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RESUMO 

 
 

O presente trabalho teve como objetivo investigar as representações 
sociais de alunos estagiários do curso de licenciatura em Ciências Biológicas de 
uma instituição particular do sul goiano, sobre o Estágio Curricular em sua 
formação docente. Desse modo, a questão que norteou a pesquisa foi: que 
representações alunos de um curso de Licenciatura em Ciências Biológicas têm 
a respeito do estágio curricular em sua formação?  Investigou-se como os 
alunos apreendem a disciplina e suas contribuições para a formação 
profissional. Para tanto, tomou-se como aporte teórico - metodológico a Teoria 
das Representações Sociais (TRS) de Moscovici (1978), porque as 
Representações Sociais (RS) consistem em um meio de apreender os 
significados que os estagiários atribuem ao estágio curricular. A pesquisa é de 
abordagem qualitativa, com características de um estudo de caso educacional. 
Para a construção dos dados, foram aplicados questionários a 72 alunos do 4º, 
5º, 6º e 7º períodos do referido curso, matriculados na disciplina 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 trabalhados de 
acordo com a análise de conteúdo (BARDIN, 2010), dos quais emergiram os 
seguintes eixos temáticos: 1)Estrutura e cotidiano da escola; 2) Formação e 
trabalho docente; 3) Métodos e processos de ensino; 4) Relação teoria e prática; 
5) Desenvolvimento pessoal e profissional; 6) Passagem de estagiário a 
professor. Constata-se que a representação sobre o estágio, explicitada nos 
documentos submetidos à análise, é a de um momento de aprendizagem do 
como fazer, de como colocar em prática na escola a teoria estudada no curso 
universitário. Estas representações se ancoram na mescla de uma perspectiva 
acadêmica e técnica de formação de professores (ZEICHNER,1993). As 
análises das respostas dos alunos ao questionário mostraram diferentes formas 
de representar o estágio curricular: como momento de aproximação com a 
estrutura e o cotidiano escolar; como momento de aprimoramento da formação 
docente e de aprendizagem sobre o trabalho de professor; como momento de 
aprendizagem de métodos de ensino; como um momento de estabelecer 
relação entre teoria e prática; como oportunidade de desenvolvimento pessoal e 
profissional; e como uma transição de aluno estagiário para professor. Mediante 
a complexidade da empreitada, espera-se que a presente investigação contribua 
para a discussão sobre o tema e instigue novas pesquisas. 
 

Palavras-chave: Estágio, Formação de professores de Ciências Biológicas, 
Representação Social.  
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ABSTRACT 
 
 
 

This study aimed to investigate the social representations of interns from 
undergraduate degree in Biological Sciences, a private institution of southern 
Goiás on Curricular Training on their teacher education. Thus, the question that 
guided the research was: what representations do the students in a course of 
Full Degree in Biological Sciences have about the training on their education 
curriculum? We investigated how students learn the discipline and its 
contribution to professional training. For that, it was taken as theoretical - 
methodological approach Social Representations Theory (SRT) of Moscovici 
(1978), because the Social Representations (SR) consist of a way to understand 
the meanings attributed to the curricular training. The research is a qualitative 
approach, with characteristic of a case study of education. For the data 
construction, questionnaires were administered to 72 students from 4, 5, 6 and 7 
periods of the referred course and enrolled in the Curricular Training discipline. 
In addition, Education Programme of the investigated course, the teaching plans 
of discipline Curricular and portfolios of students studied, analysis of documents 
were submitted to documentary analysis in order to complement the information 
obtained by means questionnaires. Data were analyzed according to the content 
analysis (Bardin, 2010), of which emerged the following thematic axis: 1) 
Structure and school routine, 2) Training and teaching work, 3) teaching methods 
and procedures; 4) relationship between theory and practice, 5) personal and 
professional development; 6) Passage of a trainee to teacher. It has been found 
that the representation on the stage, detailed in the documents submitted to 
analysis, is a moment of learning how to, how to put into practice at school, the 
theory studied in college. These representations are anchored in a mix of 
academic and technical perspective of teacher education (Zeichner, 1993). 
Analyses of student responses to the questionnaire showed different ways to 
represent the curricular training: as a moment of approchement with the structure 
and school routine, as a moment of improving teacher training and learning the 
work of professor, as a moment of learning methods teaching, as a time to 
establish the relationship between theory and practice as an opportunity for 
personal and professional development, and as a transition from student trainees 
to teacher. Through complexity of the contract, it is expected that this research 
contributes to the discussion on the issue and instigate further research. 

 
Key Words: Internship, Training teachers of Biological Sciences, Social 
Representation. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Imagino que dar início a um texto tão importante em minha vida não 

poderia prescindir de contar um pouco como surgiu o interesse pelo tema 

formação de professores, sobre o qual desenvolvi esta pesquisa. 

Desde criança, tive verdadeiro fascínio pela profissão de professor. 

Admirava aquelas pessoas que, de variadas maneiras, propunham-se a ensinar 

algo para outras pessoas. Com o desenrolar de minha vida escolar e, 

posteriormente, acadêmica, fui percebendo a grande dificuldade e a 

complexidade envolvidas no exercício dessa profissão. 

Confesso que iniciei o curso de licenciatura sem muito entusiasmo, 

seguindo as orientações de meu pai. A percepção das dificuldades quase 

superou o fascínio e o desejo pela docência. Entretanto, na primeira metade do 

curso, já havia me apaixonado pela possibilidade de ensinar Biologia, não tinha 

mais dúvidas! 

Minha experiência, hoje, ainda é maior como aluna, pois poucas vezes 

pude atuar como professora. Dentre esses momentos, além dos estágios, estão 

as substituições de professores de Ciências e Biologia e minha atuação como 

técnica responsável pelos Laboratórios de Biologia e Química da instituição de 

Ensino Superior investigada. 

No trabalho como técnica de laboratório, o que mais me agradou foi a 

oportunidade de auxiliar os estudantes na orientação de projetos de pesquisas 

interdisciplinares e de auxiliar os professores em aulas práticas. Nesses 

momentos, tive um contato maior com os alunos de licenciatura, de um ponto 

vista diferenciado, agora não mais como colegas, mas como profissional. Devido 

a esse contato, pude perceber, por parte de muitos, o descaso com as 

atividades relacionadas ao estágio curricular e, consequentemente, um 

sentimento de desvalorização da docência, o que eu, quando aluna, também 

percebera. 

Indagava-me por que as atividades mais correlatas à docência eram tão 

desvalorizadas em um curso de formação de professores. Por que futuros 

professores de Ciências e Biologia se recusavam ou apresentavam tantas 

dificuldades, tanta resistência, para entrar em uma sala de aula? 
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Nessa ocasião, para tentar compreender o porquê de tamanha 

desvalorização, pude apenas ler alguns artigos sobre o estágio em licenciaturas, 

pois participava de um grupo de pesquisa em Microbiologia de Alimentos e 

Microbiologia Hospitalar, vinculado à mesma instituição, não tendo a 

oportunidade de desenvolver um estudo aprofundado sobre a formação de 

professores, mais especificamente sobre o estágio curricular nesta formação. 

