realização desses debates reforça a possibilidade de 

trocas de experiências, mencionadas anteriormente.  

Analisando a programação teórico-prática do PE-II/2009, percebemos que este 

evidencia o papel da orientação, ao longo do estágio, pelo professor orientador. Esta 
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orientação é fundamental para uma formação pautada na pesquisa, na qual este deve criar 

situações favoráveis, que levem ao desenvolvimento de uma postura investigativa do 

professor em formação, sobre a prática docente.  

Zeichner (2008) afirma que para haver uma formação inicial pautada no conceito de 

ensino reflexivo, há a necessidades de os professores formadores assumirem um compromisso 

em ajudar os futuros professores a internalizarem as disposições e as habilidades para 

aprender a partir de suas experiências e tornarem-se melhores naquilo que fazem ao longo de 

suas carreiras docentes. 

Na programação teórico-prática do PE-II/2007 constatamos a realização de 

microensino. Este consiste de uma técnica utilizada na formação docente, que objetiva treinar 

as habilidades para o ensino, antes que os estagiários entrem em sala de aula (CARVALHO, 

1987). A concepção de estágio presente é a instrumentalização técnica, como um momento de 

adquirir habilidades/técnicas para o “domínio de turma”. Além disso, essa forma de estágio 

vai de encontro com a perspectiva da formação crítica-reflexiva, uma vez que as atividades 

realizadas pelos alunos se dão no âmbito da universidade, e não na escola, que é o futuro local 

de trabalho destes, não sendo possível uma compreensão da complexidade que envolve o 

processo de ensino-aprendizagem.  

Trazemos agora uma análise mais detalhada da programação teórico-prática do PE-

II/2011, visto que este foi o único documento condizente com o plano de estágio II do ano de 

2011, como mencionado anteriormente. O primeiro ponto destacado são as discussões teóricas 

realizadas na Universidade, que abordam temas fundamentais para a inserção do estagiário na 

escola, como a observação e o planejamento escolar. Essas discussões contribuem para um 

direcionamento dos estagiários no desenvolvimento das atividades de estágio, fazendo com 

que estes não “caiam de paraquedas” na escola, isto é, que ao adentrá-la saibam “o quê”, “por 

quê” e “como” observar.  

Outra atividade que merece destaque é a realização e a socialização de narrativas, 

sobre as atividades desenvolvidas durante o estágio, pelos estagiários. Nesse sentido, 

concordamos com Alarcão (2010), quando ele diz que o professor orientador deve habituar os 

estagiários a registrarem as suas práticas, a refletirem sobre elas e até partilharem esses 

registros, esta atividade poderá contribuir para a formação de professores reflexivos. Fica 

ainda a pergunta onde e de que forma se dão estes registros que compõem a narrativa, o que 

não está explícito no cronograma. 
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Essas socializações devem pautar-se fundamentalmente no trabalho colaborativo, em 

que os estagiários partilhem suas narrativas, contando suas histórias, reconstruindo-as, o que 

implica não só a interpretação das experiências destes, mas também o estabelecimento de 

relações pessoais empáticas, num clima de abertura e receptividade ao outro, tendo como 

princípio o diálogo. 

Concordamos com Sá-Chaves (2000 apud ALARCÃO, 2010, p.58) quando afirma que 

a análise das narrativas “é (um trabalho) fundamental para qualquer profissional, já que nos dá 

a conhecer aspectos de nós mesmos e, dos quais, não temos consciência de os estarmos a 

fazer”. 

A programação teórico-prática de 2011 prevê também a orientação para a elaboração 

do relatório ao longo de todo o estágio, que vem ao encontro do que entendemos que deve ser 

o relatório de estágio, isto é, um instrumento de registro, de reflexões, daquilo que se mostrou 

como essencial para compreensão e a execução do projeto de estágio, constituindo um 

processo de elaboração que perpasse todo o estágio, construído a cada momento. 

Outro importante aspecto observado na programação do PE-II/2011 diz respeito ao 

movimento dos estagiários, no decorrer do estágio, entre a escola campo e a universidade. A 

partir dessa movimentação, como afirma Pimenta e Lima (2010), os estagiários podem tecer 

uma rede de relações, conhecimentos e aprendizagens, compreendendo a complexa realidade 

educacional, para superá-la. É importante ressaltar que mesmo não estando explícito nos 

planos de 2007 e 2009, é possível inferirmos, a partir das atividades previstas, que há essa 

movimentação dos estagiários. 

Por fim, constatamos que a programação teórico-prática do PE-II/2011 evidencia a 

realização do IX SESBIO, porém na distribuição da carga horária para as atividades do 

estágio, não há menção à distribuição de carga horária para a organização do evento, aspecto 

que consideramos que seria fundamental para a formação docente, uma vez que esta 

organização permitiria ao estagiário desenvolver habilidades e atitudes importantes para o 

desenvolvimento do trabalho em grupo. 

 

5.4 – O que dizem os relatórios de estágio? 

 

A elaboração dos relatórios de estágios está prevista na resolução CEPEC Nº 731 em 

seu artigo 11 item IV “Relatório Final do Estágio – apresentação da intervenção docente na 
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escola-campo que evidencie a compreensão da realidade escolar e as contribuições de todo o 

processo de investigação para a construção pessoal e coletiva da formação docente” (p.3), e 

no PPC do curso de Ciências Biológicas, dentro do Regulamento de Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Ciências Biológicas – Modalidades: Licenciatura e Bacharelado 

em seu artigo 16, parágrafo 4º “para os acadêmicos da modalidade de Licenciatura a avaliação 

estará composta de estágios com atividades escolares em sala ou extraclasse, obedecendo a 

ações de observação, semirregência, e da confecção de um relatório final ilustrado das ações 

desenvolvidas” (p.12). Contudo, vale ressaltar que a despeito da exigência deste relatório, não 

encontramos nenhum documento que especificasse de forma clara qual deveria ser a estrutura 

deste. 

Como mencionado no capítulo teórico-metodológico, foram analisados 12 relatórios 

de estágio, dos quais seis eram da disciplina Estágio Curricular Supervisionado I e seis de 

Estágio Curricular Supervisionado II, sendo que criamos um código para cada relatório 

(Quadro 06). Com o intuito de facilitar a análise dividimos os relatórios em dois grupos, de 

acordo com a disciplina a que este se refere.  

Quadro 06: Codificação dos relatórios de estágio. 

 ESI ESII 

Ano/turma Integral Noturno Integral Noturno 

2007 AI7 AN7 BI7 BN7 

2009 AI9 AN9 BI9 BN9 

2011 AI11 AN11 BI11 BN11 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

Todos os relatórios analisados estão impressos e encadernados em espiral, 

devidamente identificados. Os relatórios de estágio I possuem uma estrutura composta por 

seis tópicos: introdução, diagnose, tema que gerou o Projeto de Intervenção Pedagógica, 

resultados, SESBIO e socializações, considerações finais e observações gerais. Os relatórios 

do estágio II apresentam uma estrutura com cinco grandes tópicos, são eles: introdução; 

descrição da escola, etapas do estágio, seminário acadêmico ou SESBIO, considerações finais, 

sendo que o tópico Etapas do Estágio apresenta-se nos relatórios de forma distinta, sendo 

subdividido em outros subtópicos: observação, semirregência, planejamento, regência.  
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Mediante o objetivo da presente pesquisa, focaremos neste item a descrição e análise 

das atividades desenvolvidas no estágio, tomando como referências os relatórios. 

Primeiramente analisaremos as atividades específicas de cada disciplina, separando entre as 

desenvolvidas no Estágio Curricular Supervisionado I e as desenvolvidas no Estágio 

Curricular Supervisionado II, e posteriormente traremos as análises das duas últimas 

atividades do estágio, que são comuns às duas disciplinas de estágio. 

 

5.4.1 – Atividades específicas de cada disciplina de estágio 

 

5.4.1.1– Estágio Curricular Supervisionado I 

 

a) Observação da escola campo e elaboração da diagnose 

 

Ao ler os relatórios, observamos que a primeira atividade desenvolvida nas escolas 

campo é a observação desta, seguida da elaboração da diagnose. Porém, vale ressaltar que a 

maioria dos relatórios afirma que antes de os alunos serem inserido no ambiente escolar há, na 

universidade, aulas teóricas em que o professor orientador medeia discussões com base em 

textos científicos e em documentos oficiais. 

As aulas que se antecederam a ida à escola-campo, foram fundamentais, pois nos 

permitiu assumir um caráter investigativo, além de fornecer informações para a 

elaboração estruturada e com objetivos bem pretendidos dos roteiros de observações 

(Relatório AI11, p.10). 

 

Outro ponto observado foi o fato dos relatórios AI7 e AN7 não fazem menção alguma 

à utilização de um roteiro para a realização da observação, enquanto que os relatórios AI9, 

AN9, AI11 e AN11 destacam a elaboração de um roteiro para a realização da observação. Nos 

relatórios de 2009 o roteiro utilizado foi o apresentado e elaborado por Pimenta e Libâneo, 

como elucida o seguinte trecho: “Para a elaboração do roteiro de diagnose da escola campo 

foi seguido o modelo proposto por Pimenta (2001)” (Relatório AN9, p.8). 

A maioria dos relatórios não especifica claramente como foram realizadas as 

observações, e a coleta de dados para a elaboração da diagnose, trazendo apenas os 

instrumentos utilizados tais como a entrevista e o roteiro de observação. No corpo textual não 

se apresenta o tempo e a forma de realização da observação. Os relatórios AI7 e AI11 

abordam como foi realizada a observação e a diagnose. De um lado o relatório AI7 destaca 

que cada estagiário teve a oportunidade de observar todos os pontos da escola, de outro o 

AI11 afirma que a turma foi dividida para realização da observação, ficando cada grupo 
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responsável por determinado aspecto da escola, sendo que ao final das observações foram 

feitas socializações em que cada um relatava o que foi observado. 

Com a intenção de alcançar esse objetivo nossa turma foi separa em quatro grupos, e 

cada grupo ficou responsável em analisar um ambiente específico, com o propósito 

de interagir e conhecer melhor os pontos positivos e negativos do CEWM (Relatório 

AI11, p.13). 

 

Com relação a este último ponto resta-nos questionar: será que a partir apenas dessas 

socializações os alunos conhecem e compreendem realmente o ambiente escolar, em suas 

diferentes facetas? Será que a visão que um estagiário tem sobre um dos ambientes escolar é 

similar a de outro estagiário? 

Pensamos que a observação e a diagnose deveriam ser um ato individual e seguido de 

um momento de socialização e discussão. A observação individual está carregada das 

vivências dos estagiários enquanto aluno, suas representações e percepções, que influenciam a 

narrativa do observado. Socializar estas representações e percepções permite revelar as 

compreensões, constituí-las e reconstituí-las no coletivo. 

Diante deste contexto decidimos buscar nas fichas de Controle de Frequência de 

Estágio, presente nos anexos dos relatórios, qual a carga horária destinada à etapa de coleta 

dos dados (observação e entrevista) e de elaboração da diagnose. Constatamos que os 

relatórios de 2007 (AI7 e AN7) não apresentam essa ficha. Dentre os relatórios que trazem a 

ficha (AI9, AN9, AI11 e AN11), percebemos que apenas os do curso Integral (AI9 e AI11) 

informam a carga horária realizada.  

De acordo com o relatório AI9 a coleta de dados perpassou um total de 8 horas, além 

do emprego de outras 8 horas para a elaboração e discussão da diagnose. No relatório AI11 

foram destinadas 4 horas para a elaboração do roteiro, 20 horas para a coleta de dados, além 

de 4 horas para a socialização das observações. 

A observação é momento que o aluno busca conhecer os aspectos físicos da escola, 

como ocorre o funcionamento e organização, além de perceber como as relações interpessoais 

que ocorrem no ambiente. Esta observação tem como objetivo, a análise e a compreensão das 

principais características do espaço escolar, que o define como único, possibilitando aos 

estagiários compreender os problemas e as possibilidades deste ambiente, e como a escola se 

comporta diante dos conflitos e dificuldades. 

[...] esse momento permite que o estagiário compreenda como as ações e as relações 

se deflagram no espaço escolar e, a partir daí, propicie a construção e a reconstrução 

de novas ações investigativas, reflexivas, analíticas e interpretativas (BARREIRO e 

GEBRAN, 2006, p. 94). 
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.  Deve-se ressaltar que a observação, a ser realizada na escola, não pode ficar presa 

apenas “no observar por observar”, esta deve assumir um caráter investigativo, de modo a 

levar os estagiários a desenvolverem uma postura de professor (pesquisador) investigativo-

reflexivo. Além disso, precisa-se tomar cuidado no que observar, pois significa olhar 

atentamente uma realidade, tanto naquilo que está visível, como no que está oculto. 

Desta forma a observação se configura como uma importante etapa do estágio, pois 

possibilita compreender as práticas institucionais e as ações nas escolas, facilitando, por parte 

dos estagiários, a compreensão da realidade, além de possibilitar que estes apreendam a 

profissão docente e encontrem elementos de sua identidade docente. 

Concordamos com Barreiro e Gebran (2006) quando estes afirmam que para realizar 

uma observação de forma relevante, deve-se levar em consideração alguns aspectos, como: a) 

ter claro o objetivo, b) determinar o que vai ser observado e c) definir qual a finalidade desta 

observação. 

Neste contexto, destacamos a importância do professor orientador  para os estagiários, 

principalmente por meio das discussões realizadas na universidade, antes de os alunos 

adentrarem as escolas. Discussões estas que devem fundamentar-se em referenciais teóricos 

que discutem as questões relacionadas à observação e à elaboração da diagnose, fornecendo 

assim um suporte teórico para que o estagiário, ao entrar em contato com escola, possa 

desenvolver um diagnóstico condizente com uma proposta de estágio como pesquisa. Nesse 

sentido, Pimenta e Lima (2010, p.227) afirmam que “o observador cuidadoso necessita de 

conhecimentos teóricos sobre a escola e sua função social para poder realizar uma análise 

mais concreta”. 

Outro aspecto importante nesta etapa é aprender a observar, pois a partir do momento 

em que os estagiários adquirirem essa capacidade, estes poderão planejar adequadamente o 

seu trabalho educativo, avaliando quando este deve ser mudado e em que sentido, 

configurando-se como uma atividade de formação contínua. Além disso, há a inserção do 

aluno em uma importante etapa do processo de construção do conhecimento científico, a 

observação, permitindo que aquele se familiarize com essa, e desenvolva habilidades 

importantes para análise da realidade. 

Nesta mesma perspectiva, podemos afirmar que esta etapa influencia também na 

formação da concepção de Ciência do futuro professor, podendo contribuir para romper com 

algumas visões deformadas da Ciência, principalmente no que concerne à concepção 
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empírico-indutivista e ateórica, que coloca a observação e a experimentação como sendo 

neutras, isto é, desconsidera o papel da teoria na orientação do processo de investigação 

científica (CACHAPUZ et al, 2005).  

Esse rompimento com as visões distorcidas de Ciência durante a formação inicial pode 

trazer contribuições para o exercício da prática docente do professor em formação, auxiliando 

no processo de ensino-aprendizagem. Essas contribuições estão relacionadas ao fato das 

visões empobrecidas e distorcidas de Ciências despertarem o desinteresse, quando não há 

rejeição de muitos estudantes, convertendo-se num obstáculo para a aprendizagem, como 

afirma Cachapuz et al (2005). 

 Outra atividade desenvolvida no estágio I, que está diretamente relacionada à 

observação, é a elaboração da diagnose. Esta etapa pode nos ensinar lições sobre o dito e o 

feito, entre o escrito e o vivido, Lições do Projeto Político Pedagógico (PPP), das interações 

entre os saberes, da escola em movimento, dos procedimentos de investigação (LIMA, 2008).  

Com relação à diagnose percebemos que há um alto grau de similaridade entre os 

relatórios, fato este que pode estar relacionado às orientações dos professores de estágio e à 

gama de trabalhos (livros, artigos) que discutem a diagnose, trazendo roteiros para sua 

elaboração. Nesse sentido, observamos que todos os relatórios destacam que esta foi 

elaborada com base em observações e entrevistas, além de consultas ao PPP da escola campo. 

Vale ressaltar que para auxiliar na elaboração da diagnose o relatório AN7 utiliza também um 

questionário para fazer um levantamento da situação socioeconômica dos alunos. 

Neste contexto, verificamos que todos os relatórios abordam na diagnose, mesmo que 

de formas distintas, aspectos relacionados à estrutura física e organizacional e ao 

funcionamento da escola-campo, além das relações interpessoais que ocorrem nesta. 

Um aspecto observado nos relatórios está relacionado ao fato de apesar destes 

utilizarem referenciais teóricos para discutirem a concepção e a importância da diagnose, 

como afirmam Libâneo, Pimenta, Pimenta e Lima, quando a analisamos nos relatórios, 

percebemos que estas estão indo de encontro com o que estes teóricos defendem, uma vez que 

se limitam a fazer uma descrição, muitas vezes sucinta, do ambiente escolar, não havendo 

uma discussão (análise) a respeito dos aspectos observados. 