A inquietação e a curiosidade de saber como o estágio era visto pelos 

alunos de cursos de licenciatura continuou. Assim, quase que diariamente, 

buscava nos sítios eletrônicos de Universidades brasileiras algum programa de 

mestrado no qual tivesse a possibilidade de investigar a formação de 

professores. 

No final de 2008, encontrei o edital do Mestrado em Educação em 

Ciências e Matemática da Universidade Federal de Goiás. Para a inscrição no 

processo seletivo, escrevi um pré-projeto de pesquisa cuja proposta era 

investigar a percepção dos alunos estagiários de um curso de formação de 

professores de Ciências Biológicas sobre o estágio, sendo aprovada pela 

comissão de seleção do referido Programa.  

Logo no primeiro ano, 2009, cursei disciplinas e participei de discussões 

que em muito contribuíram para minha formação, passei por momentos de 

desconstrução e reconstrução de muitos conceitos, dos quais decorreram 

verdadeiras mudanças de paradigmas. O mestrado provocou reflexões sobre a 

minha formação como professora de Ciências, sobre as concepções que 

estavam arraigadas no meu curso de origem e em mim. Tais reflexões fizeram 

com que minhas inquietudes aumentassem e com que meu projeto inicial 

passasse por diversas alterações quando compreendi, com o auxílio e o 

incentivo de minha orientadora, somados a muita leitura, que na verdade o que 

eu pretendia estudar não era percepção, mas a representação construída pelos 

alunos, futuros professores de Ciências e Biologia sobre o estágio curricular.  

Destarte, ao imergir na literatura que trata dessa questão, constatamos 

que os estágios são formas privilegiadas de introduzir o licenciando na escola, 

com auxílio de professores experientes que possam orientá-lo e auxiliá-lo na 

compreensão das dificuldades que venham a surgir ao longo de sua prática e na 

busca de alternativas para superá-las. O período de realização do Estágio 

Curricular (Estágio) é fundamental na carreira do futuro professor, pois o 
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confronto direto com situações reais, a resolução de problemas concretos e a 

interação com professores experientes são determinantes à iniciação nas 

convenções, saberes e linguagens peculiares da profissão. O estágio, 

compreendido como uma forma de experimentação auxilia, ainda, no 

conhecimento das dificuldades da docência, bem como das limitações e 

aptidões do próprio estagiário (CAIRES; ALMEIDA, 2003). 

Consideramos o estágio curricular como momento ímpar para se 

estabelecer a relação teoria e prática na formação de professores, entretanto 

esta não poderia ser a única disciplina ou componente curricular que propiciasse 

tal relação. Pois, não é possível articular na segunda metade do curso de 

formação o que foi dicotomizado na primeira metade. 

Concordamos com Lima (2008), quando defende este componente 

curricular como espaço de aprendizagem da profissão docente e de construção 

da identidade profissional, permeando outras disciplinas no projeto pedagógico 

dos cursos de formação de professores. 

Com o entendimento do estágio como componente curricular de extrema 

relevância no processo de formação do docente, questionamos: que 

representações alunos de um curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas têm a respeito do estágio curricular em sua formação?  

Na busca de esclarecimento para esta indagação, o presente trabalho 

teve como objetivo geral investigar as representações sociais de alunos 

estagiários do curso de licenciatura em Ciências Biológicas de uma instituição 

particular do sul goiano sobre o Estágio Curricular. Investigamos como os 

alunos apreendem a disciplina e sua contribuição para a formação profissional 

do professor de Ciências Biológicas.  

Para encontrar respostas às indagações que motivaram esta pesquisa fui 

ao meu ponto de partida como professora, quando comecei a questionar a visão 

de docência por parte daqueles que cursavam a licenciatura em Ciências 

Biológicas em uma instituição particular de Ensino Superior localizada em uma 

cidade de pequeno porte situada na região sul do Estado de Goiás, na qual me 

formei e experimentei pela primeira vez a docência.  

O estudo contou com a participação de 72 alunos dos períodos nos quais 

se realiza o estágio, a saber: 4º, 5º, 6º e 7º. O estudo foi desenvolvido em uma 

abordagem qualitativa, que se mostrou coerente com o problema a ser 
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pesquisado. Os instrumentos de construção dos dados foram questionários e 

análise documental. Foram analisados o Projeto Pedagógico do Curso, as 

ementas e planos de ensino das disciplinas Estágio, os portfólios dos alunos 

participantes, além das respostas dadas ao questionário. 

Os dados construídos foram trabalhados de acordo com a análise de 

conteúdo (BARDIN, 2010), dos quais emergiram as seguintes categorias: 

1)Estrutura e cotidiano da escola; 2) Formação e trabalho docente; 3) Métodos e 

processos de ensino; 4) Relação teoria e prática; 5) Desenvolvimento pessoal e 

profissional; 6) Passagem de estagiário a professor. 

Para a realização da pesquisa tomamos como aporte teórico-

metodológico a Teoria das Representações Sociais (TRS) de Moscovici (1978), 

por considerarmos que as Representações Sociais (RS), consistindo em um 

meio de apreender os significados que os estagiários atribuem ao estágio 

curricular, apresentam possibilidades concretas para que alcancemos os 

objetivos propostos. 

Reconhecemos que o conceito de representação social é de difícil 

apreensão, uma vez que se trata de um campo de conhecimento 

transdisciplinar, envolvendo conceitos da Psicologia Social e da Sociologia. Por 

essa razão, a realização desta pesquisa exigiu um amplo levantamento 

bibliográfico e muitas horas de estudos sobre a teoria moscoviciana. Após 

leituras de obras do próprio Moscovici e seus colaboradores e de outros estudos 

desenvolvidos na área, assumimos como principal norteador o conceito mais 

consensual entre os pesquisadores, conforme enunciado por Denise Jodelet 

(2002, p. 22): “as representações sociais são uma forma de conhecimento 

socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui 

para a construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 

Nosso trabalho se insere em um contexto de crescimento e de 

valorização dos estudos de representações sociais. Com o aporte da Teoria das 

Representações Sociais investigamos a formação docente, buscando 

compreender que sentido os licenciandos do curso de Ciências Biológicas 

atribuem ao estágio curricular nessa formação. 

A pesquisa está organizada nesta Introdução, na qual apresentamos o 

tema e a pergunta que pretendemos responder: quais são as representações 

sobre o estágio curricular na formação docente construídas por alunos 
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estagiários de licenciatura em Ciências Biológicas? E em três capítulos, cujos 

conteúdos serão brevemente apresentados, a seguir. 

No capítulo 1, A Investigação, explicitamos como foi desenvolvida a 

pesquisa, como se deu a busca por respostas às questões que motivaram a 

realização da investigação e quais foram os procedimentos metodológicos 

utilizados, desde a abordagem e o método de pesquisa, passando pelos 

instrumentos de construção dos dados, até as categorias de análise que deles 

emergiram. 

  Para que fosse possível a apreensão das representações sociais sobre 

o estágio na formação docente, precisávamos de um embasamento teórico 

consistente, que nos fornecesse condições de desvelar o que não estava 

explícito nas falas dos sujeitos e nos documentos analisados. Para tanto, no 

capítulo 2, apresentamos os Aportes Teóricos sobre a formação docente em 

geral para, em seguida, fazermos o recorte para a formação do professor de 

Ciências, perpassando pelo levantamento bibliográfico sobre o estágio curricular 

e finalizando com os principais fundamentos no campo das representações 

sociais que nortearam esta investigação.  

E, no capítulo 3, tratamos de Desvelar as Representações Sociais 

sobre o Estágio Curricular. Iniciamos o capítulo com as representações 

apreendidas por meio da análise documental do PPC, dos planos de ensino da 

disciplina Estágio Curricular nos quatro períodos (4º, 5º, 6º e 7º) do curso 

investigado, pois as representações construídas pelos alunos não surgem em 

um vazio, mas se inserem em um contexto, sofrendo influências das 

representações estabelecidas pela instituição, que se dão a conhecer nos 

documentos supracitados. Apresentamos também as representações 

construídas pelos alunos, nosso objetivo central neste estudo. 

Por fim, tecemos Considerações Finais sobre as representações sociais 

evidenciadas nos documentos analisados e aquelas construídas pelos sujeitos 

da pesquisa a respeito do Estágio Curricular na formação docente em Ciências 

Biológicas. À medida que conhecemos e compreendemos a representação 

social sobre o estágio na formação docente, aproximamo-nos da representação 

da docência construída por professores em formação. Assim, esperamos que 

nosso esforço acadêmico, nossas reflexões possam contribuir para a melhoria 
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da formação de professores, uma vez que o conhecimento aqui produzido pode 

suscitar novas reflexões e novas pesquisas na área. 
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CAPÍTULO 1 

A INVESTIGAÇÃO 

 

 

Nesse capítulo apresentamos o caminho metodológico percorrido para o 

desenvolvimento da pesquisa, os instrumentos de coleta e construção dos 

dados, a forma de tratamento dos dados construídos e as categorias de análise. 

 

1.1 A abordagem da pesquisa 

 

Compreendemos que a decisão metodológica nunca é neutra, ao 

contrário, é influenciada consideravelmente por pressupostos epistemológicos 

do pesquisador que fundamentam a pesquisa.  

Diante da complexidade do contexto em que nos situamos, tão afeito a 

quantificar, avaliar e classificar é necessário investigar também suas faces 

qualitativas, sendo então essencial que utilizemos métodos qualitativos, pois há 

interesse em obter o lado subjetivo dos fenômenos, buscando depoimentos que 

se transformam em dados relevantes (DEMO, 2000).  

Nessa perspectiva, corroboramos o pressuposto de 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 de 

grande valia para a compreensão das representações dos alunos-estagiários a 

respeito do estágio na formação do professor de Ciências Biológicas. Todas as 

pistas, as respostas do questionário, os portfólios, o Projeto Pedagógico de 

Curso (PPC) e o plano de ensino da disciplina Estágio Curricular, foram 

interpretadas e submetidas a exaustivas análises e reflexões. 

Dentre as várias possibilidades metodológicas coerentes com a pesquisa 

qualitativa, a que mais se aproxima de nossa investigação é o estudo de caso, 

cuja principal característica é a busca pela “revelação da multiplicidade de 
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dimensões presentes numa determinada situação ou problema, focalizando-o 

como um todo” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.19). Fundamentando-se em Stake 

(1985), André (2008) afirma que o estudo de caso se faz ideal quando o 

pesquisador quer entender um caso particular, considerando seu contexto e 

complexidade.   

Nossa pesquisa assemelha-se a um estudo de caso porque 

pretendíamos pesquisar fenômenos em contextos de vida real, realizando o 

estudo aprofundado de um fenômeno educacional, no caso o estágio na 

formação inicial de professores em um curso de licenciatura em Ciências 

Biológicas de uma Instituição de Ensino Superior (IES) do sul goiano. Em um 

estudo de caso, tenta-se compreender e interpretar a complexidade de uma 

situação, de um caso, por meio da imersão em um determinado objeto. Para 

apreender as representações dos alunos-estagiários e para compreender o 

sentido atribuído por eles ao estágio mergulhamos em todas as informações 

acerca desse componente formativo e buscamos o diálogo entre os aportes 

teóricos e os dados construídos. 

Segundo André (2008), a literatura em educação apresenta o estudo de 

caso do tipo etnográfico como uma adaptação da etnografia ao estudo de caso 

educacional. Citando Bassey (2003, apud ANDRÉ, 2008, p. 31) afirma que o 

estudo de caso educacional é uma investigação empírica: 

 conduzida dentro de limites localizados no tempo e no espaço 
(isto é, uma singularidade); 

 versando sobre aspectos interessantes de uma atividade 
educacional, programa, instituição, ou sistema; 

 geralmente num contexto natural e dentro de uma ética de 
respeito às pessoas; 

 para subsidiar julgamentos e decisões de práticos ou de 
gestores de políticas; 

 ou teóricos que investigam com essa perspectiva;  

 de tal maneira que dados suficientes são coletados pelo 
pesquisador para que possa: 
  (a) explorar aspectos significativos do caso; 
  (b) criar interpretações plausíveis do que foi obtido; 
  (c) testar a confiabilidade das interpretações; 
  (d) construir uma estória ou uma narrativa que tenha valor; 
  (e) relacionar a estória ou narrativa às pesquisas relevantes da 
literatura; 
  (f) comunicar, de forma convincente, essa estória ou narrativa; 
  (g) fornecer pistas de modo que outros pesquisadores possam 
validar, ou contestar os resultados ou construir interpretações 
alternativas; 
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Concordando com a autora sobre a possibilidade de uma adequação da 

etnografia à educação, do que se conclui que os estudiosos educacionais têm 

desenvolvido estudos do tipo etnográfico e não etnografia em seu sentido 

estrito, consideramos, por suas características, que nossa pesquisa se configura 

no Estudo de Caso das representações sociais a respeito do estágio curricular, 

construídas por 72 alunos da disciplina Estágio Curricular Supervisionado, do 

curso de Licenciatura em Ciências Biológicas de uma IES da rede privada, cuja 

coleta de dados foi realizada no segundo semestre de 2009 e primeiro semestre 

de 2010. 

 

 

1.2 O locus da pesquisa 

 

O curso de Licenciatura em Ciências Biológicas investigado nesta 

pesquisa é oferecido por uma instituição de Ensino Superior da rede privada, 

localizada no interior de Goiás e surgiu com a aquisição, por parte de sua 

mantenedora, de outra instituição existente no período de 1970 a 1990, sendo 

credenciada junto ao Ministério de Educação e Cultura (MEC) como faculdade, 

caracterizada, de acordo com dados do e-mec, de natureza privada sem fins 

lucrativos. Seu credenciamento ocorreu pela Portaria MEC nº 1774, de 16 de 

dezembro de 1999. Os cursos oferecidos são: modalidade bacharelado - 

Administração, Agronomia, Ciência da Computação, Direito, Psicologia e 

Sistema de Informação; e licenciaturas - Ciências Biológicas, Educação Física, 

Letras-Português e Inglês, Matemática, Pedagogia. Também são oferecidos 

cursos de especialização. 