Sabemos que a descrição é uma importante ferramenta para o desenvolvimento de uma 

pesquisa, porém não deve se bastar em si mesma, é necessário ir mais além, compreender o 

que está por trás do que está exposto, tentando compreender os diferentes aspectos, políticos, 
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sociais, econômicos que influenciam a sala de aula e a escola. Só assim, o aluno, terá uma 

formação crítica-reflexiva, na qual sai do estágio conhecendo realmente o funcionamento da 

escola, para que a partir daí possa analisar de forma crítica a realidade da escola pública 

brasileira, procurando encontrar soluções para os problemas que surgirão ao longo da carreira 

docente. 

Acreditamos que para uma real compreensão da realidade investigada, não basta 

descrever as respostas dos questionamentos do roteiro, é necessário analisar e interpretar esses 

dados, atribuir significados, para, a partir daí, problematizar a realidade escolar, e assim guiar 

a elaboração do Projeto de Intervenção Pedagógica, doravante PIP.  

Diagnóstico não é, portanto, simplesmente um retrato da realidade ou um mero 

levantar dificuldades [...] é identificar os problemas relevantes da realidade, ou seja, 

aqueles que efetivamente precisam ser resolvidos para a melhoria da qualidade de 

vida da comunidade em questão. Embora a descrição seja necessária, não é 

suficiente para sua compreensão crítica (VASCONCELLOS, 2010, p. 190). 

 

Um último ponto que merece destaque, no que diz respeito à diagnose, é o fato da 

maioria dos relatórios trabalharem o PPP da escola-campo apenas como uma fonte de dados, 

não havendo uma análise deste documento. Apenas o relatório AI11 faz uma análise, 

principalmente no que concernem às questões relacionadas à gestão da escola campo, a 

postura do professor de biologia frente à sala ambiente de biologia e as características 

comportamentais dos alunos.  

Acreditamos que houve uma lacuna no desenvolvimento deste estágio nas demais 

turmas, visto que a análise deste documento escolar é de suma importância para a formação 

docente, uma vez que é por meio da análise que o estagiário poderá compreender mais 

profundamente o funcionamento da escola, levando em consideração todos os aspectos, 

internos e externos, que influenciam na organização desta. Mais do que oferecer dados para o 

relatório, é necessário compreender o papel do PPP no dia a dia escolar e a responsabilidade 

que o professor tem na construção deste documento.  

Quando analisamos novamente as fichas de Controle de Frequência de Estágio, 

percebemos que o relatório AI11 evidencia que os estagiários analisaram, em uma aula (4 

horas), o Projeto Político Pedagógico da escola-campo, sendo que o relatório não faz menção 

a esta análise. Nesse sentido nos questionamos: qual a função do relatório, se não, descrever 

de forma crítica-reflexiva as vivências do estágio? Será que este cumpre o seu papel? 
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b) Elaboração e desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica 

  

Dentre as atividades do estágio, uma das que mais merece destaque é a elaboração e o 

desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica, sendo este o momento em que os 

estagiários a partir das reflexões com base na diagnose, devem, de forma coletiva, elaborar 

um projeto que busque superar determinada problemática escolar, podendo tanto estar 

relacionado à sala de aula, quanto ao contexto geral da escola.  

Primeiramente destacamos que no Estágio I, no ano de 2007, os licenciandos apenas 

elaboravam o PIP, desenvolvendo-o no estágio II, sendo que a partir de 2009 estes 

elaboravam-no e desenvolviam-no no estágio I. Nesse sentido, analisaremos o PIP levando 

em consideração os seguintes itens: a escolha do tema, destacando a justificativa, a construção 

do PIP, a estrutura e as atividades propostas. 

Para verificar como os PIP aparecem nos relatórios, optamos por iniciar identificando 

como os estagiários pautaram suas escolhas do tema desse projeto.  Os temas surgiram de 

diferentes fontes, aspecto este que deve estar relacionado à singularidade de cada escola-

campo e de cada grupo de estagiários. Nos relatórios AI7, AN7, AI11 e AN11 os temas 

basearam-se no que foi observado pelos estagiários durante o desenvolvimento e elaboração 

da diagnose.  

Nos relatórios de 2009 (AI9 e AN9) observamos que os temas não surgiram da análise 

da diagnose, estes interviram em problemas visualizados por diferentes atores da escola, 

sendo que no relatório AI9 este foi sugerido pela comunidade escolar, e no AN9 expressa-se 

após a análise de questionários aplicados aos alunos da escola-campo. 

A partir do diagnóstico do cotidiano escolar, foi observado que a escola encontrava-

se em situação precária [...] Diante desse fato, evidenciamos a necessidade de um 

trabalho com os professores (Relatório AI7). 

 

As observações diárias da realidade escolar e análise dos questionários aplicados aos 

estudantes permitiu diagnosticar que os mesmos [...] estão desmotivados quanto às 

perspectivas de futuro (Relatório AN7). 

 

O Projeto de Intervenção Pedagógica (P.I.P.) foi construído a partir de inquietações 

que apareceram durante a realização da diagnose (Relatório AI11, p.11). 

 

A observação da escola, advindas da diagnose, foi uma condição sine qua non para 

definição do tema a ser explorado no Projeto de Intervenção Pedagógica e na 

execução do mesmo (Relatório AN11, p.8). 

 

Seu surgimento (PIP) não se deu como uma proposta mediante as análises 

diagnósticas feitas da escola, mas sim do calendário acadêmico estabelecido pela 

instituição [...] (Relatório AI9, p.23). 
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[...] optamos por deixar que os alunos escolham um tema para o projeto, pois nada 

melhor que as pessoas que estão presentes e inseridas no contexto escola todos os 

dias para expor a situação-problema (Relatório AN9, p.16). 

 

Um aspecto importante observado nos relatórios de 2011 (AI11 e AN11) diz respeito 

ao destaque que estes dão à discussão em grupo para a escolha do tema, sendo que o relatório 

AI11 contou com a participação do diretor da escola e da professora de biologia, que tiveram 

papeis decisivos nesta escolha. Nesse ponto, percebemos uma aproximação com a concepção 

do professor crítico-reflexivo defendida por Zeichner (1993) que destaca a importância da 

reflexão coletiva, em que todos os atores da escola devem contribuir com diferentes visões 

acerca dos problemas escolares, buscando assim soluções significativas. Nessa mesma linha, 

observamos que o relatório AN9 buscou a participação dos alunos da escola-campo para a 

escolha do tema, uma vez que estes possuem um conhecimento singular sobre o ambiente 

escolar. 

Nesse sentido, percebemos que a escolha do tema do PIP está de acordo com o que 

defende Pimenta e Lima (2010), isto é, que este deve partir da relação que os estagiários 

estabelecem com a escola campo, identificando suas demandas e possibilidades de 

atendimento. 

Com relação aos temas contemplados nos PIP, optamos por fazer um quadro para 

melhor visualizá-los, permitindo compará-los de acordo com o ano (2007; 2009 e 2011) e 

com o curso (Integral e Noturno). 

Quadro 07: Temas abordados nos Projetos de Intervenção Pedagógica. 

RELATÓRIOS TEMAS DOS PIP 

AI7 Revitalização do ambiente escolar 

AN7 Relação entre a realidade socioeconômica e familiar dos alunos e 

a continuação dos estudos destes (tecnológico e/ou universitário) 

AI9 Meio ambiente natural e social, valorização da fauna de 

vertebrados brasileiros, educação patrimonial, o consumismo e a 

problemática do lixo 

AN9 Relação entre a educação e o mercado de trabalho 

AI11 (Re) ambientalização da sala de Biologia 

AN11 Valorização do espaço escolar 

 Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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Dentre os relatórios percebemos que três deles (AI7; AI11 e AN11) trabalharam temas 

relacionados ao espaço físico da escola, sendo que o relatório AI11 enfoca a sala de aula. Dois 

relatórios (AN7 e AN9) trabalharam aspectos relacionados à finalidade do Ensino Médio, 

sendo que um (AN7) refere-se à função propedêutica e o outro (AN9) à questão da formação 

para o mercado de trabalho; e um relatório (AI9) trabalhou aspectos que estão em discussão 

na sociedade atual, relacionados diretamente à Educação Ambiental.   

Analisando os temas abordados nos PIP verificamos que todos, em diferentes graus, 

trazem melhorias para a escola campo, estando assim em concordância com a visão de projeto 

de intervenção proposta por Pimenta e Lima (2010) que afirmam que este deve responder às 

demandas da escola, criando possibilidades de melhorias e estabelecendo um diálogo entre a 

escola e a universidade. 

Contudo, chamou-nos a atenção o fato de apenas dois relatórios (AI9 e AI11) 

abordarem temas relacionados diretamente com o Ensino de Ciências/Biologia, que é a área 

que estes futuros professores exercerão a profissão. Mesmo tendo ciência da importância de 

conhecer todo o contexto escolar e a influência deste sobre o processo de ensino-

aprendizagem, levantamos alguns questionamentos: não estarão os PIP deixando de lado 

aspectos importantes para a formação docente, como o ensino de Ciências/Biologia e o 

processo de ensino-aprendizagem? Deve haver um direcionamento para a escolha dos temas 

do PIP? Qual deve ser esse direcionamento?    

 Nos relatórios destacam-se que o processo de construção dos PIP foi em grupo. Esta 

característica traz importantes contribuições para a formação docente, possibilitando que os 

estagiários discutam e reflitam coletivamente, tendo como princípio o diálogo, ao se escolher 

o melhor tema, levando a uma aproximação com o modelo de formação crítico-reflexivo 

(ZEICHNER, 1993).  

O diálogo, de acordo com Freire (2005), é o encontro de sujeitos mediatizados pelo 

mundo para pronunciá-lo.  Esta pronuncia não é apenas a “palavreria” do falar por falar, nem 

o mero ativismo da ação pela ação, tendo, o diálogo, um caráter problematizador e pautado na 

ação/reflexão.  

 É importante salientar que o diálogo também se caracteriza pela possibilidade de 

conscientização do sujeito enquanto “presença no mundo e com o mundo”, ou seja, permite 

ao sujeito reconhecer-se enquanto presença inconclusa e a partir dai intervir na sua realidade 

enquanto inserido nela e não alheio a ela. O diálogo problematizador permite ao sujeito o 
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desenvolver de sua criticidade, pois a problematização é um constante movimento de busca, 

visto que ao problematizar uma realidade esta volta problematizada exigindo do sujeito uma 

nova problematização (FREIRE, 2005). 

Além disso, essa construção coletiva insere os estagiários numa característica 

fundamental da pesquisa científica, que é a construção coletiva do conhecimento, 

contribuindo assim, para romper com as visões deformadas que muitos professores têm sobre 

a Ciência, principalmente com relação à concepção individualista e elitista, que segundo 

Cachapuz et al (2005) ocorre quando os professores acreditam que o conhecimento científico 

é uma produção de gênios isolados, sendo reservado a uma minoria especialmente bem 

dotada.  

Cachapuz et al (2005) afirmam ainda, que essas visões deformadas da Ciência 

influenciam diretamente nas práticas dos professores em sala de aula, estando relacionadas à 

falta de reflexão crítica durante a formação docente. 

Outro aspecto que merece destaque é o fato de apenas os relatórios de 2009 e 2011 do 

curso integral (AI9 e AI11) demonstrarem que há orientação do professor orientador no 

processo de elaboração do PIP. Nesse sentido, Pimenta e Lima (2010, p.127) afirmam que o 

professor orientador tem a função de “à luz da teoria, refletir com seus alunos sobre as 

experiências que já trazem e projetar um novo conhecimento que ressignifique suas práticas, 

considerando as condições objetivas, a história e as relações de trabalho vividas por esses 

professores-alunos”. Assim, os professores orientadores teriam que problematizar e 

possibilitar situações para a aprendizagem, de modo que os estagiários pudessem construir os 

seus conhecimentos. 

Entendemos que é importante desenvolver a autonomia nos estagiários, mas esta não 

deve se dar com o simples “abandono” do estagiário na escola, uma vez que a autonomia está 

dialogicamente ligada à dependência (MORIN, 2005). Para que o estagiário desenvolva sua 

autonomia, primeiramente, necessita-se de uma orientação tanto do professor orientador 

quanto do supervisor, em que ambos devem criar situações que possibilitem que os estagiários 

desenvolvam uma postura crítica e investigativa frente à prática docente, desenvolvendo 

habilidades e atitudes fundamentais para o exercício profissional. Quanto mais os professores 

em formação forem desenvolvendo essas características, mais autônomo vão se tornando. 

Por último, destacamos que nenhum relatório faz menção à participação dos atores da 

escola campo na elaboração do PIP, nem mesmo do professor supervisor. Acreditamos que 
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essa situação “enfraquece” o projeto de estágio, uma vez que esses atores, especificamente os 

professores, são os que melhor conhecem a realidade da escola, tendo muito a contribuir. 

Nesse sentido, constatamos que o estágio perde uma de suas principais contribuições, que é a 

troca de experiências entre os estagiários, com seus conhecimentos teóricos, e os professores 

da escola, principalmente com seus conhecimentos experienciais. 

Isso mostra que os professores da Educação Básica (supervisores) não estão 

assumindo a sua responsabilidade na formação destes estagiários, assim resta-nos questionar: 

é possível que os professores, dentro das suas condições de trabalho, participem ativamente 

do projeto de estágio? A valorização destes na formação inicial do docente está apenas no 

discurso?  

Ressaltamos também que a baixa participação do professor supervisor e a ausência do 

professor orientador vão de encontro com a proposta de estágio defendida por alguns 

pesquisadores (BARREIRO; GEBRAN, 2006; GHEDIN, 2007; SPOSITO, 2009; PIMENTA; LIMA, 

2010), e prevista na Resolução CEPEC Nº 731 e na Lei 11.788 de 2008. 

Com relação à estrutura dos projetos, observamos uma grande similaridade entre estes, 

podendo estar relacionado às orientações dos professores orientadores e à vasta literatura que 

discute metodologia científica, mais especificamente a elaboração de projetos. Neste contexto, 

percebemos que todos os projetos trazem praticamente os mesmo tópicos: introdução, 

justificativa, objetivos gerais, objetivos específicos, metodologia, cronograma e referenciais 

bibliográficos, com exceção do relatório AI7, que não traz uma introdução. 

Observamos também que a maioria dos PIP apresenta algumas falhas na redação, 

podendo estar relacionadas por um lado, ao fato de muitas vezes ser a primeira vez que o 

estagiário entra em contando com este tipo de trabalho, por outro pode representar uma falta 

de orientação, quanto à escrita, do professor orientador, associado às dificuldades de escrita 

dos universitários. 

É importante ressaltar que a elaboração deste projeto traz importantes contribuições 

para a formação docente (pesquisador), uma vez que aproxima os professores em formação de 

aspectos relevantes para o desenvolvimento da pesquisa científica, em específico na área de 

educação como a redação científica, as normas de formatação dos textos, principalmente no 

que concernem às referências bibliográficas. 

Diante do objetivo da presente pesquisa, focamos nossa análise nas questões 

relacionadas à justificativa da escolha do tema e nas atividades propostas. Com relação a essa 
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primeira temática observamos que todos os projetos buscam justificar a escolha do tema a 

partir da realidade escolar vivenciada durante o estágio. Além disso, a maioria dos projetos, 

com exceção do relatório AI7, justifica a escolha do tema pautando-se em referenciais 

teóricos que reforcem a necessidade de trabalhar essas temáticas na escola. 

Percebemos assim, que essa forma de estágio está possibilitando que os professores 

em formação desenvolvam uma postura investigativa diante da realidade educacional, com a 

intenção não apenas de criticar, mas de buscar soluções, possíveis, para a superação dessa 

realidade. Além disso, podemos afirmar que os estagiários estão buscando relacionar a 

realidade escolar com os referenciais teóricos, possibilitando assim estabelecer uma relação 

entre teoria e prática, aspecto fundamental para uma formação crítica-reflexiva. 

Inferimos também que os estagiários estão tendo a oportunidade de desenvolver uma 

importante habilidade da pesquisa educacional que é o embasamento teórico, que reforce as 

suas escolhas, estando estas pautadas não apenas na prática, mas um entrelace entre teoria e 

prática. 

Nesse contexto, é importante destacar que nenhum dos relatórios faz menção às 

contribuições das disciplinas pedagógicas e das específicas no desenvolvimento do estágio, 

principalmente no que concerne ao embasamento teórico para a elaboração do PIP. Essa 

situação demonstra uma desarticulação entre os componentes da matriz curricular, ficando 

claro que o estágio não é, no curso analisado, um componente central para a formação 

docente, como defendem os pesquisadores da área educacional (PIMENTA; LIMA, 2010). 

Com relação às atividades propostas pelos PIP, optamos por criar alguns 

questionamentos que direcionassem a nossa análise: como as atividades foram escolhidas? 

Que tipo de atividades foram propostas? Para quem estas atividades estavam voltadas?  

Com o intuito de responder ao primeiro questionamento, criamos um quadro 

demonstrativo com a forma que cada relatório utilizou para escolher as atividades dos PIP 

(Quadro 08). 
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Quadro 08: Forma que cada relatório utilizou para escolher as atividades do PIP. 

RELATÓRIOS ESCOLHA DAS ATIVIDADES 

AI7 Não especifica. 

AN7 Levantamento bibliográfico e entrevista com os alunos do 

Ensino Médio. 

AI9 Não especifica. 

AN9 Questionários aplicados aos alunos do Ensino Médio. 