O curso em questão é oferecido desde 1991, em regime semestral. A 

integralização ocorre em sete semestres, sendo a carga horária mínima de 

2.852 horas. Por semestre são oferecidas 50 vagas, exclusivamente para o 

período noturno. O ingresso se dá por meio de processo seletivo. A instituição é 

frequentada por estudantes de diversos municípios vizinhos e está consolidada 

na região há quinze anos, é bem conceituada pela comunidade local. 

A escolha do locus da pesquisa se justifica, pelo número considerável de 

professores que se formam semestralmente na instituição e por não se ter 
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conhecimento de investigação anterior sobre essa temática no referido curso, 

vinculada a algum programa de mestrado. Além disso, o fato de ter me formado 

professora de Ciências Biológicas no curso em questão, a vivência como 

responsável técnica pelos laboratórios de Química e Biologia e como professora 

substituta na mesma instituição mobilizaram-me a tomá-lo como objeto de 

estudo. 

Como forma de conhecimento, as representações sociais são estruturas 

cognitivo-afetivas, não sendo possível reduzi-las ao seu conteúdo cognitivo. É 

necessário que sejam compreendidas a partir do contexto que as concebem e a 

partir de sua funcionalidade nas interações sociais do cotidiano. Como produtos 

sociais, precisam ser remetidas ao contexto em que são produzidas (SPINK, 

2004). 

 

1.3 Os sujeitos da investigação 

 

A pesquisa teve como sujeitos 72 alunos matriculados nas quatro 

disciplinas: Estágio Curricular Supervisionado em Biologia I (Estágio I), Estágio 

Curricular Supervisionado em Biologia II (Estágio II), Estágio Curricular 

Supervisionado em Biologia III (Estágio III) e Estágio Curricular Supervisionado 

em Biologia IV (Estágio IV). Cada uma das disciplinas é oferecida em um 

período do curso, conforme se pode ler na tabela 1, a seguir.  

 

 

  

Disciplina Período CH Alunos respondentes 

Estágio I 4º 68h/a 22 
Estágio II 5º 68h/a 21 
Estágio III 6º 136h/a 11 
Estágio IV 7º 136h/a 18 

Total  408h/a 72 
 Fonte: elaborada pela autora. 

 

Dos 72 alunos investigados, 56 (78%) são mulheres e 16 (22%) homens, 

conforme se observa no gráfico 1, a seguir. 

 

Tabela 1- Disciplina, período, carga horária e nº de alunos 

respondentes. 
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Gráfico 1- Gênero dos sujeitos que responderam ao questionário. 

 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

A predominância de mulheres no curso investigado não foi uma surpresa. 

Esse é um dado facilmente perceptível quando se circula nas turmas do curso. 

Situação decorrente de um processo denominado de feminização do magistério. 

Há diversos fatores que podem justificar a pequena presença do gênero 

masculino em Cursos de Formação de professores, dentre eles, estão os baixos 

salários dispensados aos docentes. 

É interessante observar que a constituição do magistério se deu 

exclusivamente pelo sexo masculino, num primeiro momento e permaneceu 

com a predominância destes por muito tempo. Só posteriormente, as mulheres 

ingressaram nesse cenário. O magistério “era a única profissão respeitável e a 

única forma institucional de emprego para as mulheres de classe média até o 

final da década de 30” (DEMARTINI E ANTUNES, 1993, p.8). Esse processo é 

um fenômeno mundial e no Brasil não foi diferente. Para Almeida (1996), a 

feminização do magistério brasileiro pode ser considerada como uma 

decorrência das lutas feministas por escolarização das mulheres e participação 

no mundo público, e não apenas como uma retirada dos homens desse espaço 

de trabalho.  

Segundo Enguita (1991), a forte presença das mulheres no magistério 

vinculava à profissão duas concepções arraigadas na sociedade: a ideia de que 

78% 

22% 

Mulheres

Homens
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o salário da mulher é complementar ao do homem, e a visão do magistério 

como um emprego temporário para a mulher, e mais flexível por permitir o 

arranjo entre as tarefas domésticas e as profissionais. Esses argumentos 

serviram, e ainda servem, para justificar os baixos salários e a precariedade da 

profissionalização docente. Ainda para esse autor, a análise da categoria 

docente não pode se restringir a uma análise de classe: tem que ser também 

uma análise de gênero. O gênero não só separa os docentes de outros grupos 

ocupacionais: também os divide entre si. 

Quanto à faixa etária dos respondentes, observa-se que 49 estão entre 

19 e 24 anos, 12 entre 25 e 30 anos, seis entre 31 e 35 anos, e cinco com idade 

superior a 35 anos, sendo dois com 36, um com 51 e um com 56, na data em 

que o questionário foi aplicado, conforme ilustra o gráfico 2  a seguir: 

 

 Gráfico 2- Faixa etária dos sujeitos que responderam ao questionário. 

  

Fonte: elaborado pela autora. 

 

De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios de 2009 (IPEA, 2010), a faixa etária de ingresso na Educação 

Superior oscila entre 18 e 24 anos, assim, a maioria dos estudantes 

participantes de nossa investigação está dentro dessa expectativa. Ainda de 

acordo com o Ipea (2010), a taxa de frequência nessa faixa etária tem 

apresentado crescimento no interstício de 1992-2009, possivelmente 

esse aumento seja um dos efeitos da política de ampliação do acesso 
à educação superior, encampada pelo Ministério da Educação, a qual 

68% 
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8% 

7% 
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acima de 35 anos

n=72 



25 

vem sendo estruturada por três linhas de ação: (a) ampliação das 
vagas nas instituições federais de ensino; (b) ampliação do 
Financiamento Estudantil (FIES); e (c) instituição do Programa 
Universidade para Todos (PROUNI). Essas iniciativas deram novo 
fôlego à expansão da educação superior no Brasil (IPEA, 2010, p. 22). 

 

Em que pesem as críticas feitas à política de expansão da Educação 

Superior, constatamos, por meio de informações cedidas pela instituição 

investigada, que aproximadamente 10% de seu corpo discente teve acesso à 

graduação por intermédios do Programa Universidade para Todos (PROUNI) e 

do Financiamento Estudantil (FIES).  

 

1.4 Construindo os dados 

 

Para a construção dos dados, o principal instrumento utilizado foi o 

questionário com questões abertas e fechadas. Além disso, foi realizada a 

análise dos portfólios dos alunos-estagiários, do Projeto Pedagógico de Curso e 

dos planos de ensino da disciplina Estágio Curricular Supervisionado em 

Biologia. 

Elegemos o questionário como principal instrumento de construção de 

dados, tendo em vista a quantidade de sujeitos participantes da investigação. 

Foram pesquisadas quatro turmas de estágio. Segundo Moreira e Caleffe (2006) 

uma das vantagens do questionário é obter informações de um grande número 

de pessoas, o que pode ser feito em uma única oportunidade, pois este pode 

ser aplicado em uma sala de aula ou em um congresso, por exemplo. Dentre as 

prerrogativas desse instrumento, podemos mencionar também a garantia de 

anonimato para o respondente e a padronização das perguntas (BARROS; 

LEHFELD, 2004). 

O uso do questionário possibilitou a participação de praticamente todos 

os alunos matriculados na disciplina em um mesmo momento, pois os 

instrumentos foram aplicados durante o horário de aula, em sala. Após uma 

breve explanação sobre a pesquisa, momento em que foi enfatizado sigilo sobre 

a identidade dos investigados, todos os alunos aceitaram participar do estudo e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 
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Os questionários continham de sete a nove questões sobre a contribuição 

do estágio para a formação docente, as atividades mais relevantes realizadas 

durante o estágio, as dificuldades e expectativas relacionadas à disciplina 

estágio curricular. A fim de facilitar a análise dos dados, havia nos quatro 

questionários questões padronizadas, diferindo-se aquelas que tratavam de 

especificidades da disciplina em tela. As perguntas foram elaboradas tendo 

como base o plano de curso da disciplina Estágio Curricular Supervisionado em 

Biologia e os escritos dos autores que fundamentam teoricamente essa 

pesquisa. 

O questionário, no estudo das Representações Sociais, é considerado um 

instrumento privilegiado, pois, dentre outras razões, sendo padronizado, reduz 

os riscos de uma interpretação equivocada por parte do pesquisador e evita 

grande variações na interpretação das perguntas, uma vez que as perguntas 

são as mesmas para todos os sujeitos. Entretanto, também apresenta 

restrições, como, por exemplo, limitar a expressão dos indivíduos às perguntas 

formuladas (ALMEIDA, 2005). 

Para superar a limitação de expressão dos sujeitos, elaboramos os 

questionários contendo questões fechadas, com respostas únicas, questões 

com várias possibilidades de respostas a serem escolhidas, e questões abertas, 

nas quais os investigados tiveram liberdade para desenvolver as respostas. 

Todo instrumento de construção de dados possui limitações, com o 

questionário não é diferente. Sabendo disso, pensamos em como poderíamos 

complementar as informações obtidas e em como conhecer melhor as 

impressões dos estagiários sobre as atividades do estágio. Cogitamos a ideia de 

realizar entrevistas, entretanto, devido ao grande número de sujeitos, seria 

inviável. Além disso, havia a dificuldade em fazer contato com os alunos, uma 

vez que o semestre estava terminando e muitos alunos não frequentariam mais 

às aulas. Foi quando, em conversas com a professora da disciplina estágio 

curricular I, pensamos em utilizar os portfólios, como forma de aprofundamento 

das ideias dos alunos-estagiários. O portfólio consiste em um registro de todas 

as atividades relacionadas ao estágio desenvolvidas pelo aluno-estagiário, no 

qual devem ser relatadas as impressões, as emoções, as expectativas, as 

avaliações e as reflexões do aluno estagiário sobre essas atividades, que 

precisam ser descritas detalhadamente. Os portfólios dos alunos participantes 
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da pesquisa nos foram, gentilmente, disponibilizados pela coordenação do 

curso. 

Segundo Alarcão (2010), o portfólio é um conjunto coerente de 

documentação refletidamente selecionada, significativamente organizada e 

contextualizada no tempo, reveladora do percurso profissional.  

A estruturação do portfólio proporciona a autorreflexão por meio da 

elaboração das descrições e reflexões, além de promover a avaliação conjunta 

com o docente ao partilhar com este os aspectos relevantes de todo o processo. 

Neste sentido, o portfólio torna-se um instrumento de comunicação entre o 

professor orientador e o estagiário, que se caracteriza por um processo de 

colaboração contínua cujo intuito é o de recolher, de forma sistemática, dados 

que permitam uma dinamização e uma diversificação das suas aprendizagens 

(RODRIGUES, 2009).   

A análise dos registros dos alunos estagiários nos portfólios enriqueceu 

nosso trabalho, uma vez que por meio desses registros, tivemos acesso às 

expectativas, às dúvidas, às ansiedades, a uma série de emoções que, 

somadas às respostas do questionário, revelaram representações dos alunos 

sobre o estágio e sobre a própria docência. Por isso, entremeamos a análise 

dos portfólios à análise das respostas ao questionário. Os registros feitos pelos 

alunos no portfólio não apresentaram diferenças conceituais quando 

comparadas às respostas dadas ao questionário, apenas confirmaram e 

reforçaram alguns aspectos, que apresentaremos e discutiremos com maiores 

detalhes no capítulo 3. 

Além dos portfólios, o PPC e os planos de ensino da disciplina foram 

submetidos a uma análise documental. Segundo Lüdke e André (1986), a 

análise documental é uma técnica importante em pesquisas qualitativas, pois 

complementa informações obtidas por outras técnicas. Os documentos são 

fontes de conhecimento sobre algo e contêm informações importantes sobre a 

realidade, além de serem meios de comunicação. Para Flick (2009), os 

documentos foram feitos por alguém ou instituição, que os produziu visando a 

algum objetivo e a algum tipo de uso prático. 

Para Sá (1998), em estudos de Representações Sociais, a combinação 

entre coleta de textos escritos e a análise de seu conteúdo constitui um recurso 

metodológico importante, sendo que esses textos podem ser buscados em 
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documentos oficiais, na literatura e em registros de ordem pessoal, dentre 

outros. 

No caso dessa pesquisa, a análise do PPC e dos planos de ensino 

auxiliou na complementação dos dados obtidos por meio dos questionários e 

dos portfólios, informando sobre o lugar do estágio no fluxo curricular, bem 

como o propósito do trabalho educativo no estágio. Não há representação sem 

objeto, e para desvelarmos as representações dos alunos-estagiários sobre o 

estágio precisamos conhecer, primeiramente, o objeto estágio. Nesse sentido, a 

análise dos documentos selecionados foi fundamental, uma vez que por meio 

deles obtivemos informações sobre como o estágio é concebido e organizado 

no curso investigado, em quais pressupostos se fundamenta, como deve ser 

realizado e conduzido.  

 

 

1.5 Sobre as categorias de análise dos dados 

 

Os dados foram trabalhados segundo a análise de conteúdo (BARDIN, 

2010, p.40), que consiste em “[...] um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens”. Nessa pesquisa o que se anseia é apreender nas 

respostas dadas pelos alunos investigados qual é, ou quais são suas 

representações sobre o estágio curricular em diferentes momentos da formação 

no curso de licenciatura em Ciências Biológicas. 

 A análise de conteúdo é utilizada com bastante frequência nos estudos 

sobre representação social, inclusive foi utilizada por Moscovici, devido às suas 

possibilidades de alcançar os aspectos, conteúdos ou processos das 

representações sociais (DOTTA, 2006). 

Moscovici faz referência a autores que desenvolveram técnicas de 

quantificação de símbolos, que foram usadas para fazer análises temáticas. A 

análise de dados simbólicos a partir de registro do texto pode ser assim 

sintetizada: 

os dados são reunidos, primeiramente, segundo um significado comum 
de primeira ordem (dados brutos), e, em seguida, em torno de 
categorias de análise relativas, seja a problemática de pesquisa, seja 
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um quadro hipotético e /ou teórico com o qual se pretende organizar 
aqueles dados (FILHO, 2004, p. 122). 