AI11 Levantamento bibliográfico, entrevista com os professores e 

questionário aplicado aos alunos. 

AN11 Não especifica. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

Analisando o quadro acima, observamos que três dos relatórios (AN7, AN9 e AI11) 

especificam como se deu a escolha das atividades a serem realizadas na escola campo. Os três 

relatórios pautam suas opções na visão dos alunos da escola campo sobre a realidade escolar 

em que vivem, sendo que o relatório AI11 leva em consideração também as concepções dos 

professores da escola campo.  

Além disso, os relatórios AN7 e AI11 contavam com referenciais teóricos que 

orientavam esta escolha. Nesse sentido, percebemos que há uma preocupação dos estagiários 

em atenderem as necessidades dos principais atores do processo de ensino-aprendizagem, os 

professores e os alunos. 

Destacamos que o estágio está inserindo os estagiários em importantes etapas da 

pesquisa educacional, como o levantamento bibliográfico, a coleta de dados, aproximando os 

professores em formação com diferentes instrumentos de coleta de dados como o questionário 

e a entrevista, e a análise de dados, possibilitando que desenvolvam atitudes e habilidades 

importantes para a prática docente, dentro da perspectiva da formação pela pesquisa. 

Com o intuito de analisar as atividades propostas pelos PIP, criamos um quadro com 

essas atividades de acordo com os relatórios (Quadro 09). 
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Quadro 09: Atividades propostas pelos PIP. 

RELATÓRIOS ATIVIDADES PROPOSTAS 

AI7 Elaboração de PIP pelos professores da escola campo, sendo os 

resultados apresentados na Feira de Ciência da escola. 

AN7 Construção de um mural informativo; mesas-redondas. 

AI9 Aulas expositivas, construção de desenhos pelos alunos sobre o 

meio ambiente, em dois momentos distintos, um anterior às 

aulas e outro após as aulas, dinâmica.  

Aulas teórico-expositivas, leitura de textos científicos e livros, 

utilização de imagens, músicas e contos populares, produção de 

cartazes, questionário.  

Aula expositiva dialogada, sessão de fotografias da escola, 

oficina de grafite.  

Mostra de vídeos e imagens, debate, oficina para construção de 

materiais decorativos, utilizando materiais reutilizáveis, 

questionário. 

Todas as atividades produzidas foram apresentadas na II 

Semana de Conscientização Ambiental do CEPAE. 

AN9 Palestra. 

AI11 Mostra de vídeo; dinâmica “colhendo ideias”, oficina para 

produção de materiais didáticos, produção de materiais 

didáticos como livro de experimentos, jogos e dinâmicas, 

maquetes, livro de Zoologia e Evolução, mural, mapa do 

macroscópico para o microscópico, insetário, laminário, coleção 

de vídeos.   

AN11 Narração de um conto, mostra de vídeos, torneio de ping-pong; 

apresentação de um pôster. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

Analisando as atividades propostas pelos PIP, constatamos que os três relatórios do 

curso noturno (AN7; AN9 e AN11) propõem atividades com caráter mais informativo, 

aproximando os alunos de temas importantes para sua inserção na sociedade. Além disso, 

observamos que as atividades propostas previam a participação de pessoas de fora do 

ambiente do estágio para auxiliar no desenvolvimento das atividades, demonstrando um 

compromisso dos estagiários com o desenvolvimento do PIP, por conseguinte com o processo 

de ensino-aprendizagem dos envolvidos no projeto. 
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Com relação aos relatórios do curso integral (AI7; AI9 e AI11), percebemos que cada 

um traz um viés diferente, assim optamos por analisá-los separadamente. O primeiro relatório 

(AI7) optou por não descrever uma atividade específica, propondo uma discussão coletiva 

com os professores da escola campo, e sugerindo que estes, de forma coletiva e com a 

colaboração dos estagiários e alunos, elaborem e desenvolvam pequenos projetos.  

Nesse sentido, percebemos que há uma preocupação dos estagiários não apenas no 

sentido de intervir na escola, mas de desenvolver com os professores da escola um “espírito” 

investigativo, ressaltando a importância do trabalho em grupo e do envolvimento ativo dos 

alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

O relatório AI9 apresenta atividades voltadas diretamente para os alunos, inserindo a 

discussão acerca da Educação Ambiental na formação deste. Assim, destacamos que as 

atividades propostas visam contribuir com os aspectos pedagógicos da escola, auxiliando na 

formação destes alunos, afinal este é o principal objetivo desta instituição. 

Um aspecto que merece destaque nas atividades do relatório AI9 é a inserção dos 

estagiários na sala de aula, possibilitando que estes desenvolvam atitudes e habilidades 

fundamentais para a prática docente, principalmente no que concerne ao relacionamento com 

os alunos no processo de ensino-aprendizagem. 

Com relação ao relatório AI11, observamos que os estagiários realizaram atividades 

com os professores que levaram em estes a refletir, coletivamente, sobre o tema do PIP, sala 

ambiente. Estes também trabalharam com os alunos na elaboração de materiais didáticos, 

permitindo que participem ativamente do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, os 

estagiários elaboraram, independentemente, materiais didáticos para a sala de biologia, que 

auxiliasse os professores da escola nas suas atividades.  

Nesse sentido, verificamos que há uma preocupação dos estagiários em contribuir com 

a escola campo em três vertentes, na formação contínua do professor, na formação dos alunos, 

e na produção de materiais didáticos permanentes para a escola. Além disso, essas atividades 

permitiram que os estagiários desenvolvessem uma postura investigativa diante da realidade, 

exercitando a reflexão crítica sobre esta, buscando modificá-la. 

Com base nas atividades desenvolvidas constatamos que todos os relatórios 

aproximam-se da concepção de projeto de intervenção defendido por Pimenta e Lima (2010), 

que afirmam que a realização de projetos no estágio deve desenvolver atitudes e habilidades 

nos estagiários para um melhor desempenho profissional, e ao mesmo tempo deve responder 
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às demandas da escola, estabelecendo um diálogo entre a universidade e a escola. Nessa linha 

de raciocínio Vasconcellos (1995) afirma que devemos entender o projeto como uma forma 

de enfrentar os desafios do cotidiano. 

[...] um instrumento teórico-metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do 

cotidiano [...] só que de uma forma refletida, consciente, sistematizada, orgânica, 

científica, e, o que é essencial, participativa. É uma metodologia de trabalho que 

possibilita ressignificar a ação de todos os envolvidos (VASCONCELLOS, 1995, p. 

43).  

 

Percebemos que os PIP desenvolveram atividades significativas para a escola, 

estabelecendo um constante diálogo com os envolvidos, principalmente professores e alunos. 

Acreditamos que somente com um trabalho colaborativo, entre os estagiários e os atores da 

escola, seja possível modificar a realidade que está posta, fazendo com que o projeto deixe de 

ser um instrumento burocrático, desenvolvido apenas para o cumprimento de uma norma e 

passe a ser um instrumento de transformação e de ensino-aprendizagem.  

Com relação ao público alvo das atividades dos PIP, percebemos que os estagiários 

envolvem os principais atores da escola no processo de ensino-aprendizagem, que são os 

professores e os alunos (Quadro 10).  

Quadro 10: Público ao qual foi direcionado as atividades dos PIP. 

RELATÓRIOS Grupo para o qual o PIP estava voltado 

AI7 Alunos e professores 

AN7 Alunos 

AI9 Alunos 

AN9 Alunos 

AI11 Alunos e professores 

AN11 Alunos e professores 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

Primeiramente, observamos que todos os projetos, em medidas diferentes, requerem a 

participação dos alunos da escola campo, tentando de alguma forma intervir na realidade 

destes. Nesse sentido, constatamos que há uma busca, por parte dos estagiários, por uma 

aproximação com os alunos, sendo esta uma oportunidade de os professores em formação 

desenvolverem atitudes e habilidades para a prática docente, principalmente no que concerne 

ao relacionamento com os alunos. 
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Com relação ao envolvimento dos professores, acreditamos que este pode trazer 

importantes contribuições, configurando-se tanto como um momento de formação inicial do 

estagiário quanto de formação contínua do professor. Além disso, as intervenções que 

envolvem os professores tendem a trazer maiores contribuições para a escola, visto que estes 

permanecem mais tempo na instituição.  

 Resumindo, acreditamos que esse processo de elaboração do PIP possibilita que os 

estagiários desenvolvam importantes atitudes e habilidades para a prática docente, pois 

consideramos a pesquisa como um princípio fundamental desta prática, por exemplo o 

trabalho em grupo, destacando a importância do diálogo, o contato com a redação científica, a 

problematização da realidade escolar, a delimitação do tema, a busca de soluções, dentro das 

limitações, para a superação da problemática, o levantamento bibliográfico, e principalmente 

a possibilidade de refletir de forma crítica sobre a realidade que está posta, para enfim 

modificá-la.   

Desse modo, defendemos o projeto como um caminho teórico-metodológico de mão 

dupla, isto é, que busque contribuir para a formação inicial dos estagiários e para a criação de 

possibilidades de melhoria nas escolas, além de configurar-se como um momento de 

formação contínua para os professores da escola. 

 

5.4.1.2 – Estágio Curricular Supervisionado II 

 

a) Observação da escola e da sala de aula 

 

Com relação à observação da escola, os relatórios não deixam claro como esta ocorre, 

se seguem um roteiro, ou quanto tempo os estagiários levam observando. Inferimos a 

realização dessa etapa a partir do tópico “aspectos gerais da escola campo” presente em todos 

os relatórios, no qual os estagiários fazem uma breve descrição de algumas características 

básicas da escola-campo, abordando principalmente os seguintes itens: histórico da escola, 

estrutura física e organizacional.  

Essa pouca relevância dada à observação da escola no estágio II está relacionado ao 

fato de os estagiários já terem realizado no estágio I uma diagnose completa da escola-campo, 

sendo que normalmente os dois estágios são desenvolvidos na mesma instituição. 
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O desenvolvimento dos estágios I e II na mesma instituição possibilita que os 

estagiários criem um vínculo maior tanto com a escola quanto com o professor supervisor, 

estabelecendo uma relação de parceria entre a universidade e a escola, em que a escola, com 

seus atores, contribuem para a formação do futuro professor, e a universidade, por intermédio 

dos estagiários e do professor orientador, apontem soluções para os problemas escolares, 

sendo que estas devem ser alcançadas coletivamente, com a integração entre os professores 

formadores, os estagiários e os professores da Educação Básica.  

Além disso, como o estagiário permanece mais tempo na mesma instituição, há a 

possibilidade de conhecer melhor o ambiente e as complexas relações lá existentes, uma vez 

que podem desenvolver uma gama maior de atividades, não ficando “presos” a uma 

determinada etapa.  

Ressaltamos que assim como no estágio I, os relatórios utilizam o Projeto Político 

Pedagógico (PPP) da escola apenas como uma fonte de dados não havendo uma análise do 

mesmo. 

 Neste tópico focaremos nossa análise nas observações da sala de aula realizadas pelos 

estagiários, uma vez que a observação da escola já foi analisada nos relatórios de estágio I, 

recebendo pouco destaque nos relatórios de estágio II, como mencionado anteriormente. 

A maioria dos relatórios (BI7, BN7, BI9, BN9 e BI11) evidencia a realização da 

observação da sala de aula durante o estágio II, sendo que cada relatório apresenta de forma 

distinta, chegando alguns a valorizar mais esta etapa que outros. 

O primeiro ponto que levantamos, com relação a essa etapa, é o número de aulas 

observadas (Quadro 11). Analisando o quadro abaixo, percebemos que em média os 

estagiários observam cinco aulas, número que consideramos relativamente pequeno, para 

possibilitar que os professores em formação conheçam as complexas relações que se dão na 

sala de aula, principalmente no que se reportam às relações professor-aluno-conteúdo, isto é, 

ao processo de ensino-aprendizagem. 

Por outro lado, uma observação passiva, em que os estagiários ficam apenas sentados 

no fundo da sala de aula, pode acrescentar pouco para formação docente, haja vista que outras 

atividades possibilitam uma maior aproximação entre os estagiários e os professores 

supervisores e os alunos. 

Dentre os relatórios, vale destacar que o BI7 evidenciou a observação apenas de duas 

aulas, tendo uma variação relativamente grande em relação ao número de aulas observadas 
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durante o estágio dentre os outros relatórios. Esse baixo número de aulas observadas pode 

estar associado à diferença entre os calendários da universidade e da escola-campo. Diante 

dessa situação, nos perguntamos: como podemos enfrentar essas diferenças, para que não haja 

prejuízos para a formação do futuro docente? É possível conciliar os dois calendários, na 

tentativa de evitar que haja muita disparidade?  

Quadro 11: Número de aulas observadas durante o estágio II. 

RELATÓRIOS Nº de aulas observadas 

BI7 2 aulas 

BN7 5 aulas 

BI9 5 dias 

BN9 4 aulas 

BI11 6 aulas 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

Outro aspecto que buscamos analisado diz respeito à(s) disciplina(s) nas quais os 

estagiários observaram as aulas (Quadro 11) e em qual turma, isto é, se era a turma em que 

eles iriam desenvolver a regência ou não. Com relação ao primeiro ponto, identificamos que 

todos observaram as aulas de biologia, sendo que os relatórios de 2009 (BI9 e BN9) 

apresentaram também a observação de outras disciplinas. Ressaltamos que os relatórios de 

2009 (BI9 BN9) destacam a observação de aulas ministradas por estagiários de outros cursos 

de licenciatura da UFG. 
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Quadro 12: Disciplinas e turmas em que os estagiários observaram as aulas durante o 

estágio II. 

Relatórios Disciplinas observadas Turma(s) observada(s) 

BI7 Biologia 
Mesma turma em que se realizou a 

etapa da regência 

BN7 Biologia 
Mesma turma em que se realizou a 

etapa da regência 

BI9 Diversas disciplinas 
Mesma turma em que se realizou a 

etapa da regência 

BN9 Biologia e Português 
Em diferentes séries e turmas (1ºH; 

2ºC; 2ºD; 3ºC) 

BI11 Biologia 
Mesma turma em que se realizou a 

etapa da regência 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

Com relação à turma que os estagiários observaram, percebemos que a maioria dos 

relatórios, com exceção do relatório BN9, mostra que esta etapa foi realizada na mesma turma 

em que desenvolveriam a etapa da docência, permitindo que os professores em formação 

estabelecessem um primeiro contato com alunos com os quais trabalhariam, possibilitando 

que estes conhecessem melhor a turma, o professor regente, suas singularidades, para que a 

partir desses conhecimentos, pudessem planejar melhor suas ações quando estivessem 

ministrando aula, configurando-se como uma oportunidade para a reflexão na e sobre a ação 

(Quadro 12). 

Destacamos ainda que os relatórios BI9 e BN9 revelam a observação de disciplinas 

diferentes da qual o estagiário atuará durante seu estágio e durante a carreira docente. Assim, 

nos questionamos: qual a validade de observar outras disciplinas na mesma turma? O 

importante, dentro da observação das aulas, é perceber mais o aluno, como ele se comporta, 

ou é de fato compreender como se dão as relações e o processo ensino-aprendizagem nas 

aulas de Ciências/Biologia? 

Nenhum relatório explicita se há orientação do professor orientador de estágio no 

desenvolvimento da observação da sala de aula. Além disso, apenas o relatório BI11 destaca a 

utilização de um roteiro para a realização da observação. Percebemos que não há evidencias 

de uma preparação destes para realizarem a observação da sala de aula, uma vez que estes 

parecem não saber o que observar, e como descrever os fatos observados. 
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Nesse sentido, concordamos com Barreiro e Gebran (2006, p.98) quando afirmam que 

“a observação na sala de aula deve ser precedida de um preparo profundo que envolve 

acompanhamento e supervisão do professor-orientador, para definição de objetivos e um 

planejamento do estágio”. Para que a observação alcance os seus objetivos, configurando-se 

como um momento de reflexão crítica sobre a realidade, os estagiários devem ser orientados 

pelos seguintes questionamentos: o que observar, porque observar, como observar e como 

registrar. 

Com relação ao registro dos dados pelos estagiários nos relatórios, percebemos que a 

maioria (BI7, BN7 e BI11) se limita a fazer uma descrição sucinta dos aspectos observados, 

dando a cada um, ênfase em um aspecto distinto. O relatório BI7 enfatiza as características da 

turma, enfocando os aspectos comportamentais e cognitivos dos alunos, BN7 centra-se nas 

estratégias metodológicas utilizadas pela professora supervisora e BI11 na postura da 

professora supervisora em sala de aula. Assim, percebemos que os estagiários demonstram 

uma preocupação maior em observar como a professora se comporta em sala de aula, fato que 

pode estar relacionado à influência da concepção artesanal na formação de professores, 

segundo a qual o professor aprenderia a profissão observando e imitando a prática de outros 

profissionais. 

Muitas vezes nossos alunos aprendem conosco nos observando, imitando, mas 

também elaborando seu próprio modo de ser a partir da análise critica do nosso 

modo de ser. 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 (PIMENTA e LIMA, 2010, p. 35). 

 

A observação é uma importante ferramenta para a formação docente, porém deve estar 

pautada numa perspectiva crítica reflexiva de formação docente, para não retrocedermos para 

uma concepção do professor como um profissional simplesmente técnico e/ou prático. Toda 

observação deve ser submetida a uma análise crítica, para que assim possam ser incorporadas 

pelos estagiários. 