 

De acordo com Bardin (2010), a análise de conteúdo é realizada em três 

fases interpretativas: pré-análise; análise descritiva (exploração do material); 

análise referencial (tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação). 

A pré-análise é a fase de organização dos dados. Nessa fase, realiza-se 

uma leitura “flutuante” do material selecionado, com o intuito de sistematizar as 

ideias iniciais, de modo a conduzir as análises. Com vistas a conhecer as 

representações sociais sobre o estágio curricular construídas pelos alunos 

participantes desta pesquisa, foram realizadas leituras e releituras das respostas 

aos questionários e dos registros feitos pelos alunos nos portfólios. Foram 

estudados também o PPC, o Plano de Ensino da disciplina em busca de uma 

intensa apropriação dos escritos. 

Na análise descritiva, exploramos o material organizado na pré-análise e 

enumeramos as ideias levantadas pela leitura flutuante, em busca de 

semelhanças e identificando os aspectos mais relevantes para a pesquisa nos 

documentos selecionados. Nessa fase, foi realizada a codificação do material, 

que consiste em uma transformação dos “dados em bruto do texto, 

transformação esta que, por recorte, agregação e enumeração, permite atingir 

uma representação do conteúdo, ou de sua expressão” (BARDIN, 2010, p. 129). 

Para a análise dos questionários, realizamos uma amostra representativa 

aleatória. Em um primeiro momento, analisamos as respostas dessa amostra, 

cujos resultados nortearam a análise posterior de todas as respostas dos 

questionários. 

Utilizamos a técnica da análise categorial que, de acordo com Bardin 

(2010), baseia-se no desmembramento do texto em unidades para que se 

identifiquem os diferentes núcleos de sentido que constituem a comunicação 

para, posteriormente, reagrupá-las em categorias. A análise categorial considera 

a totalidade de um texto, submetendo-o a uma classificação, segundo a 

frequência de presença ou ausência de itens de sentido. Esse é o método das 

categorias, que possibilitam a classificação dos elementos de significação que 

constituem a mensagem. 

Inicialmente, transcrevemos todas as respostas obtidas dos alunos e 

construímos quadros para facilitar os procedimentos de agrupamentos, de 
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classificações, procedimentos estes indispensáveis para auxiliar a criação de 

categorias e para possibilitar as inferências e interpretações dos dados 

submetidos à Análise de Conteúdo. 

Na sequência, com as respostas dos alunos organizadas em quadros, 

procuramos por temas em comum, buscando palavras ou expressões que se 

repetiam, constituindo os indicadores para a criação de categorias, que foram 

emergindo dos dados, sendo, portanto, definidas a posteriori. 

Agrupamos as respostas, tendo como critério os temas ou expressões 

mais frequentes e relevantes explicitadas pelos alunos investigados. 

Os temas mais relevantes para respondermos a questão central da 

pesquisa (qual a representação social dos alunos estagiários sobre o estágio em 

sua formação docente?) constituíram os eixos temáticos de nossa discussão: 

Estrutura e cotidiano escolar, Formação e trabalho docente, Métodos e 

processos de ensino, Relação teoria e prática, Desenvolvimento pessoal e 

profissional, Passagem de estagiário a professor. 

Definidos os eixos temáticos, agrupamos as respostas dos sujeitos a 

todas as perguntas do questionário, considerando o nível de estágio (Estágio I, 

Estágio II, Estágio III e Estágio IV) para apreendermos a representação dos 

alunos sobre o estágio curricular em cada uma das séries. A partir deste 

agrupamento, sistematizamos os dados na tabela 2, a seguir. 

 

Tabela 2- Número de respostas dos alunos por nível de estágio e por eixo temático.  

Eixos Temáticos 

Nº de respostas 

Estágio 

I 

Estágio 

II 

Estágio 

III 

Estágio 

IV 
Total 

Cotidiano e estrutura escolar 21 7 1 2 31 

Formação e trabalho docente 27 38 13 23 101 

Métodos e processos de ensino 11 18 8 14 51 

Relação teoria e prática 2 3 5 6 16 

Desenvolvimento pessoal e 

profissional 
3 8 2 9 22 

Passagem de estagiário a professor 3 0 0 3 6 
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A análise referencial consistiu no diálogo entre os aportes teóricos e as 

ideias identificadas nas falas, nos registros e nos documentos submetidos à 

análise, auxiliando-nos na discussão sobre as representações construídas pelos 

alunos sobre o estágio. 

 A partir dos eixos temáticos foi possível, com base nos referenciais 

teóricos, identificarmos as representações dos alunos investigados sobre o 

estágio curricular e as atividades desenvolvidas durante sua realização e 

verificar como eles atuam e comunicam o estágio, bem como os sentidos que 

atribuem a esse componente curricular. Esses aspectos, segundo Moscovici 

(2010) referem-se aos dois processos de elaboração das representações 

sociais. O modo como os alunos atuam e comunicam o estágio consistiria na 

objetivação, os sentidos atribuídos referir-se-iam à ancoragem. Assim, os eixos 

temáticos supracitados possibilitaram a sistematização dos dados e a 

compreensão de como se ancoram as representações dos alunos estagiários. 

Ambos os processos serão explicitados no capítulo 2, a seguir. 
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CAPÍTULO 2 

OS APORTES TEÓRICOS 

 

 

Neste capítulo abordamos as contribuições da literatura internacional e 

nacional sobre a formação de professores e, em especial, sobre a formação de 

professores de Ciências Biológicas. Apresentamos, ainda, os fundamentos 

teóricos sobre o estágio curricular e as representações sociais que norteiam a 

realização dessa pesquisa. 

 

2.1 Formação docente  

 

A formação de professores tem um papel fundamental na construção da 

profissionalidade docente, no desenvolvimento de saberes, habilidades e 

atitudes, aspectos intrínsecos à especificidade do ser professor. Os cursos de 

licenciatura constituem um momento em que os modelos de prática docente são 

aperfeiçoados, apreendidos ou até mesmo contestados, por meio dos 

conhecimentos próprios do curso de formação, associados às experiências e 

vivências dos estudantes (ANDRÉ; HOBOLD, 2009).  

Por profissionalidade, entende-se “o que é específico na ação docente, o 

conjunto de comportamentos, conhecimentos, destrezas, atitudes e valores que 

constituem a especificidade de ser professor” (GIMENO SACRISTÁN, 1995, 

p.65). A profissionalidade docente não é algo que se obtém apenas nos cursos 

de formação de professores, é construída continuamente ao longo do tempo, 

contribuindo para essa construção as experiências de toda a vida acadêmica 

como aluno, a história de vida do sujeito, a interação com professores 

experientes. Um aspecto fundamental no processo de elaboração da 

profissionalidade é a construção de saberes próprios do magistério, nomeados 

por Tardif (2002), como saberes docentes.  

Esses saberes não advêm de uma única fonte, mas sim de fontes 

diversas, dentre as quais podemos citar a formação nos cursos de graduação e 

a formação contínua dos professores, o conhecimento específico das disciplinas 
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a serem ensinadas, a experiência na sala de aula, o contato com alunos 

provenientes de diferentes realidades. 