Os relatórios evidenciam que há uma falta de definição metodológica para a realização 

da coleta de dados. Além disso, observamos que há pouca análise dos dados coletados. Se a 

pesquisa é algo presente no estágio, etapas como estas devem se fazer presentes de forma 

mais sistemática, para que os professores em formação tenham a oportunidade de 

desenvolverem uma postura investigativa dentro da sua prática educativa. 
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Os relatórios BI9 e o BN9 são os mais detalhados, aproximando-se um do outro em 

vários pontos, além de trazerem uma discussão fundamentada em referenciais teóricos, acerca 

de alguns aspectos relacionados à observação, como a concepção e a importância, fazem 

também uma análise dos principais pontos observados, pautando-se em referenciais teóricos. 

O relatório BI9 afirma que as observações foram descritas no caderno de campo, enquanto 

que BN9 traz uma breve descrição de cada aula observada, em que destaca os procedimentos 

da aula e o comportamento dos alunos frente a estes. 

Outro ponto que merece destaque é que apenas o relatório BI9 evidencia a realização 

de socializações para discussão das observações realizadas, sendo estas realizadas na escola 

campo, tendo a participação dos estagiários e do professor orientador. Acreditamos que estas 

socializações são fundamentais para a formação crítica-reflexiva dos professores em 

formação, uma vez que esta atividade, por configurar-se como um momento de construção 

coletiva, pode trazer contribuições para o desvelamento da prática docente e de sua 

constituição. Contudo, essa socialização iria se tornar mais rica se contasse com a participação 

dos atores da escola, principalmente do professor supervisor, visto que este possui um rico 

saber experiencial, tendo um importante conhecimento do ambiente escolar. 

Essa socialização possibilita levantar alguns questionamentos chaves para a 

compreensão da prática docente. Como quais teorias pedagógicas orientam a prática do 

professor, que por sua vez, é reflexo de um determinado projeto político e de uma 

compreensão de educação? Como nos tornamos professores? Como construímos nossas 

práticas? (BARREIRO; GEBRAN, 2006). 

Nesse sentido percebemos que a etapa de observação teve um avanço em 2009, 

deixando de ser algo passivo, sem reflexão, porém este avanço não teve continuidade para 

2011, voltando a uma observação passiva e acrítica. De acordo com, Barreiro e Gebran (2006) 

esta etapa deve promover questionamentos sobre a prática pedagógica na sua singularidade, 

possibilitando com isso, a compreensão dos fatores que interferem na prática educativa e nos 

sujeitos envolvidos. 

 

b) Planejamento das aulas 

 

Apesar de todos os relatórios evidenciarem a etapa de planejamento das aulas, estes 

não esclarecem os passos deste planejamento, por exemplo, se houve a participação e 
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acompanhamento do professor orientador e/ou do professor supervisor da escola campo, e se 

este planejamento deu-se de forma coletiva/participativa. 

Esta etapa possibilita que o professor em formação entre em contato com uma 

importante e necessária atividade da profissão docente, o planejamento escolar. O 

planejamento deve ser entendido como um processo reflexivo, não ficando preso ao simples 

preenchimento de formulários previamente elaborados, configurando-se como uma atitude 

crítica do docente diante do trabalho que está desenvolvendo e como um ato político-

pedagógico, sendo que essa atividade deve estar constantemente em processo de avaliação e 

revisão (LIBÂNEO, 1994; FARIAS et al, 2011).  

Ressaltamos que o planejamento é um instrumento teórico-metodológico, que depende 

do sujeito que o assume, uma vez que é fortemente determinado por uma intencionalidade 

educativa envolvendo objetivos, valores, atitudes, conteúdos, modos de agir dos educadores 

que atuam na escola. Este é relativamente complexo, exigente e ainda falível, porém 

necessário, na medida em que busca ressignificar, orientar e dinamizar o trabalho docente 

(LIBÂNEO, 2008; VASCONCELLOS, 2010).  

No âmbito das políticas públicas, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 

1996, afirma que a instituição escolar, juntamente com o corpo docente, são os responsáveis 

pelo planejamento escolar, ficando também a cargo do docente reorganizar o seu 

planejamento conforme as necessidades educacionais dos alunos, visando à melhor 

preparação destes. 

   Analisando as Fichas de Controle de Frequência, presente nos anexos dos relatórios, 

percebemos que apenas os relatórios de 2011 (BI11 e BN11) destacam a carga horária 

destinada à etapa de planejamento, sendo que ambos afirmam que foram destinadas 12 horas 

para elaboração do Plano de Unidade. Além disso, o relatório BI11 demonstra que os planos 

de aulas foram elaborados ao longo do estágio, ao mesmo tempo em que os estagiários 

realizavam a regência, e o relatório BN11 destaca a realização de uma socialização (4 horas) 

dos planos de unidades de todos os estagiários. 

Nesse sentido, percebemos que o relatório BI11 revela uma visão de planejamento, 

que se aproxima da concepção proposta por Libâneo (2008), que defende que uma das 

principais características deste é o seu caráter processual. 

O ato de planejar não se reduz ao momento da elaboração dos planos de trabalho. É 

uma atividade permanente de reflexão e ação. O planejamento é um processo 

contínuo de conhecimento e análise da realidade escolar em suas condições 

concretas, de busca de alternativas para a solução de problemas e de tomada de 
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decisões, possibilitando a revisão dos planos e projetos, a correção no rumo das 

ações (LIBÂNEO, 2008, p.150). 

 

Com relação ao relatório BN11, observamos que há uma preocupação de criar um 

momento para discussão dos planos, com os estagiários e os professores orientadores, 

possibilitando a troca de experiências, além de configurar-se como oportunidade de 

desenvolver uma reflexão coletiva sobre o planejamento. Nesse sentido, percebemos uma 

aproximação com a concepção de planejamento defendida por pesquisadores da área, como 

Vianna (1986) e Vasconcellos (2010), isto é, o planejamento participativo, que busca, a partir 

do diálogo, a contribuição de todas as pessoas envolvidas no processo de ensino-

aprendizagem, para intervir na realidade, transformando-a na direção de uma sociedade mais 

justa e solidária, constituindo-se, assim, em um processo político. 

Para complementar a análise, visto que acreditamos que o planejamento é fundamental 

para a formação docente, decidimos analisar os planos de aulas elaborados pelos estagiários, 

que estão presente nos apêndices dos relatórios. Primeiramente, ressaltamos que os relatórios 

de 2011 (BI11 e BN11) trazem também nos apêndices os planos de unidade. Direcionaremos 

nossa análise para os planos de aulas, visto que estes são “um detalhamento do plano de 

ensino [...] que servirá não só para orientar as ações do professor como também para 

possibilitar constantes revisões e aprimoramentos de ano para ano” (LIBÂNEO, 1994, p. 

241). 

Quando fazemos uma primeira leitura dos planos de aulas observamos que todos os 

planos apresentam os componentes básicos de acordo com Libâneo (1994) e Vasconcellos 

(2010), ou seja, Identificação, Conteúdos, Objetivos Geral e Específicos, Desenvolvimento 

Metodológico, sendo que os planos de 2009 e 2011 trazem também os tópicos de Recursos 

Didáticos, Avaliação e Bibliografia. Contudo, quando fazemos uma análise mais detalhada 

destes componentes percebemos que estão bastante simplificados, divididos apenas em 

tópicos, não havendo um detalhamento claro das atividades a serem desenvolvidas durante as 

aulas.  

Além disso, destacamos que alguns planos comentem alguns equívocos em relação aos 

componentes deste documento, ou seja, confundem os procedimentos metodológicos com os 

conteúdos a serem abordados em sala de aula, os objetivos com a metodologia e os recursos 

didáticos e a metodologia com os objetivos. Assim, podemos perceber que mesmo que os 

planos tragam os componentes básicos, estes documentos estão indo de encontro com a 

concepção de plano defendida por Libâneo (1994) e Vasconcellos (2010). 
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Além disso, Libâneo (1994, p.223) afirma que “para que os planos sejam efetivamente 

instrumentos para a ação, devem ser como um guia de orientação e devem apresentar ordem 

sequencial, objetividade, coerência, flexibilidade”, aspecto este que não é contemplado nos 

planos de aulas analisados, pois como mencionamos anteriormente os planos estão muito 

simplificados, não sendo possível determinar um sequenciamento lógico para as atividades a 

serem realizadas em sala de aula, além dos equívocos apresentados tornarem os planos 

incoerentes. 

Acreditamos que o planejamento das aulas de Ciências/Biologia, diferentemente do 

que está apresentado nos relatórios, devem prever ações e condições, racionalizar tempo e 

meios, fugir do improviso e da rotina, assegurar unidade, coerência, continuidade e sentido ao 

trabalho docente (FARIAS et al, 2011). 

Por fim, é importante destacar que mesmo a temática “Planejamento” fazendo parte 

dos conteúdos da disciplina de Ensino de Ciências para o Ensino Fundamental, como 

observado na ementa presente no PPC do curso em questão, ainda persistem muitas confusões 

acerca de cada um dos tópicos de um Plano de Aula. Defendemos que esta etapa deve ganhar 

maior destaque no desenvolvimento do estágio, visto que se configura como uma importante 

atividade da prática docente.  Além disso, lembramos que o planejamento é um elemento do 

cotidiano das redes escolares e que deve ser aprendido, debatido e praticado durante a 

formação inicial. 

 

c) Semirregência 

 

Pertencente a etapa de semirregência, destacamos que a despeito de três relatórios 

(BN7, BI9 e BN9) abordarem essa atividade, o primeiro faz uma confusão ao tratar da etapa, 

visto que traz um relato sobre o primeiro contato com a escola-campo e com a professora 

supervisora, além de trazer alguns aspectos relacionados com a observação, não configurando 

propriamente a semirregência. Assim, consideramos que esta etapa aparece apenas nos 

relatórios de 2009 (BI9 e BN9). Com base nesses dois relatórios, criamos um quadro com as 

atividades desenvolvidas pelos estagiários durante esta etapa (Quadro 13). 
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Quadro 13: Atividades desenvolvidas pelos estagiários durante a semirregência. 

RELATÓRIOS Atividades desenvolvidas na semirregência 

BI9 
Planejamento de aulas, elaboração e correção de atividade e 

de avaliações; seleção e elaboração de material didático. 

BN9 Elaboração de lista de exercício. 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

Analisando as atividades desenvolvidas pelos estagiários, percebemos que estas se 

relacionam com uma concepção de estágio como instrumentalização técnica, em que os 

professores em formação vão para escola apenas para desenvolverem técnicas, a partir das 

observações do professor supervisor, para aplicarem em sala de aula quando exercerem a 

profissão docente, estando assim coerente com a proposta de curso observada no PPC do 

curso em questão.  

Ressaltamos que consideramos necessária a dimensão técnica na formação docente, 

mas esta não deve se bastar por si só, é necessário ir mais além, buscar uma formação crítica 

reflexiva, em que o professor em formação compreenda a complexidade da profissão docente, 

e os diferentes fatores que a influenciam, tanto externos, quanto internos, e a partir deste 

conhecimento, intervenha de forma significativa na realidade, intervenção essa que deve dar-

se de forma coletiva. Concordamos com Pimenta e Lima (2010, p.39) quando afirmam que “a 

perspectiva técnica no estágio gera um distanciamento da vida e do trabalho concreto que 

ocorre na escola”. 

Destacamos também que o relatório BI9 evidencia a orientação da professora 

supervisora durante o desenvolvimento desta etapa. Essa aproximação entre o estagiário e a 

professora da Educação Básica, permite a troca de saberes entre os envolvidos. Essa troca se 

dá principalmente no sentido professora – estagiários, em que esta dispondo de seus 

conhecimentos experienciais sobre a prática docente, possibilita que os estagiários conheçam 

melhor a profissão, e estabeleçam também uma relação entre o que é discutido na 

universidade e o que está sendo desenvolvido nas escolas de Educação Básica 

compreendendo essa complexa relação entre universidade e escola. 

A professora orientadora do CEWM foi muito participativa durante a realização da 

semirregência, deixando tarefas específicas para o grupo de estagiários e ajudando-

os sempre que possível, estando à disposição quando solicitada e demonstrando 

compromisso com esses (BI9, p.38). 
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 Acreditamos que nesta etapa os estagiários poderiam desenvolver uma visão mais 

ampliada da docência, focando nas reuniões com pais, reuniões com professores, conselhos de 

classe atividades extraclasse e no planejamento semestral da escola, aspectos que 

consideramos essencial para uma compreensão verdadeira da complexidade que envolve o 

ambiente escolar e a profissão docente. 

 

d) Regência 

 

Antes de adentrarmos nas discussões sobre como esta etapa aparece nos relatórios de 

estágio, consideramos necessário esclarecer alguns aspectos relacionados aos termos regência 

e docência, empregados na presente pesquisa. Deve-se entender a regência, como o momento 

em que os estagiários desenvolvem práticas próprias do processo de ensino-aprendizagem, 

voltadas para o Ensino de Ciências/Biologia, podendo ser desenvolvidas na sala de aula, como 

normalmente ocorre, ou em ambientes educativos não formais. 

Com relação à docência deve-se entendê-la como uma prática social, por conseguinte 

humana, que abarca diferentes atividades, todas relacionadas à profissão docente. Assim, a 

docência define-se, pois, como ação educativa que se constitui no ensino-aprendizagem, na 

pesquisa e na gestão de contextos educativos, isto é, temos o ensino que acontece na sala de 

aula, a gestão da escola como um todo e a pesquisa refere-se a esses contextos.  Sendo assim, 

entendendo a docência como atuação no conjunto dos espaços educativos, não se deve 

restringi-la à regência, rompendo com o tecnicismo, com a dicotomia professor/gestor. 

É importante reforçar que a docência é uma prática educativa, mas nem toda prática 

educativa é docência, uma vez que muitas vezes as relações familiares, por exemplo, 

configuram-se também como uma prática educativa, não correspondendo, pois, à docência. 

Defendemos uma perspectiva crítica da docência, aproximando-se de autores como 

Giroux (1997), Zeichner (1993) e Contreras (2002), os quais entendem a docência em que se 

passa a considerar não somente elementos metodológicos e estritamente que remetem à aula, 

mas que consideram uma perspectiva de análise mais complexa e abrangente dos elementos 

contextuais em que se produz o ato educativo.  

Concordamos com Giroux (1997), quando este assume uma concepção de docência na 

qual emerge a necessidade da elaboração de uma crítica das condições de trabalho e uma 
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perspectiva de possibilidades para a construção de uma sociedade mais democrática e mais 

justa. 

Deve-se ter ciência que a docência não depende somente de decisões individuais do 

professor, mas é delimitada por normas coletivas já institucionalizadas por outros docentes, 

assim como pela burocratização das instituições escolares e até por modos de agir socialmente 

valorizados em determinado momento histórico. Contudo, o professor não deve ficar preso a 

tais influências, uma vez que este profissional é um agente ativo no seu fazer, podendo 

construir significados sobre as realidades nas quais opera e sobre as condições que encontra 

no seu ambiente de trabalho. 

A regência é a etapa que ganha maior destaque, estando presente em todos os 

relatórios de estágio II (BI7, BN7, BI9, BN9, BI11, BN11). Antes de adentrarmos na análise 

gostaríamos de ressaltar que todos os relatórios evidenciam que esta etapa é realizada em 

dupla, sendo que cada turma de estágio na escola-campo conta em média 12 alunos
10

, estando 

assim em concordância com as normatizações legais da UFG que regem o estágio. 

Para orientar a análise desta atividade levantamos alguns questionamentos: Qual o 

número de aulas ministradas pelos estagiários? Em qual turma estes ministraram a aula? 

Como foram divididas as aulas entre as duplas de estagiários? Há discussões sobre as aulas 

desenvolvidas ao longo do estágio? O desenvolvimento das aulas está descrito nos relatórios? 

E, que análise nós encontramos nessas aulas? 

Com relação ao número de aulas ministradas pelos estagiários, o primeiro ponto que 

destacamos é que alguns relatórios não especificam este número, assim buscamos outras 

formas de identificar o número de aulas, isto é, nas fichas de Controle de Frequência de 

Estágio e nos Planos de aulas. 

Com base no quadro 14, percebemos que em média os estagiários ministram oito aulas 

durante a etapa de regência, número que consideramos relativamente pequeno, visto que não 

possibilita que o professor em formação compreenda as complexas relações que envolvem a 

prática docente, e mais especificamente, o processo de ensino-aprendizagem. 

Este baixo número de aulas ministradas pelo estagiário pode estar relacionada ao fato 

do estágio ser realizado a partir da colaboração entre duas instituições distintas, a 

universidade e a escola de Educação Básica, possuindo cada uma as suas especificidades, 

                                                           
10

 Dado obtido com a Coordenação Geral de Estágio da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal de 

Goiás. 
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dentre a quais destacamos o calendário de atividades. Assim, muitas vezes o cronograma de 

estágio não é compatível com o da disciplina que o estagiário ministrará, fazendo com que 

este fique uma grande parte do período de estágio ocioso, esperando o horário de sua aula.  

Além disso, muitas escolas, e principalmente os professores, não estão abertos para 

receber estagiários, uma vez que estes se sentem “usados” pela universidade, já que os 

estagiários vão para a escola desenvolvem as suas atividades, e muitas vezes não trazem 

retorno para a escola, e quando trazem, resumem a críticas vazias, sem propostas de soluções. 

Quadro 14: Números de aulas, e turma, em que os estagiários desenvolvem a etapa de 

regência durante o estágio II. 

Relatórios Nº de aulas ministradas Turma 

BI7 12 aulas 9º ano do EF 

BN7 10 aulas 2ª Série “A” do EM 

BI9 6 aulas 1ª Série “E” do EM 

BN9 9 aulas 1ª Série “F”, “G” e “H” do EM 

BI11 9 aulas 9º ano “A” do EF 

BN11 4 aulas 3ª Série “D” do EM 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 Com relação às turmas em que os estagiários ministraram as aulas (Quadro 14), 

observamos que realizam a regência em um nível de ensino, no Ensino Fundamental ou no 

Ensino Médio, além de trabalharem, normalmente, em apenas uma turma. Numa primeira 

análise poderíamos considerar este fato como sendo um ponto negativo no estágio, uma vez 

que não proporciona uma oportunidade de o estagiário conhecer os diferentes níveis de 

ensino.  

Contudo, levando em consideração o contexto mais amplo em que se realiza o estágio 

e a carga horária deste componente curricular, pode-se afirmar que a regência desenvolvida 

apenas em uma turma permite que haja um maior planejamento e acompanhamento, tanto por 

parte do professor orientador quanto do professor supervisor, desta etapa. Além disso, esta 

forma de organização do estágio permite que a pesquisa seja inserida de forma mais eficaz, 

uma vez que dá um tempo maior para que o estagiário conheça bem a turma em que trabalha e 

assim possa analisar criticamente suas próprias aulas, buscando sempre modificá-las de 

acordo com as situações vivenciadas. Assim, permite que este desenvolva atitudes e 
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habilidades fundamentais para a prática educativa, em especial, uma postura investigativa 

frente à atividade docente, sendo este um dos objetivos básicos do estágio. 

Além disso, temos ciência de que a realização do estágio nos diferentes níveis de 

ensino é dificultada pelo fato de não ter turmas na escola campo disponíveis para a etapa de 

regência, visto que muitas vezes as aulas de Ciências/Biologia são incompatíveis com o 

horário das aulas de estágio do curso em questão. 

Outro aspecto que gostaríamos de destacar é como a dupla de estagiários dividiu-se 

para desenvolver a regência
11

, isto é, de forma alternada ou separada. Observamos que os 

relatórios BI7, BI9, BI11 e BN11 evidenciam que a dupla de estagiários ministram as aulas 

separadamente, ficando um responsável pelas primeiras aulas e o outro pelas demais, dentro 

de uma divisão equitativa, enquanto que os relatórios BN7 e BN9 demonstram que os 

estagiários ministram as aulas alternadamente nos dias previstos. 

Acreditamos que esta forma de organizar os estagiários para a regência, 

alternadamente, traz contribuições significativas para a formação docente, uma vez que 

possibilita que as duplas discutam continuamente suas práticas, configurando-se como uma 

oportunidade de realizar uma reflexão crítica e coletiva sobre as práticas desenvolvidas ao 

longo do estágio, em que estas podem servir de orientação para o desenvolvimento das 

próximas aulas, aproximando-se assim de uma formação crítica-reflexiva. 

Deve-se ressaltar que em ambos os formatos de organização das duplas para ministrar 

as aulas, possibilitam que haja uma discussão sobre as práticas desenvolvidas ao longo da 

etapa de regência, desde que o professor orientador e os estagiários prevejam estes momentos 

de discussões. 

Com relação à discussão das aulas desenvolvidas pelos estagiários durante a etapa da 

regência, optamos por analisá-la em três vertentes, de acordo com os envolvidos nessa 

discussão, isto é, professores supervisores, professores orientadores, ou apenas estagiários. 

Com relação ao professor supervisor, percebemos que apenas os relatórios BN7, BI9 e BN9 

evidenciam a participação deste durante a regência, sendo que os dois primeiros demonstram 

que este participou apenas da escolha do conteúdo a ser abordado pelos estagiários, enquanto 

que o BN9 destaca a orientação e o apoio deste profissional no desenvolvimento das aulas. 

                                                           
11

 Fica claro nos relatórios de estágio que a dupla permanece junta nas aulas durante todo o estágio, mas não 

esclarece que atribuição é dada ao estagiário que acompanha o colega, enquanto este ministra as aulas. Assim 

questiona-se qual o papel pedagógico da dupla? 
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Os relatórios BN7 e BI9 destacam também a discussão entre os estagiários acerca das 

aulas desenvolvidas ao longo do estágio, discussões essas que serviam de orientação para o 

planejamento das próximas aulas. Nesse sentido, percebemos uma aproximação com a 

formação crítica-reflexiva defendia por Zeichner (1993). Além disso, ressaltamos que o 

relatório BN9 evidência que o professor orientador assistiu às aulas ministradas pelos 

estagiários, aspecto que consideramos fundamental para que este possa desenvolver seu papel.  

Entretanto, o relatório não deixa claro se a partir das observações do professor 

orientador de estágio houve discussões sobre o desenvolvimento das aulas, uma vez que 

apenas observar as aulas não traz contribuições para a formação dos futuros professores, é 

necessário, baseados nestas, fazer uma análise conjunta, estagiários e professor, sobre o que 

foi desenvolvido, destacando os pontos positivos e negativos. 

Acreditamos que para que haja uma formação crítica-reflexiva é necessário criar 

momentos em que os diferentes atores envolvidos na formação docente, isto é, estagiários, 

professores orientadores e professores supervisores, possam discutir, tendo como princípio o 

diálogo, as aulas desenvolvidas pelos estagiários durante a etapa de regência, contribuindo 

também para desenvolver nos estagiários e nos professores (da universidade e da Educação 

Básica) uma postura investigativa diante da prática docente. 

Com relação à descrição das aulas ministradas pelos estagiários durante a etapa de 

regência, percebemos que os relatórios dão destaques distintos a essa atividade, em que uns 

preocupam-se mais com essa descrição do que outros. Assim, abordamos como cada relatório 

faz essa descrição: o relatório BI7 foca apenas no conteúdo abordado, o BI11 na estratégia 

utilizada, o BN11 destaca o conteúdo e a estratégia metodológica utilizada nas aulas e os 

relatórios BN7, BI9 e BN9 trazem os aspectos relacionados à estratégia utilizada nas aulas, os 

recursos e comportamento dos alunos frente a essas estratégias.  

Nos relatórios (BN7, BI9 e BN9) há uma maior preocupação em descrever os 

diferentes aspectos da aula desenvolvida, demonstrando que os estagiários podem ter tido uma 

maior compreensão das complexas relações que envolvem o processo de ensino-

aprendizagem. Além disso, para que haja uma reflexão crítica das atividades desenvolvidas 

durante as aulas é essencial uma descrição mais detalhada das atividades realizadas, como 

observamos nesses relatórios. 

Diante disso, observamos que a regência corresponde à etapa em que o estagiário 

ministra as aulas de Ciências/Biologia, em que deixa de ser simplesmente aluno e passa a ser 
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professor, contribuindo assim, de forma ímpar para a sua formação profissional. Porém, 

percebemos que há um enfoque no conteúdo e na metodologia de ensino, desconsiderando as 

relações que envolvem os sujeitos no processo de ensino-aprendizagem, conforme evidenciam 

os relatórios (BI7, BI11 e BN11). 

Constatamos que a maioria dos relatórios descreve de forma sucinta as aulas 

ministradas durante a etapa de regência. Acreditamos que a descrição é um importante 

instrumento para a análise crítica-reflexiva, uma vez que trazendo detalhes sobre o andamento 

das aulas, possibilita que o professor em formação faça uma reflexão sobre ação e sobre a 

reflexão na ação, e com isso possa direcionar suas práticas futuras. 

Destacamos também que grande parte dos relatórios (BI7, BI9, BN9, BI11, BN11) faz 

uma análise sobre as vivências em sala de aula, como professor regente, com exceção do 

relatório BN7, que foca nas falhas da escola campo, sem buscar soluções para estas. Dentre os 

relatórios que fazem a análise das vivências do estágio, destacamos que quatro (BI9, BN9, 

BI11, BN11), trazem referenciais teóricos para fundamentar as discussões, aspecto que 

consideramos positivo no desenvolvimento do estágio.  

Acreditamos que esta análise das aulas, pelos estagiários, contribui para que 

desenvolvam habilidades e atitudes importantes para a prática docente, além de criar um 

ambiente favorável para o desenvolvimento de uma postura investigativa diante da realidade 

escolar, postura esta pautada na formação crítica-reflexiva. 

Por fim, ressaltamos a importância da regência para a formação profissional, uma vez 

que aproxima os professores em formação da sua futura profissão, principalmente com 

relação aos alunos, possibilitando que estes reflitam e fortaleçam a construção de sua 

identidade docente (MAGALHÃES, 2010; ALMEIDA et al, 2009).  

 

5.4.2 – Atividades comum às duas disciplinas de estágio 

 

a) Seminário do Estágio Supervisionado de Ciências Biológicas – Licenciatura 

 

Com base nos relatórios analisados as atividades do estágio encerram-se com a 

realização do Seminário do Estágio Supervisionado de Ciências Biológicas – Licenciatura 

(SESBIO). Como esta atividade é realizada em ambos os estágios, optamos por analisar os 
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relatórios de forma conjunta, na tentativa de evitar que o presente texto fique repetitivo, 

facilitando a leitura, e consequentemente, o entendimento. 

O primeiro ponto que observamos diz respeito à presença/ausência do SESBIO nos 

relatórios de estágio. De início, percebemos que os relatórios dão ênfase diferente a esta 

atividade, em que cada relatório reservou um espaço distinto para discussão desse evento.  

Quando analisamos os relatórios do estágio I, percebemos que mesmo esta atividade 

estando presente na programação do curso desde 2003, e sendo uma exigência legal da UFG, 

apenas os relatórios AI9, AN9 e AI11 fazem menção ao SESBIO. Diante disso, podemos 

inferir que mesmo esta etapa sendo de fundamental importância para a formação docente, 

visto que se configura como um momento de discussão e reflexão sobre as vivências do 

estágio, há uma desvalorização desta, uma vez que não é incluída nas discussões do relatório, 

como as demais atividades do estágio. Assim, nos perguntamos: será que a atividade está 

realmente cumprindo com os seus objetivos? Ou configura-se apenas como o cumprimento de 

uma exigência legal da UFG? 

Nos relatórios do estágio II, observamos que, diferentemente dos relatórios do estágio 

I, a maioria destes abordam o SESBIO como etapa do estágio, com exceção do relatório 

BN11. Assim, a realização desta atividade tem maior destaque nos relatórios do estágio II. 

Dentre os relatórios de 2007, apenas o do estágio II (BI7 e BN9) fazem menção ao 

SESBIO. Estes destacam, como atividade central do referido evento, a apresentação dos 

estagiários acerca das experiências vivenciadas no estágio, sendo que o BN7 revela também 

que o SESBIO contou com a participação de outros professores do curso de Ciências 

Biológicas, além de uma palestra com uma professora colaboradora de outro curso de 

licenciatura. 

Em 2009 houve uma valorização desta atividade, uma vez que todos os relatórios 

analisados abordaram o SESBIO. Nos relatórios do estágio I (AI9 e AN9) esta atividade 

apresenta-se apenas por uma descrição sucinta das atividades realizadas durante o evento, 

evidenciando as suas contribuições para a formação docente, além de referirem-se a esse 

momento como um espaço de exposição dos resultados do estágio e de troca de experiências. 

Os relatórios do estágio II (BI9 e BN9) trabalham essa atividade de forma mais 

detalhada, dividindo o evento em três momentos: a) apresentação, em forma de relato, dos 

estagiários sobre as experiências vivenciadas no estágio; b) palestra com uma professora 
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colaborada de outro curso de licenciatura, sobre um tema pertinente à profissão docente; c) 

depoimentos dos professores supervisores sobre o desenvolvimento do estágio. 

A partir de 2011 os professores da área optaram por realizar apenas um evento por 

ano, no segundo semestre, visto que este abarca a maioria das turmas de estágio: Estágio I e II 

do noturno e Estágio II do período integral. Na turma de Estágio I do curso realizado em 

período integral, que é a única no primeiro semestre, a socialização dos resultados se dá em 

rodas de conversas realizadas nas escolas campo. Assim, primeiramente apresentaremos como 

SESBIO é abordado no relatório do estágio II (BI11), e posteriormente faremos uma 

discussão sobre as rodas de conversas evidenciadas no relatório (AI11). 

Com relação ao SESBIO, o relatório BI11 revela apenas que houve a elaboração e 

apresentação de um vídeo, pelos estagiários que destacavam os principais pontos vivenciados 

durante o desenvolvimento do estágio, não revelando como se deu a apresentação dos vídeos, 

se houve ou não discussões relacionadas a estes. É importante ressaltar que este relatório 

evidencia também a orientação do professor orientador de estágio na elaboração deste vídeo.  

Como mencionado anteriormente, em 2011 o curso em período integral realizou rodas 

de conversas, no lugar do SESBIO, assim a seguir analisaremos como essas rodas são 

abordadas no relatório AI11, o qual destaca que as rodas de conversa foram realizadas no 

final do estágio, nas escolas campo, contando com a participação dos estagiários, dos 

professores supervisores, dos professores orientadores, além de permitir a participação de 

outros funcionários da escola, que também estivessem ligados ao estágio.  

Estas rodas, por contarem com a participação de um grupo heterogêneo, possibilitam a 

partilha de diferentes pontos de vistas, em que cada um tem algo a acrescentar. Além disso, 

configura-se com uma ótima oportunidade de estabelecer uma reflexão crítica e coletiva 

acerca das vivências do estágio. 

Tardif (2011), afirma que a prática docente integra diferentes saberes (das disciplinas, 

curriculares, profissionais e da experiência), configurando o saber docente como um saber 

plural. Neste contexto, destacamos a importância das rodas de conversa, que possibilitam este 

entrelace de saberes. Principalmente no que concerne a relação entre o saber experiencial do 

professor supervisor, o saber específico do estagiário, e o saber profissional do professor 

orientador. 

Concordamos com Albuquerque e Galiazzi (2011) quando afirmam que essas rodas 

devem proporcionar que todos os participantes exponham o seu ponto de vista na discussão de 
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algum tema, assim como ouvir, o que possibilita a construção de um espaço em que todos 

podem aprender algo e ao mesmo tempo ensinar, pois as aprendizagens se constroem por 

meio da relação entre os sujeitos. 

Além do mais, acreditamos que estas Rodas configuraram-se como um espaço que 

permite a retirada do professor em exercício do isolamento em que esse muitas vezes se 

encontra solitário dentro da escola, possibilitando que reflita e dialogue com os outros sobre a 

sua própria prática, contribuindo assim para a sua formação continuada. Deve-se ressaltar que 

estas rodas também permitem que os professores formadores reflitam criticamente sobre as 

suas práticas docentes, uma vez que aproximam estes da realidade da educação básica. 

Vale destacar que além das rodas de conversas realizadas ao final do estágio, este 

relatório (AI11) evidencia o desenvolvimento de duas socializações ao longo do estágio, isto 

é, reuniões com todos os estagiários e professores da Área de Educação do ICB
12

, em que 

cada grupo de estágio faz uma apresentação de suas vivências, seguida de discussões, sendo 

estas realizadas no Laboratório de Estágio Supervisionado e Ensino de Ciências (LESEC)
13

. A 

primeira socialização pauta-se na apresentação e discussão da diagnose das escolas campo, 

enquanto que a segunda no PIP. 

Com relação a essas socializações, percebemos que no desenvolvimento do estágio I, 

no ano de 2011, do curso em questão há uma preocupação com relação à apresentação e 

discussão dos resultados obtidos pelos os estagiários ao longo das atividades do estágio, 

aproximando-se da concepção do estágio como pesquisa. Além disso, o trabalho dos 

professores orientadores na orientação das atividades do estágio é destaque, pois é um aspecto 

fundamental para uma formação profissional na perspectiva do professor crítico-reflexivo. 

Entretanto, enfatizamos que esta atividade traria maiores contribuições caso contasse com a 

participação dos professores supervisores, uma vez que estes são os que melhor conhecem a 

realidade da escola.  

No processo de socialização das vivências dos estagiários, as experiências e opiniões 

contribuem para a elaboração de novos conhecimentos e permitem mudanças no 

processo como um todo, em que as propostas efetivas podem ser redimensionadas, 

reelaboradas e reaplicadas (BARREIRO e GEBRAN, 2006, p. 104).  