Tardif (2002, p. 36) 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”. 

Nesta definição, o termo plural justifica-se pelo fato de este saber ser composto 

por vários tipos de saberes, cada qual com suas especificidades e procedentes 

de fontes diversas.  

Os saberes provenientes da formação profissional são aqueles obtidos 

nas instituições de formação de professores, são constituídos por saberes 

produzido pelas ciências da educação e pelos saberes pedagógicos. Os 

saberes pedagógicos apresentam-se como “[...] concepções provenientes de 

reflexões sobre a prática educativa no sentido amplo do termo, reflexões 

racionais e normativas que conduzem a sistemas [...] coerentes de 

representação e de orientação da atividade educativa” (TARDIF, 2002, p. 37). 

 Saberes disciplinares são aqueles incorporados à prática docente, 

relativos a diversas áreas do conhecimento sob a forma de disciplina, cuja 

definição e seleção são realizadas pela instituição de ensino.  

Além dos saberes profissionais e dos saberes disciplinares, o professor 

precisa apropriar-se dos saberes curriculares, correspondentes aos “discursos, 

objetivos, conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar 

categoriza e apresenta os saberes sociais por ela definidos e selecionados [...] 

sob a forma de programas escolares (objetivos, conteúdos, métodos) que os 

professores devem aprender a aplicar” (TARDIF, 2002, p.38). 

Por fim, saberes experienciais são os saberes desenvolvidos na prática 

da profissão docente, resultantes do trabalho cotidiano, da experiência. A 

construção se dá em decorrência da interação com a escola, com alunos, com 

os pares, com a realidade do contexto no qual se inserem.  

Vale ressaltar que há uma importante diferença entre os saberes 

profissionais, os saberes disciplinares e os saberes curriculares em relação aos 

saberes experienciais. Os três primeiros tipos de saberes não são produzidos 

pelos professores, mas determinados socialmente. Os saberes experienciais 

são produzidos pelo próprio professor durante o exercício do magistério e 

durante o desenvolvimento de sua prática docente. Todos esses aspectos 
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constituem a subjetividade da docência, na qual se incluem as experiências 

apreendidas no cotidiano da vida docente e que são repletas de representações. 

A despeito de todo o conhecimento produzido sobre a constituição do 

saber docente e da profissionalidade, a formação de professores ainda tem se 

pautado na racionalidade técnica, modelo herdado do positivismo que considera 

a prática como um campo de aplicação da teoria. Segundo esse paradigma, o 

professor é um técnico que domina as aplicações do conhecimento científico 

produzido por outros. A aplicação do conhecimento é feita de forma 

instrumental, visando à solução de problemas por meio de técnicas e teorias 

científicas. Assim, o curso de formação de professores teria como objetivo 

instrumentalizar o futuro professor para a realização de seu ofício, oferecendo-

lhe técnicas adequadas (GÓMEZ; SACRISTÁN, 1998). 

Pode-se afirmar que o paradigma da racionalidade técnica ainda não foi 

superado, na essência os cursos de licenciatura, de forma geral, continuam 

seguindo-o, basta que se observe um pouco a lógica da organização curricular 

desses cursos para que se percebam aspectos dessa racionalidade. Nesse 

modelo de organização curricular, “as disciplinas de conteúdos específicos são 

ministradas antes daquelas de cunho pedagógico, em momentos distintos do 

curso, e via de regra, ficando a parte prática ao final dele, quando a maioria dos 

conteúdos teóricos  foi estudada” (GONÇALVES; GONÇALVES, 1998, p. 114). 

A relevância do paradigma da racionalidade técnica deve ser reconhecida 

em determinadas situações, contudo, considerando- se a complexidade da 

docência, o modelo em questão mostra-se insuficiente para a formação de 

futuros profissionais da educação, porque desconsidera a multíplice da prática 

docente, constituída por acontecimentos inesperados, que exigem pensamento 

e decisões imediatas.   

Com o decorrer do tempo e com o desenvolvimento de estudos sobre a 

formação de professores baseada em princípios da racionalidade técnica, foram 

surgindo críticas a esse modelo de formação. Um dos principais críticos dessa 

racionalidade é Donald Schön (1992), que propõe uma formação fundamentada 

na valorização da prática profissional. 

De acordo com Ghedin (2004), as ideias de Schön, inicialmente, não 

abordaram diretamente o professor, mas ao centrarem-se na valorização da 

reflexão na experiência e do conhecimento tácito, acabaram atraindo a atenção 
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do meio docente e impulsionando variadas produções sobre a importância de o 

professor refletir sobre a sua prática, antes, durante e depois dela. Em 

contraposição à racionalidade técnica, Schön defende a epistemologia da 

prática, em que o sujeito posiciona-se em uma atitude de análise, produção e 

criação a respeito da sua ação ao enfrentar situações desafiadoras. 

Na epistemologia da prática, considera-se que o professor produz e 

modifica conhecimentos a partir de sua prática pedagógica, e não somente 

aplica conhecimentos produzidos por especialistas, pois está sempre em um 

processo de reflexão condizente com a complexidade e peculiaridade da própria 

ação pedagógica. A prática é valorizada, entretanto vale ressaltar que a teoria 

também tem seu papel não sendo possível  separar teoria e prática.  

Para Pimenta e Lima (2010), os conhecimentos teóricos oferecem aos 

professores possibilidades de análise para compreender os contextos históricos, 

sociais, culturais, organizacionais, nos quais se insere sua atividade docente, 

para que possam intervir e transformar tais contextos.  

Nesse sentido, Ghedin (2010) ressalta que há, ainda, de se realizar uma 

mudança da epistemologia da prática para a epistemologia da práxis, 

considerando que a “práxis é um movimento operacionalizado simultaneamente 

pela ação e reflexão, [...] é uma ação final que traz, no seu interior, a 

inseparabilidade entre teoria e prática” (p. 133). 

Embora essa indissociabilidade seja amplamente propalada nos cursos 

de formação de professores, observa-se uma supervalorização de 

conhecimentos específicos em detrimento de conhecimentos pedagógicos e de 

conhecimentos científicos em detrimento de conhecimentos oriundos da 

experiência.  

O problema da formação de professores não está somente em como 

formar bons docentes, mas sim, em quais seriam os pressupostos norteadores 

desse processo formativo, e quais concepções teóricas, metodológicas e 

políticas fundamentam a formação. 

Assim, para que o professor possa assumir sua condição de profissional 

da educação, sua formação deve considerar também a dimensão política, além 

do que foi exposto. Para isso, é fundamental, por um lado, que esses 

profissionais conheçam, como afirma Nóvoa (1995), o contexto ocupacional, a 

natureza do papel da profissão e possuam a competência profissional para ser 
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professor. Por outro lado, devem ser formados também de maneira a se 

apropriar da produção de conhecimentos, tanto do campo pedagógico, quanto 

daqueles específicos, e das possíveis articulações entre eles. Assim, seria de se 

esperar que as diferentes disciplinas que compõem a matriz curricular das 

Licenciaturas em Ciências propiciassem de forma teórica e prática o acesso a 

esses conhecimentos, cada uma com sua especificidade. 