                                                           
12

 Está área era denominada até 2010 de Didática, a partir de 2011 passou a se nomeada de Área de Educação. 
13

 Em 2009 a Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD – UFG) divulga o Edital PROGRAD / PRODOCÊNCIA nº 

001/2009 para a submissão de projetos de criação e/ou consolidação de Núcleos de Pesquisa ou Laboratórios 
que fortalecessem os cursos de Licenciaturas da UFG. Nesse contexto, os professores da Área da Didática, 
atualmente denominada de Educação, Departamento de Biologia Geral do Instituto de Ciências Biológicas 
submetem um projeto para a criação do Laboratório de Estágio Curricular Supervisionado da Licenciatura em 
Ciências Biológicas. 
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Observamos, também, que todos os relatórios caracterizam esse evento, 

principalmente, como um momento de troca de experiências entre os envolvidos. Nesse 

sentido, acreditamos que a troca de experiências/saberes proporcionada por essa atividade traz 

realmente grandes contribuições para a formação do estagiário, uma vez que possibilita um(a) 

relação/confronto entre os diferentes saberes docentes, permitindo também que o professor 

em formação vivencie a indissociabilidade entre a teoria e a prática, percebendo como a 

prática docente está interligada com diferentes correntes teóricas. 

Essas trocas ganham uma maior relevância a partir do momento que o evento conta 

com a participação de todos os envolvidos no estágio, isto é, os professores supervisores, 

professores em formação e professores orientadores, em que cada um expõe a sua visão de 

como foi o estágio, seus limites e possibilidades, aliando a um momento de reflexão coletiva 

sobre as experiências vivenciadas na escola campo, pautada na perspectiva do diálogo, como 

propõe Freire (2005), para que o estagiário vivencie a relação/confronto entre os diferentes 

saberes docentes. Pois, como afirma Tardif (2011, p.33) “o saber docente se compõe, na 

verdade, de vários saberes provenientes de diferentes fontes”. 

Outra contribuição desta atividade, evidenciada nos relatórios, é possibilitar que os 

estagiários desenvolvam habilidades e atitudes importantes para prática docente, como a 

elaboração e apresentação de vídeos e pôsteres, instrumentos, que se utilizados na perspectiva 

de uma formação crítica, podem facilitar o processo de ensino-aprendizagem, tornando alguns 

conteúdos mais atrativos para os alunos, possibilitando uma aprendizagem significativa. 

Considerando a singularidade da atividade docente e das situações-problemas 

encontradas na prática educativa, é notável a necessidade de propiciar, tanto para os 

professores em formação como para o professor em exercício, oportunidades de discutir e 

avaliar suas experiências, desenvolvendo-se como profissionais críticos-reflexivos 

(GONÇALVES; GONÇALVES, 1998). 

Por fim, acreditamos que a socialização das experiências seja um momento avaliativo 

que permite (re)organizar os estágios do curso de forma coletiva, com os atores da 

universidade e da escola, de modo que assumam-se corresponsáveis pela formação do 

professor de Ciências/Biologia. 
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b) Elaboração do Relatório de Estágio 

 

O relatório constitui o fechamento das atividades, em que os estagiários devem 

sistematizar de forma crítica-reflexiva todas as experiências vivenciadas ao longo do estágio. 

Focaremos nossa análise deste documento nos seguintes aspectos: estrutura e redação dos 

relatórios, referenciais utilizados para a elaboração do mesmo, orientação do professor 

orientador na elaboração do documento, momento em que este é elaborado e o tipo de texto, 

se descritivo ou analítico. 

No que diz respeito à estrutura dos relatórios, podemos dividir estes em dois grupos, 

isto é, por um lado temos os relatórios da disciplina Estágio Curricular Supervisionado I e por 

outro os relatórios da disciplina Estágio Curricular Supervisionado II. Constatamos que os 

relatórios constantes de cada grupo apresentam ao mesmo tempo similaridades e 

singularidades. Acreditamos que aquelas em virtude das orientações dos professores 

orientadores de estágio e dos referenciais teóricos da área, e estas relacionadas à 

individualidade de cada estagiário, uma vez que estes possuem histórias de vida diferentes, 

além de vivenciarem, tanto a formação inicial, quanto o estágio, com perspectivas próprias. 

Os relatórios do estágio I contemplam os seguintes tópicos: Introdução, Diagnose, 

Tema que Gerou o Projeto de Intervenção Pedagógica, Projeto de Intervenção Pedagógica, 

Considerações Finais ou Observações Gerais, Referenciais Bibliográficos, Anexos e 

Apêndices. Além disso, destacamos que os relatórios de 2009 e 2011 trazem o tópico dos 

Resultados, e os relatórios AN9 e AI11 abordam o SESBIO e as socializações, 

respectivamente. 

Nos relatórios do estágio II observamos os seguintes tópicos: Introdução, Descrição da 

escola, Etapas do estágio, Seminário Acadêmico ou SESBIO, Considerações Finais, 

Referenciais Bibliográficos, Anexos, e Apêndices. Os relatórios abordaram, de diferentes 

formas, o tópico Etapas do Estágio trazendo as seguintes atividades: Observação, 

Semirregência, Planejamento e Regência. 

De forma geral, analisando todos os relatórios, tanto do estágio I quanto do estágio II, 

percebemos que os tópicos apresentados por estes estão em consonância com os itens básicos 

do relatório de estágio proposto por Barreiro e Gebran (2006). 

Constatamos também que a maioria dos relatórios, assim como os PIP, apresentam 

falhas na redação, principalmente no que concerne aos referenciais teóricos e às citações, 
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diretas e indiretas, demonstrando que há pouco, ou praticamente nenhum, contato dos 

estagiários com as regras da Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT).  Nos 

relatórios do estágio I esses erros podem estar associados ao fato de esta ser, muitas vezes, a 

primeira vez que os estagiários entram em contado com a redação científica.  

Contudo esperava-se que nos relatórios do estágio II houvessem menos falhas, visto 

que os estagiários já teriam tido o primeiro contado com a redação científica durante o estágio 

I, fato este que não foi observado. Com exceção do relatório BN11, que não apresentou falha 

alguma na redação, o que pode estar associado a uma orientação do professor orientador de 

estágio na elaboração do relatório e/ou à autonomia do estagiário quanto às suas habilidades 

de escrita, principalmente, por meio de leituras. 

Diante dessa situação reforçamos a importância de o professor orientador de estágio 

durante a elaboração do relatório, a fim de desenvolver nos estagiários, habilidades 

fundamentais para a elaboração de um documento coerente com o tipo de texto que se 

propõem construir, isto é, o texto científico, indicando as normas que estão relacionadas a 

esse tipo de redação. 

Com relação aos referenciais teóricos utilizados nos relatórios, observamos que todos 

os relatórios trazem-nos atualizados, e que se aproximam da concepção de estágio como 

pesquisa e do modelo de formação crítico-reflexivo. Além disso, parte relevante dos relatórios 

busca diversos autores para fundamentarem suas escritas, com exceção do relatório BN7, que 

apresenta apenas um referencial no seu texto. Dentre os relatórios analisados destacamos o 

BN11, que faz uma discussão teórica bastante fundamentada, coerente e consistente. 

É importante ressaltar que apenas seis relatórios (AN7, AN9, AI11, BI7, BI9 e BN11) 

fundamentam-se também nas normatizações legais referentes à prática docente e ao estágio. 

Os relatórios AN7, AN9, BI9, BI11 e BN11 citam a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), os BI7 e BI9 citam a Resolução CEPEC Nº 731, os AI11 e BN11 citam o 

Regulamento Geral de Estágio Supervisionado de Ciências Biológicas – Licenciatura, que 

está contido no PPC do curso em questão, o relatório BI9 cita o Parecer CNE/CP 9/2001 e o 

relatório BN11 cita a Resolução CNE/CP 1/2002 e o Parecer CNE/CP 21/2001. 

Outro aspecto que ressaltamos, com relação aos referenciais teóricos, é que nenhum 

relatório faz menção à Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio 

de estudantes. Lembramos que como esta lei é de 2008, assim desconsideramos os relatórios 

de 2007, uma vez que estes são anteriores a promulgação a lei em questão.  
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Se por um lado há um avanço, uma vez que os relatórios trazem referenciais 

atualizados e coerentes com a concepção de estágio como pesquisa e com o modelo de 

formação crítico-reflexivo, por outro há um distanciamento dessa proposta de estágio, visto 

que apenas seis relatórios trabalham com as normatizações que regem a profissão docente, 

sendo que apenas um faz menção às resoluções internas da UFG.  

Acreditamos que a aproximação do professor em formação com as normatizações que 

regem a prática docente, mais especificamente o estágio, é fundamental para que desenvolva 

uma postura crítica diante da realidade, pois para que haja uma mudança real na realidade 

educacional, primeiramente os professores devem conhecer os documentos que regem a 

Educação, sendo a formação inicial, um momento privilegiado para se tomar ciência destes 

documentos, analisando-os coletiva e criticamente.  

Faz-se necessário ressaltar que estes documentos devem ser discutidos ao longo de 

todo o curso, principalmente nas disciplinas pedagógicas, devendo o estágio ser o momento 

de utilizá-los para fundamentar a análise crítica do estagiário com e na escola. 

Com relação aos seguintes aspectos a serem analisados, orientação do professor 

orientador na elaboração do relatório e o momento em que este documento é elaborado, não 

encontramos nenhuma evidência no corpo textual dos relatórios que auxiliassem nossa 

análise. Assim buscamos dados nas fichas de Controle de Frequência de Estágio, presentes 

nos anexos dos relatórios de estágios, sendo exigência legal da UFG. 

Analisando as listas mencionadas anteriormente, percebemos que apenas quatro 

relatórios (AI9, AI11, BI11 e BN11) demonstram que há uma carga horária destinada à 

orientação para elaboração do relatório de estágio. Acreditamos que esta orientação é 

fundamental para que os relatórios configurem-se como um instrumento de análise crítica-

reflexiva das experiências vivenciadas no estágio, rompendo com a concepção do relatório 

como um instrumento burocrático, que é elaborado apenas para se comprovar a realização de 

um trabalho. 

Barreiro e Gebran (2006, p.106) reforçam esta importância ao afirmarem que “para 

realizar o relatório, o estagiário deve ser orientado para elaborar sínteses decorrentes da 

experiência prático-teórica, de maneira a se vislumbrar como futuro profissional”. 

No que diz respeito ao momento em que os relatórios são elaborados, analisando as 

fichas de Controle de Frequência de Estágio, percebemos que dentre os relatórios que 

elucidam este momento (AI9, AI11, BI7, BN9, BI11, BN11), a maioria (AI9, AI11, BI7, 
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BN9, BN11) evidencia que os relatórios são elaborados somente no final do estágio, 

configurando-se com o trabalho final da disciplina. Ressaltamos que a elaboração deste 

relatório apenas ao final do estágio, fragiliza as descrições e as análises das experiências 

vivenciadas, uma vez que estas não são feitas no momento que ocorrem, não explicitando 

uma reflexão na ação e sobre a ação
14

. 

O relatório BI11 foi elaborado ao longo do estágio, tendo orientação do professor 

orientador de estágio. Concordamos com os autores supracitados quando afirmam que o 

relatório um é instrumento de registro, de reflexões, daquilo que se mostra como essencial 

para a compreensão e a execução do projeto de estágio, devendo constituir-se num processo 

de elaboração que perpasse todas as etapas do estágio, sendo construído a cada momento. 

O último ponto analisado dos relatórios está relacionado ao tipo de texto que estes 

apresentam. Todos os relatórios (AI7, AN7, AI9, AN9, AI11, AN11, BI7, BN7, BI9, BN9, 

BI11, BN11), em diferentes graus, trazem uma descrição das atividades desenvolvidas ao 

longo do estágio, que em sua maioria tem uma redação bastante sucinta. Destacamos que essa 

descrição deve ser realizada da forma mais clara possível, explicitando ao máximo as 

atividades desenvolvidas, para, a partir daí, realizar uma análise mais crítica destas atividades, 

possibilitando também que as diferentes pessoas que entrem em contato com os relatórios 

compreendam como se deu o processo de construção e de desenvolvimento do estágio. 

Dentre os relatórios do estágio I, apenas o AI9 e o AI11 fazem uma análise das 

vivências do estágio, sendo que o primeiro apresenta os dados, traz um posicionamento do 

estagiário, amplia a fundamentação teórica e exemplifica com imagens, que corroborem o 

posicionamento, e o segundo analisa as atividades com base em referenciais teóricos. 

Nesse sentido, percebemos que no estágio I a maioria dos relatórios configura-se 

apenas como um instrumento de descrição das atividades desenvolvidas, contribuindo pouco 

para a formação crítica-reflexiva dos estagiários. Defendemos que há necessidade de superar 

esta visão, tendo o professor orientador de estágio o papel fundamental de orientar os 

estagiários na reflexão sobre as observações/investigações realizadas e nos encaminhamentos 

possíveis e necessários em cada etapa, incluindo a elaboração do relatório. 

                                                           
14

 Ressaltamos que existem informações de que os registros das atividades desenvolvidas durante o estágio 

eram feito no “caderno de campo”, que auxiliaria na elaboração dos relatórios. Mas não sabemos se isso foi 

praticado em todos os anos. 
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Com relação aos relatórios do estágio II, observamos que todos (BI7, BN7, BI9, BN9, 

BI11, BN11) trazem também, de formas distintas, uma análise das atividades realizadas no 

estágio, sendo que a maioria dos relatórios fundamentam suas análises em referenciais 

teóricos da área. Dentre estes, ressaltamos que o relatório BN7 foca sua análise nas falhas da 

escola campo, não propondo soluções para superação destas. Há, neste caso, uma 

aproximação com a concepção de estágio pautada na perspectiva do criticismo, em que o 

estágio se restringia a apenas observar os defeitos das escolas e dos professores, sem 

encaminhar propostas e soluções para os problemas, configurando-se como uma crítica vazia 

(PIMENTA; LIMA, 2010). 

Percebemos assim que há um avanço na elaboração dos relatórios, uma vez que estes 

trazem uma análise, mesmo que algumas vezes sucinta, das experiências vivenciadas ao longo 

do estágio, além de apresentarem posicionamentos críticos dos estagiários acerca do 

desenvolvimento do estágio, o que era pouco observado nos relatórios do estágio I. 

A elaboração do relatório permite que os estagiários desenvolvam importantes 

características para a prática docente, dentro da perspectiva da formação pela pesquisa, como 

a capacidade de descrição, sistematização e análise dos dados, exercitando nestes a reflexão 

crítica sobre a realidade exposta. 

 

5.5 – Confrontando os dados da pesquisa: por uma visão integrada 

 

Diante do questionamento que propusemos investigar na presente pesquisa, 

elaboramos um quadro comparativo, no qual tentamos triangular os dados, estabelecendo uma 

relação entre o tipo de atividade desenvolvida e o tipo de documento que prevê a realização 

desta atividade, separando estes últimos em: documentos oficiais (LDB; Resolução CNE/CP 

Nº 1 e Nº 2 de 2002; Lei 11788; Resolução CEPEC Nº 631 e CEPEC Nº 731; PPC de 

Ciências Biológicas), Planos de Ensino e Relatórios de estágio do curso. 
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Quadro 15: Comparação entre as atividades desenvolvidas e os tipos de documentos 

analisados. 

           Documentos 

                analisados 

Atividades 

desenvolvidas 

Documentos 

Oficiais 
Planos de Ensino 

Relatórios de 

Estágio 

Observação e 

Diagnose 

CEPEC Nº 731; 

PPC 
Todos os planos Todos os relatórios 

Projeto de Intervenção 

Pedagógica 
CEPEC Nº 731 

Todos os planos do 

estágio I 

Todos os relatórios 

do estágio I 

Planejamento das 

Aulas 
- 

Todos os planos do 

estágio II 

Todos os relatórios 

do estágio II 

Semirregência PPC PE-II/2009 BI9 e BN9 

Regência PPC 
Todos os planos do 

estágio II 

Todos os relatórios 

do estágio II 

Seminário de Estágio CEPEC Nº 731 Todos os planos 

AI9; AN9; AI11; 

BI7; BN9; BI9; 

BN9 e BI11 

Relatório de Estágio 

Lei Nº 11788; 

CEPEC Nº 731; 

PPC 

Todos os planos Todos os relatórios 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 

 Analisando o quadro acima percebemos que a atividade de observação, seguida da 

elaboração da diagnose, se faz presente em todos os tipos de documentos analisados, 

mostrando a importância dessa atividade para a formação docente, uma vez que possibilita 

desenvolver uma postura investigativa no professor em formação frente à realidade. É 

importante destacar que os documentos oficiais (Resolução CEPEC Nº 731) e os Planos de 

Ensino reforçam o caráter crítico reflexivo que deve estar associado a essa atividade, devendo 

o estagiário, a partir de uma fundamentação teórica, desenvolver a observação, tendo ciência 

do quê observar, como observar e o porquê observar, além de atentar-se à descrição dos 

aspectos observados, para uma posterior análise crítica dessas descrições.  

Os relatórios evidenciam que os estagiários tendem a orientar suas observações por 

meio de roteiros pré-estabelecidos, demonstrando que há uma tentativa de contemplar essas 
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características da observação, previstas nos documentos oficiais e nos Planos de Ensino, 

mesmo que em alguns momentos, estes tratem de forma bastante descritiva os aspectos 

observados, fato este que pode estar associado ao pouco amadurecimento crítico dos 

formandos, visto que durante o curso, muitas vezes, essa característica não é muito 

desenvolvida e valorizada. 

Vale ressaltar que os documentos oficiais e os Planos de Ensino tratam a questão da 

Observação e da Diagnose de forma geral, contemplando todo o contexto escolar, já nos 

relatórios constatamos que no Estágio Curricular Supervisionado I os estagiários direcionam 

suas observações para os aspectos gerais da escola campo, enquanto que no Estágio 

Curricular Supervisionado II a atividade de observação se dá principalmente na sala de aula, 

em que os estagiários devem priorizar os aspectos relacionados ao ensino de 

Ciências/Biologia, com destaque no processo de ensino/aprendizagem. Essa divisão da 

observação permite que o tempo de estágio, seja organizado de forma a contemplar todas as 

atividades atreladas a ele, possibilitando que o estagiário desenvolva, no decorrer de cada 

atividade, habilidades e atitudes fundamentais para a prática docente. 

Com relação à elaboração e o desenvolvimento do Projeto de Intervenção Pedagógica, 

constatamos que apesar desta atividade estar prevista nos documentos oficiais (CEPEC Nº 

731), é nos Planos de Ensino da disciplina e nos relatórios de Estágio Curricular 

Supervisionado I que esta é contemplada. 

Outro aspecto que observamos é que esta atividade aparece com algumas distinções na 

denominação, do tipo de projeto a ser desenvolvido, dentro de cada tipo de documento 

analisado, refletindo diretamente no tipo de projeto desenvolvido nas escolas campo. Na 

Resolução CEPEC Nº 731 esta atividade é tratada como projeto de ensino, remetendo a um 

tipo de projeto voltado para os alunos, mais especificamente para o processo de ensino-

aprendizagem.  

Os planos de ensino das disciplinas de estágio preveem a realização de um projeto de 

intervenção, o que não necessariamente pode estar voltado para a os aspectos relacionados ao 

processo de ensino-aprendizagem, podendo contemplar diferentes aspectos da escola. Assim, 

observamos que os relatórios, ao desenvolverem projetos de intervenção pedagógica pouco 

relacionados com o ensino de Ciências/Biologia, estão por uma lado coerentes com os planos 

de ensino e por outro indo de encontro com a proposta da Resolução CEPEC Nº 731. 
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Mesmo diante destas divergências mencionadas anteriormente, constatamos que 

dentro dos diferentes tipos de documentos esta atividade é abordada de forma coerente, em 

que pudemos constatar que todos tratam esta como um momento de problematizar as 

situações vivenciadas na escola campo, e a partir desta problematização e de uma 

fundamentação teórica, os estagiários elaboram e desenvolvem o projeto.  

Essa atividade traz importantes contribuições, tanto para a escola, quanto para a 

formação dos futuros professores, por um lado ela interveem de forma sistemática, e contando 

com a (co) participação dos principais atores da escola (professores e alunos), na realidade 

escolar, e por outro permite desenvolver nos estagiários habilidades e atitudes importantes 

para uma postura investigativa frente à realidade escolar sendo orientado pela perspectiva 

crítica reflexiva. 

No que concerne o planejamento das aulas, não encontramos nenhuma referência a 

esta atividade nos documentos oficiais, o que revela uma desvalorização do ato por parte 

destes documentos. Nos planos de ensino da disciplina e nos relatórios de estágio, esta 

atividade aparece na disciplina Estágio Curricular Supervisionado II. Isto se justifica pelo fato 

de ser apenas nesta disciplina que o estagiário ministra aulas, exigindo assim o planejamento 

das mesmas. 

O planejamento é uma atividade essencial dentro da prática profissional, devendo 

configurar-se como uma atividade crítica e reflexiva, que visa orientar a atividade docente, 

possibilitando que a aula tenha uma sequência coerente, que vise facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem e, por conseguinte, o desenvolvimento dos alunos. Assim, acreditamos 

que esta atividade seja fundamental para a formação docente, não devendo ser praticada 

apenas no estágio, mas também em outras disciplinas do curso.  

Dentre as atividades elencadas na presente pesquisa como fazendo parte do estágio, 

percebemos que a semirregência é a que recebe menor destaque nos documentos analisado, 

esta se faz presente apenas no PPC do curso investigado, no plano de ensino de 2009 (PE-

II/2009) e nos relatórios de 2009 (BI9 e BN9) da disciplina Estágio Curricular Supervisionado 

II. Este tipo de atividade revela uma concepção de estágio como instrumentalização técnica, 

trazendo poucas contribuições para a formação docente, uma vez que se constitui apenas de 

atividades técnicas, que não exigem criatividade, iniciativa e criticidade por parte dos 

estagiários, pouco contribuindo para o desenvolvimento e a criticidade destes. 
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Assim, percebemos que há uma tentativa de superar a concepção de estágio como 

instrumentalização técnica, expressa no PPC do curso investigado, desenvolvendo o estágio 

como pesquisa, como propõe a política de estágio da instituição investigada. Acreditamos que 

essa mudança é uma atividade processual, não sendo possível realizá-la de forma abrupta, 

necessita de tempo para que os professores formadores analisem de forma crítica a nova 

proposta e possam, a partir desta análise, assimilar seus princípios de forma consciente e 

consistente, modificando assim sua prática docente. 

Um aspecto peculiar que observamos ao analisar o quadro 15 é que dentre os 

documentos oficiais analisados apenas o PPC faz referência à regência durante o estágio. 

Contudo deve-se esclarecer que mesmo a Resolução CEPEC Nº 731 não fazendo uma menção 

direta a essa atividade, ao analisá-la percebemos que este documento prevê a realização do 

projeto de ensino, o que implica indiretamente a atividade de regência. Ao contrário do PIP, 

esta atividade é tratada apenas nos planos de ensino e nos relatórios da disciplina Estágio 

Curricular Supervisionado II. 

 A regência é o momento que possibilita uma maior aproximação do estagiário com a 

sua realidade de trabalho, pois mesmo tendo ciência da importância da participação do 

professor nas tomadas de decisões e no dia a dia da escola, é na sala de aula, que na maioria 

das vezes, este desenvolve seu principal papel, que é contribuir para a aprendizagem acerca 

dos conhecimentos científicos e para a formação integral dos alunos. Neste momento o 

estagiário poderá vivenciar as dificuldades e as possibilidades da prática docente, adquirindo 

uma postura crítica frente aos condicionantes da sua prática profissional.  

Esta atividade permite também que o estagiário estabeleça uma relação entre as 

diferentes perspectivas teóricas discutidas ao longo da graduação e do estágio e sua prática 

docente, desvelando-a, para que assim, sempre que necessário, possa transformá-la, uma vez 

que só podemos implementar modificações significativas naquilo que conhecemos 

plenamente. 

Constatamos que apesar da importância que essa atividade assume para a formação 

docente, ela é tratada nos planos de ensino e nos relatórios, apenas como um momento do 

estagiário ministrar aulas. Estes documentos não revelam que há interesse por desenvolver 

uma postura investigativa durante a realização da atividade frente a realidade posta, aspecto 

que consideramos fundamental para uma formação na perspectiva crítica reflexiva. Assim, 
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percebemos que há uma aproximação com a concepção de formação de professores expressa 

no PPC do curso investigado. 

 Com relação ao Seminário de Estágio, observamos que apesar de haver uma 

valorização dessa atividade nos documentos oficiais e nos planos de ensino, alguns relatórios 

deixam de abordar essa atividade, principalmente os do estágio I. Isto pode estar associado a 

pouca compreensão por parte dos estagiários acerca da importância dessa atividade para a 

formação docente, e/ou por não entenderem o real papel do relatório de estágio. Podendo 

também estar relacionado ao destaque que o professor orientador dá a essa atividade, uma vez 

que este é o responsável por orientar a elaboração dos relatórios de estágio. 

 Analisando a abordagem dessa atividade nos diferentes tipos de documentos, 

constatamos que há uma coerência no entendimento dessa atividade entre eles, em que todos 

tratam-na como um momento de socialização e discussão a respeito das vivências do estágio, 

devendo contar com a participação dos diferentes atores envolvidos no projeto de estágio, isto 

é, professores formadores, estagiários, professores e funcionários da escola campo. 

 Esta atividade possibilita um momento de aproximação entre a universidade e a escola 

de Educação Básica, uma vez que permite a participação dos atores das duas instituições, 

configurando-se assim como um momento de troca de experiências. Essas trocas, pautadas no 

diálogo, trazem contribuições importantes tanto para a formação inicial dos estagiários quanto 

para a formação contínua dos professores (orientadores e supervisores).  

 Após desenvolver todas as atividades mencionadas anteriormente, os estagiários 

necessitam elaborar o relatório estágio, sendo esta atividade uma exigência legal prevista na 

Lei Nº 11788, na Resolução CEPEC Nº 731 e no PPC do curso investigado. Assim, 

observamos que tanto os planos de ensino como os relatórios evidenciam o atendimento dessa 

exigência dentro do estágio do curso analisado, uma vez que todos os documentos revelam a 

realização desta atividade. 

 Apesar de essa atividade ser uma exigência legal, não observamos em nenhum dos 

documentos oficiais ou dos planos de ensino, orientações acerca da elaboração do relatório de 

estágio, isto é, suas principais características, justificando-se, alguns distanciamentos dos 

relatórios analisados em relação à perspectiva crítica reflexiva de formação de professores 

defendida na presente pesquisa. Nesta perspectiva deve-se entender o relatório como um 

instrumento de análise crítica-reflexiva das experiências vivenciadas durante o estágio, sendo 

essencial para a compreensão e a execução do projeto de estágio, rompendo com a concepção 
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do relatório como um instrumento burocrático, que é elaborado apenas para se comprovar a 

realização de um trabalho.  

A elaboração do relatório dentro da perspectiva crítica reflexiva possibilita que os 

professores em formação desenvolvam importantes habilidades e atitudes para exercício 

profissional, como a capacidade de descrição, sistematização e análise dos dados, exercitando 

nestes a reflexão crítica sobre a realidade escolar. 

Acreditamos que para responder os questionamentos da presente pesquisa, não 

devemos ficar restrito a apenas a análise das atividades desenvolvidas, sendo necessário ir 

mais além, buscar também outros aspectos fundamentais para o desenvolvimento do estágio e 

que estão inseridos dentro destas atividades. Assim, com base nas leituras dos referenciais 

teóricos e dos documentos analisados na presente pesquisa, criamos algumas categorias, para 

nos auxiliar no entendimento acerca do desenvolvimento do estágio, e na concepção de 

estágio expressa nas atividades desenvolvidas. 

Na tentativa de facilitar a visualização das categorias, nos diferentes documentos 

analisados, criamos um quadro, no qual relacionamos as categorias com os documentos em 

que estas se revelam. 

Quadro 16: Comparação entre as categorias e os tipos de documentos analisado. 

            

 Documentos oficiais 
Planos de 

Ensino 

Relatórios de 

Estágio 

Inserção no ambiente 

escolar 

Todos os 

documentos 
Todos os planos 

Todos os 

relatórios 

Relação universidade – 

Escola Campo 

CNE/CP1/2002; 

CEPEC Nº 731; PPC 

PE-I/2011; PE-

II/2007 e PE-

II/2009 

Todos os 

relatórios 

Orientação do 

professor orientador 

Lei Nº 11788; 

CEPEC Nº 731; PPC 
Todos os planos 

AI9; AI11; BI9; 

BI11; BN11 

Orientação do 

professor supervisor 
Lei Nº 11788 - 

AI9; AI11; 

AN11; BN7; 

BI9; BN9; BI11 

Discussões teóricas 

interligadas com 

atividades práticas 

CEPEC Nº 731 Todos os planos 
AI7; AN9; AI11; 

BI11; BN11 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador. 
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Com relação à primeira categoria, inserção no ambiente escolar, alguns leitores 

poderiam considerá-la óbvia e simplista, contudo diante da importância desta inserção para a 

formação docente, decidimos fazer uma discussão acerca dessa categoria. A categoria está 

presente em todos os documentos analisados na referida pesquisa: documentos oficiais, planos 

de ensino e relatórios de estágio, como demonstra o quadro anterior, evidenciando sua 

primazia quando nos propomos a discutir estágio supervisionado nos cursos de licenciatura.  

Todos os documentos reforçam a importância da inserção do professor em formação 

no seu futuro local de trabalho, isto é, a escola. Além disso, destacam a necessidade de 

conhecer todos os aspectos relacionados às escolas, não apenas a sala de aula. Dentro dessa 

perspectiva os planos de ensino e os relatórios de estágio evidenciam que o estágio do curso 

analisado insere o estagiário no ambiente escolar, primeiramente compreendendo os seus 

aspectos gerais, durante a disciplina Estágio Curricular Supervisionado I, e depois mais 

voltado para as questões relacionadas à sala de aula e ao ensino de Ciências/Biologia, no 

Estágio Curricular Supervisionado II. 

A partir dessa inserção do estagiário no ambiente escolar, este poderá compreender 

importantes aspectos relacionados à prática docente, tanto no que concerne às questões 

estruturais e políticas do ambiente escolar, quanto às questões pedagógicas. Esta inserção 

configura-se também como um importante momento para a formação da identidade docente 

do estagiário, devendo ser ressaltada por meio de uma reflexão crítica acerca das experiências 

vivenciadas durante o estágio. Lembramos que a inserção por si só não garante esta formação, 

é necessário levar em consideração outros aspectos, os quais tentaremos contemplar nas 

outras categorias. 

Desde o momento em que se considera necessário a inserção do estagiário no 

ambiente escolar, deve-se preocupar em estabelecer uma relação entre a Universidade e a 

Escola Campo, no sentido que criar condições para o desenvolvimento do estágio. Nesse 

sentido, achamos necessário criar a categoria Relação Universidade – Escola Campo, na qual 

analisaremos como esta temática aparece nos diferentes tipos de documentos analisados na 

presente pesquisa.  

No Quadro 16, constatamos que todos os tipos de documento analisado tratam dessa 

questão, os quais destacam a necessidade de estabelecer uma parceria efetiva entre a 

universidade e a escola, na qual uma instituição não deve ser entendida como superior à outra. 

Contudo, ressaltamos que ao estabelecermos esta relação deve-se levar em consideração que 
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cada instituição tem as suas especificidades, e que é a partir dessas que se pode buscar uma 

real colaboração. 

Nos relatórios de estágio, investigamos em quais escolas desenvolvia-se o estágio do 

curso investigado, e, observamos que independente da turma, integral ou noturno, da 

disciplina, ECS-I e ECS –II, ou do ano, 2007, 2009 e 2011, o estágio tende a ser realizado nas 

mesmas instituições de Educação Básica, aspecto que nos permite inferir que no estágio do 

curso analisado há uma preocupação de estabelecer uma relação de parceria institucionalizada 

entre os envolvidos no estágio, a universidade e a escola campo de forma a se relacionarem 

com reciprocidade no papel de formação de professores. 

 A categoria orientação do professor orientador é evidenciada nos diferentes tipos de 

documentos analisados, sendo essencial para a realização do estágio, e consequente para a 

formação dos futuros professores, uma vez que o professor orientador é o responsável por 

direcionar, acompanhar, auxiliar, amparar, entre outras atribuições, o estagiário durante todo o 

desenvolvimento de todas as atividades do estágio. 

Com relação a essa orientação constatamos que apesar de ser uma exigência legal, 

prevista nos documentos oficiais nacionais (Lei Nº 11788) e locais (CEPEC Nº 731 e PPP), 

não fica claro nos planos de ensino da disciplina de estágio e nos relatórios. Nestes primeiros, 

constatamos que três planos (PE-I/2009, PE-I/2011 e PE-II/2011) preveem a orientação 

apenas para a elaboração do relatório de estágio e os outros três (PE-I/2007, PE-II/2007 e PE-

II/2009) evidenciam a necessidade de orientação durante todas as atividades do estágio. 

Assim sendo, percebemos um retrocesso no que concerne o projeto de estágio 

proposto pelos professores, uma vez que os planos de 2007 e 2009 preveem essa orientação 

durante todo o estágio enquanto que os de 2011 revelam essa orientação apenas durante a 

elaboração do relatório. 

Nos relatórios a orientação aparece de forma ainda mais insípida, sendo evidenciada 

apenas em cinco relatórios, sendo que dentre estes os relatórios BI9, BI11 e BN11 tratam da 

atividade somente nas fichas de Controle de Frequência de Estágio, além de evidenciar a 

orientação apenas para a elaboração do relatório. Somente os relatórios AI9 e AI11 

demonstram, em seu corpo textual, haver orientação do professor orientador de estágio 

durante todo o estágio. 

Nossos professores souberam nos orientar da melhor forma possível, indicando 

leituras, conduzindo discussões, orientando nas socializações, e fizeram isso sem 

tirar nossa autonomia, uma vez que incentivavam tal postura autônoma 

(RELATÓRIO AI11, p.78). 
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 A orientação do professor de estágio ao longo das disciplinas de estágio é fundamental 

no processo de formação dos futuros professores, levando-o a refletir criticamente com os 

estagiários, sempre pautado em referenciais teóricos, sobre as experiências vivenciadas 

durante o estágio, produzindo um novo conhecimento que ressignifique as práticas 

desenvolvidas. Deve, também, criar situações que favoreçam o desenvolvimento crítico do 

professor em formação e de sua autonomia, para que este, quando exercer a profissão, possa 

enfrentar os problemas relacionados à prática docente. 

Diante do caráter interinstitucional do estágio, realizado a partir de uma parceria entre 

a universidade e a escola de Educação Básica, há a necessidade de ter uma orientação não 

apenas do professor da instituição formadora, faz-se necessário também uma orientação do 

professor da escola campo, orientação do professor supervisor. Dentre os documentos 

oficiais analisados observamos que esta orientação é prevista apenas na Lei Nº 11788, não 

havendo nenhuma menção desta nos documentos, específicos da instituição pesquisada, que 

regem o estágio.  

 É interessante observar que os planos de ensino da disciplina de estágio não fazem 

referência a essa orientação, este fato pode estar relacionado à natureza do plano, uma vez que 

este é um documento do professor de estágio. Contudo, vale ressaltar que a Política de Estágio 

prevê que o planejamento do estágio deva ser realizado de forma conjunta, contando com a 

participação dos professores formadores e dos professores da Educação Básica, devendo 

assim estar previsto, nos Planos de Ensino da disciplina de estágio, a orientação de ambos os 

professores. 

 Por outro lado, parte significativa dos relatórios (AI9; AI11; AN11; BN7; BI9; BN9 e 

BI11) evidencia ao longo do corpo textual a orientação do professor supervisor durantes as 

diferentes atividades do estágio, como elucidam a citações abaixo. A maior aproximação do 

estagiário com o professor supervisor pode estar relacionado ao fato de este estar sempre na 

escola campo, ficando mais próximo dos estagiários, enquanto que o professor orientador 

tende a frequentar de escola de forma, não contínua para acompanhar os estagiários, já que 

temos um número menor de professores para acompanhar as turmas de 15 alunos, como 

determina a Resolução CEPEC Nº 731. 

Outro ponto importante para a formação do profissional de educação são as 

orientações e o apoio do professor supervisor (RELATÓRIO BN9, p.29). 

 

Apesar das primeiras dificuldades encontradas pode-se perceber que a professora era 

bastante acessível e estava aberta para o diálogo (RELATÓRIO BN7, p.10). 

 



176 

 

A professora supervisora do CEWM foi muito participativa durante a realização da 

semirregência... ela buscou mostrar a estes (estagiários) o papel e os compromissos 

do professor no contexto escolar, colocando as reais necessidades e os conflitos que 

os docentes encontram na realização de sua profissão (RELATÓRIO BI9, p.38). 

 

 A orientação do profissional durante as atividades do estágio traz importantes 

contribuições para a formação dos futuros docentes, uma vez que possui um rico saber 

experiencial construído ao longo da carreira docente, além de ter uma visão singular sobre a 

prática docente. A partir do momento que o estagiário entra em contato com o professor da 

Educação Básica, há a possibilidades de estabelecer-se uma rede de trocas de saberes, 

configurando-se, além de um momento de formação inicial, como um momento de formação 

contínua. 

 Por fim, destacamos que além dos aspectos mencionados anteriormente é fundamental 

que os estagiários não “caiam de paraquedas” na escola campo, sendo necessário que, além de 

uma fundamentação teórica adquirida durante o curso, ajam discussões dentro da disciplina de 

estágio, principalmente ao que concerne o que é o estágio, o seu papel, entre outros aspectos, 

que estejam relacionados com a prática docente. Assim, criamos a categoria discussões 

teóricas interligadas com atividades práticas, na qual pretendemos compreender como estas 

discussões são tratadas nos diferentes tipos de documentos. 

Todos os tipos de documentos analisados preveem durante o desenvolvimento do 

estágio discussões sobre as diferentes temáticas relacionadas à prática docente. No quadro 16 

constatamos que essas discussões recebem maior destaque na CEPEC Nº 731 e nos planos de 

ensino da disciplina de estágio, enquanto que nos relatórios há poucas evidências claras da 

realização destas. Contudo, ressaltamos que ao analisar os relatórios observamos que há uma 

rica fundamentação teórica na escrita deste, podendo indicar que realmente houve essas 

discussões. 

Acreditamos que para que haja uma real compreensão da realidade educacional é 

necessário não apenas a inserção do estagiário no ambiente escolar. Esta inserção deve estar 

fundada numa fundamentação teórica, que auxilie na reflexão crítica sobre as experiências 

vivenciadas durante o estágio, dando condições para que o estagiário teorize suas vivências, 

contribuindo também para formação da identidade docente. 
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POSSIBILIDADES DE CONCLUSÃO 

 

Na presente pesquisa procuramos compreender como é desenvolvido o Estágio 

Curricular Obrigatório no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Goiás – Campus Goiânia. A partir desse ponto central, desvelamos as diferentes 

concepções expressas nas atividades realizadas nos estágios obrigatórios do referido curso. 

Assim, procuramos responder aos seguintes questionamentos: Como é desenvolvido o Estágio 

Supervisionado no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Goiás – Campus Goiânia? Quais as concepções de estágio expressam nas atividades 

desenvolvidas nas disciplinas Estágio Curricular Supervisionado I e II no curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal de Goiás – Campus Goiânia? 

Ao iniciar nossa investigação, procuramos subsídios na literatura da área de Formação 

de Professores, especialmente nos trabalhos que se referiam ao Estágio Supervisionado. 

Ancorados por este componente teórico, debruçamos sobre os dados coletados, procurando 

identificar, nos diferentes documentos analisados, os principais aspectos relacionados ao 

desenvolvimento do estágio e a concepção de estágio expressa em cada documento. 

Diante da complexidade inerente da prática educativa, e consequentemente da 

formação de professores, optamos por analisar diferentes “tipos” de documentos, 

compreender/desvelar, através de diferentes visões, o estágio supervisionado do curso 

investigado. 

Para entender como realmente é desenvolvido o estágio supervisionado no Curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas da UFG, as principais fontes de dados analisadas na 

presente pesquisa foram os Planos de Ensino da disciplina de estágio e os Relatórios de 

Estágio. Estes documentos, apesar das dificuldades para sua análise, constituíram-se em 

fontes riquíssimas de dados, possibilitando entender o estágio a partir de diferentes visões, 

isto é, do professor formador, que elabora o Plano de Ensino, e do estagiário, que elabora o 

Relatório de Estágio. 

No que concerne ao desenvolvimento do estágio, percebemos que há, em certa 

medida, uma coerência entre o que está proposto nos Planos de Ensino e o que nos revelam os 

Relatórios de Estágio, sendo que em ambos os documentos, há uma distinção clara entre os 

tipos de atividades desenvolvidas na disciplina Estágio Curricular Supervisionado I e as 

desenvolvidas no Estágio Curricular Supervisionado II. 
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No Estágio I, observamos que as principais atividades desenvolvidas são a observação 

da Escola Campo e elaboração da Diagnose, elaboração e desenvolvimento do Projeto de 

Intervenção Pedagógica, Seminário de Estágio Supervisionado e elaboração do Relatório de 

Estágio. 

Analisando os planos de ensino e os relatórios de estágio, constamos que na disciplina 

Estágio Curricular Supervisionado I há uma aproximação com a concepção de estágio como 

pesquisa, estando coerente com a proposta de estágio prevista na Política de Estágio da UFG. 

Nesta disciplina, os estagiários primeiramente tentam compreender a escola como um todo, 

tanto os aspectos relacionados à sala de aula, quanto o contexto geral da escola, isto é, seu 

funcionamento, organização, entre outros aspectos, e a partir dessa análise crítica da realidade 

observada, os estagiários elaboram e desenvolvem um projeto de intervenção na escola. 

 Assim, percebe-se que, na forma em que o Estágio Supervisionado I está organizado, 

há uma tentativa de trazer melhorias para a escola campo, além de possibilitar que o professor 

em formação desenvolva habilidades e atitudes fundamentais para a prática docente, 

principalmente no que se refere ao desenvolvimento de uma postura investigativa frente à 

prática docente. 

No Estágio II, as principais atividades desenvolvidas foram a observação da escola e 

da sala de aula, Planejamento das Aulas, Semirregência, Regência, Seminário de Estágio 

Supervisionado e elaboração do Relatório de Estágio. 

As atividades desenvolvidas na disciplina Estágio Curricular Supervisionado II revela-

nos uma aproximação com a concepção de estágio como instrumentalização técnica, tendo 

alguns traços da inserção da pesquisa no estágio, estando assim coerente com o projeto de 

estágio do PPC do curso investigado. 

Os documentos analisados revelam que na disciplina há uma maior preocupação com 

as questões técnicas da formação docente, em que o estágio apresenta características do 

modelo formativo baseado na perspectiva técnica de formação docente, isto é, Observação, 

Semirregência e Regência, não sendo revelado, durante o desenvolvimento dessas atividades, 

a busca por desenvolver uma postura crítica reflexiva nos estagiários. 

Por fim, é importante ressaltar, que não é apenas o tipo de atividade desenvolvida no 

estágio que permitirá inferir se este está pautado na pesquisa ou não, é necessário ir mais 

além, tentar compreender como estas atividades são desenvolvidas, se mesmo, inicialmente, 

tendo um caráter técnico ela possibilitaria desenvolver uma postura investigativa? Ou pelo 
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contrário, desenvolver um projeto de ensino não significa que o estágio estivesse 

fundamentado na pesquisa, uma vez que este projeto pode estar sendo elaborado e 

desenvolvido de forma técnica, sem uma análise crítica do ambiente escolar. 

De forma geral constatamos que o estágio do curso investigado traz importantes 

contribuições para a formação docente, principalmente, dentro da perspectiva crítica reflexiva. 

Contudo, dentro de algumas atividades, principalmente no Estágio Supervisionado II, 

observamos que ainda há uma forte influencia da perspectiva técnica, necessitando avançar na 

organização e no desenvolvimento das atividades propostas. 

No que tange às concepções de estágio expressas nas atividades desenvolvidas nas 

disciplinas de estágio supervisionado I e II, constatamos que em todos os “tipos” de 

documentos analisados relevam-se basicamente duas concepções de estágio principais: 

Estágio como Instrumentalização Técnica e Estágio como Pesquisa. É importante afirmar que 

muitas vezes um mesmo documento, principalmente os Planos de Ensino das disciplinas de 

Estágio e os Relatórios de Estágio, apresentam características relacionadas a essas duas 

concepções. 

O estágio como instrumentalização técnica revela-se nos diferentes documentos de 

forma insípida, estando presente em apenas alguns documento como o PPC, mais 

especificamente no Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de Ciências 

Biológicas – Modalidades: Licenciatura e Bacharelado, em alguns Planos de Ensino e 

Relatórios de Estágio, principalmente os referentes à disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado II. 

A presença desta concepção de estágio está relacionada, principalmente, a forte 

influência que a perspectiva técnica teve/tem sobre os cursos de formação de professores, 

tornando-se difícil romper com esse modelo de formação. Lembrando que a dimensão técnica 

também é importante para a formação docente, porém o curso não deve ter esta como foco 

central, devendo contemplar as diferentes dimensões: política, ética, entre outras. 

O estágio como pesquisa apresenta-se de forma mais consistente nos diferentes “tipos” 

de documentos analisados, sendo que todos os documentos expressam essa concepção, isto é, 

os Documentos Oficiais, com exceção do PPC; os Planos de Ensino das disciplinas de Estágio 

e os Relatórios de Estágio, especialmente os referentes à disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado I. 
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Esse novo modelo de estágio, vem ganhando força nos cursos de formação de 

professores, principalmente por se aproximar das ideias defendidas pela perspectiva crítica de 

formação de docente, isto é, na busca por formar um profissional crítico reflexivo, e que tendo 

ciência das limitações impostas pelo contexto social, busque transformá-lo, construindo assim 

uma sociedade mais justa e igualitária. Além disso, traz importantes contribuições para a 

formação docente, uma vez que possibilita que o estagiário desenvolva uma postura 

investigativa frente à prática docente. 

Diante da forma que o estágio está estruturado e das concepções de estágio reveladas 

nas atividades desenvolvidas, constatamos que este componente apresenta, dentro do curso 

investigado, pontos positivos e pontos negativos. Assim, procuramos elencar os principais 

pontos observados ao longo de toda a análise dos dados. 

Com relação aos pontos positivos, um dos aspectos que consideramos mais relevante 

observado no estágio, estando evidenciado em todos os “tipos” de documentos analisados na 

presente pesquisa, se refere à inserção da pesquisa no desenvolvimento do estágio, 

principalmente, por meio da realização do PIP durante o estágio, possibilitando assim, que o 

professor em formação desenvolva uma postura investigativa frente à realidade, sempre 

analisando de forma crítica sua prática docente.  

Contudo, a pesquisa aparece no Estágio Supervisionado II de forma bastante insípida, 

necessitando uma reformulação na estrutura deste componente, na qual as atividades 

desenvolvidas devem proporcionar ao estagiário a oportunidade de desenvolver o senso 

crítico e uma postura investigativa. 

Outro aspecto positivo constatado no desenvolvimento do estágio diz respeito à 

realização do Seminário de Estágio, onde o curso foi precursor na realização destes eventos 

entre os cursos de licenciatura da UFG. Nada obstante, vale ressaltar que o evento não deve 

configurar-se apenas como um momento de relato de experiências, como evidência alguns 

relatórios de estágio, deve ir mais além, configurando-se como um momento de discussões 

profundas acerca do desenvolvimento do estágio, levando a uma avaliação conjunta, isto é, 

com a participação dos professores formadores, estagiários e professores das escolas campo, 

deste componente curricular.  

Do mesmo modo, destacamos também que todos os tipos de documentos analisados 

evidenciam que o estágio do curso analisado busca estabelecer uma relação de parceria entre a 
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Universidade e as escolas campo, sendo esta fundamental para um projeto de estágio fundado 

na perspectiva crítica reflexiva de formação docente. 

No que se refere aos pontos negativos, o primeiro que merece destaque, constatado 

durante a análise dos dados, principalmente dos relatórios, está relacionado ao fato de o 

estágio fazer poucas articulações com as disciplinas pedagógicas, no que diz respeito aos 

autores e as análises das vivencias do estágio, demonstrando que o estágio não está assumindo 

o papel de componente central no curso de formação docente, como defendemos. 

O segundo aspecto do estágio que apresenta alguns equívocos são os relatórios de 

estágio, uma vez que estes documentos são muitas vezes elaborados de forma simplificada, 

tanto no que concerne à descrição das experiências vivenciadas durante o estágio quanto na 

análise crítica reflexiva destas experiências. Nesse sentido, acreditamos que o relatório não 

está assumindo o seu real papel, isto é, como um instrumento no qual o estagiário deveria 

descrever, sistematizar e analisar as vivências, apoiado, nos princípios da reflexão crítica. 

Diante do exposto, e do objetivo da presente pesquisa, elencamos algumas sugestões 

que podem trazer melhorias na organização e no desenvolvimento do estágio, aproximando 

este componente da perspectiva crítica reflexiva de formação docente. Além disso, 

acreditamos que uma pesquisa não deve se resumir a apenas apontar as falhas, mas pelo 

contrário, tem que apresentar propostas que possibilitem superá-las. Assim, elencamos a 

seguir algumas sugestões: 

 Reformular o PPC do curso atendendo as normativas do MEC quanto à 

proposta curricular definindo a opção pelo curso de licenciatura e, nele inserir 

a Política e Gestão do Estágio; 

 inserir as contribuições dos professores supervisores e estagiários na 

reelaboração dos Planos de Ensino das disciplinas de Estágio, além de detalhar 

todas as atividades a serem desenvolvidas durante as disciplinas de Estágio; 

 elaborar em consonância com o PPC e a legislação atual o Caderno de 

Regulamento de Estágio com todas as etapas definidas para orientar o aluno e 

os professores das disciplinas de Estágio, institucionalizando as práticas 

desenvolvidas; 

 instituir o Caderno de Campo como elemento de registro do estágio, utilizando 

as anotações feitas neste, para a escrita dos relatórios de estágio, enriquecendo 

assim a análise das vivências do estágio; 
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 garantir que a escrita dos relatórios de estágio seja de forma descritiva/analítica 

contemplando todas as atividades que realizadas; 

 criar momentos, durante todo o estágio, de maior aproximação entre o 

professor orientador, o professor supervisor e os estagiários, possibilitando a 

troca de saberes; 

 ampliar a parceria com a escola campo para incluir inovações e atualizações no 

campo do ensino-aprendizagem de Ciências/Biologia; 

 De forma geral acreditamos que o estágio do curso analisado apresenta importantes 

avanços no que concerne sua organização e desenvolvimento, trazendo contribuições para a 

formação docente. Ainda assim necessita de algumas reformulações, visando principalmente 

uma maior articulação entre este componente e as outras disciplinas do curso. Lembrando que 

não existe um formato de estágio que seja considerado perfeito, visto que a prática educativa é 

carregada de incertezas, configurando-se assim como uma atividade complexa, sendo 

necessário sempre estar avaliando as atividades desenvolvidas, buscando fazendo alterações 

de acordo com o contexto, interno e externo, e com a situação vivenciada. 

 Acreditamos que a presente pesquisa alcançou o objetivo pretendido, isto é, de 

compreender o desenvolvimento do Estágio Supervisionado no curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas da UFG – Campus Goiânia, desvelando as diferentes concepções de 

estágio expressa nas atividades desenvolvidas. Temos ciência do caráter complexo e incerto 

que envolve este componente curricular, não sendo possível esgotá-lo, assim esperamos pelo 

menos ter contribuído com a produção de conhecimento na área de formação de professores 

de Ciências/Biologia, e mais especificamente com a temática Estágio Supervisionado, 

propiciando uma maior compreensão deste componente curricular. 
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