 

2.1.1 Formação do Professor de Ciências Biológicas  

 

 O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas tem como origem o 

Curso de História Natural, que foi criado em 1934 pela Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Ao cursar os três primeiros anos de História Natural, o aluno 

recebia o título de bacharel. Caso desejasse ser professor, o mesmo tinha que 

frequentar o Curso de Didática, com duração de um ano, para possuir o título de 

licenciado (sistema 3+1). 

Em 1963, o Parecer CESu 5/63 aprovou o desdobramento do Curso de 

História Natural em dois cursos independentes: o Curso de Biológicas e o Curso 

de Geologia. Após esse desdobramento, a Universidade de São Paulo criou na 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, o Curso de Graduação em Ciências 

Biológicas, cujo objetivo era formar o licenciado para ensinar Biologia no 2º grau 

e Ciências no 1ºgrau. Em abril de 1964, o Conselho Federal de Educação (CFE) 

aprovou o Parecer CFE 30/64, que estabelecia o currículo mínimo para o Curso 

de Ciências Biológicas (Licenciatura).  

Os documentos nacionais que, atualmente, regem o curso de Ciências 

Biológicas são o Parecer CNE/CES Nº 1301/2001 e a Resolução CNE/CES Nº 

7/2002.  

O Parecer 1301/2001 estabelece as Diretrizes Curriculares para os 

Cursos de Ciências Biológicas. Nesse Parecer, a licenciatura é tratada como 

uma modalidade de ensino, sendo que a ênfase das diretrizes recai sobre o 

bacharelado. Esse documento traça apenas o perfil profissional que deveria ter 

um bacharel, não fazendo menção ao que se deveria esperar de um professor 

de Biologia. 
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A Resolução CNE/SESu 7, de 11 de março de 2002, estabelece as 

Diretrizes Curriculares para o referido  curso, que envolve os conteúdos 

curriculares: referentes a: Biologia Celular, Molecular e Evolução, Diversidade 

Biológica, Ecologia, Fundamentos das Ciências Exatas e da Terra, 

Fundamentos Filosóficos e Sociais; de conteúdos específicos para atender às 

modalidades licenciatura e bacharelado; de estágios e atividades 

complementares. Para licenciatura, além dos conteúdos específicos, o Projeto 

Pedagógico dos Cursos de licenciatura em Ciências Biológicas deve contemplar 

os conteúdos próprios das Ciências Biológicas e os conteúdos nas áreas de 

Química, Física e Saúde, para atendimento ao Ensino Fundamental e Médio.  

O modelo dos cursos de formação de professores de Ciências e Biologia 

tem consistido em um somatório de preparação científica e aspectos gerais da 

educação, tendo como principal obstáculo a falta de integração dos princípios 

teóricos estudados nos cursos com a prática docente (MALUCELLI, 2007). 

Esse paradigma que apenas soma saberes acadêmicos não tem 

mostrado bons resultados. O que se vê é um grande número de pesquisas 

evidenciando a impropriedade da forma como os professores de Ciências vêm 

sendo formados. 

 Autores como (CARVALHO; GIL-PEREZ, 2001; SCHNETZLER, 2000) 

tecem reflexões sobre o que seria necessário para a formação docente, 

entretanto não se observa mudanças substanciais nem nas licenciaturas nem na 

prática pedagógica dos professores dessa área de conhecimento. 

De acordo com Carvalho e Gil-Perez (2001), duas das principais causas 

da má formação do professor de Ciências são a falta de interação teoria-prática 

e a ausência de pesquisa nos cursos de licenciatura, o que torna esse professor 

um mero transmissor do conteúdo a ser estudado pelo aluno. 

 “Muito da deficiência que vem sendo mostrada quanto à formação dos 

professores se deve à ausência, na estrutura e desenvolvimento dos cursos, de 

uma concepção da unidade nas relações entre teoria e prática” (GATTI, 2000, p. 

56). É necessário que os cursos de formação de professores adotem uma nova 

postura metodológica, na qual teoria e prática constituam uma unidade.  

Os saberes e práticas, tradicionalmente estabelecidos para a formação 

de professores de Ciências, têm se revelado insuficientes. Constata-se que é 

necessária a superação da visão simplista do ensino de Ciências, segundo a 
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qual é suficiente que o professor saiba o conteúdo, a matéria e tenha alguma 

habilidade com as práticas de ensino e alguns conhecimentos psicopedagógicos 

para desempenhar relativamente bem o papel de professor (DELIZOICOV; 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2003).  

Fundamentando-se em estudos de Carvalho e Gil-Pérez (1993), Menezes 

(1996), Porlán e Toscano (2000), Schnetzler (2000, p. 36-37) apresenta as 

necessidades formativas de docentes que cursos de licenciatura em Biologia, 

Física e Química precisam contemplar, as quais implicam que os futuros 

professores: 

 

i)dominem os conteúdos científicos a serem ensinados em seus 
aspectos epistemológicos e históricos, explorando suas relações com o 
contexto social, econômico e político; ii) questionem as visões 
simplistas do processo pedagógico de ensino das Ciências usualmente 
centradas no modelo transmissão-recepção e na concepção empirista-
positivista de Ciência; iii) saibam planejar, desenvolver e avaliar 
atividades de ensino que contemplem a construção-reconstrução de 
ideias dos alunos; iv) concebam a prática pedagógica cotidiana como 
objeto de investigação, como ponto de partida e de chegada de 
reflexões e ações pautadas na articulação teoria-prática. 

 

Tanto problemas como sugestões têm se repetido, de modo a parecer 

que pouca coisa mudou, com o passar dos anos. Os cursos de licenciatura 

encontram-se com a mesma organização e os mesmos padrões de conduta dos 

professores universitários, com relação à formação docente. A formação de 

professores de Ciências continua subestimada, pois os cursos dessa área 

trazem, em sua essência, o estigma da formação do bacharel, considerada de 

prestígio acadêmico e científico (SCHNETZLER, 2000).  

Os limites da formação do professor de Ciências e de sua prática docente 

são revelados, segundo Cachapuz (2005), pelo desinteresse para com a Ciência 

decorrente da forma como tem sido ensinada, basicamente, por transmissão 

dos conhecimentos científicos prontos, sem permitir aos alunos a aproximação 

com a forma como esses conhecimentos são construídos, levando a visões 

distorcidas da Ciência.  

 

2.2 O Estágio Curricular 
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Em buscas realizadas no banco de teses e dissertações da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), encontramos, no 

interstício 2000 - 2009 (último ano disponível para pesquisa na CAPES), 

aproximadamente 40 trabalhos sobre estágio curricular na formação docente 

vinculados a Programas de Pós-Graduação em Educação e Educação em 

Ciências de todas as regiões do Brasil.  

Dentre essas pesquisas, destacamos aquelas com as quais 

compartilhamos o objeto de investigação, o estágio curricular na formação de 

professores de Ciências Biológicas. São os trabalhos de Batista (2004), Lisovski 

(2006), Lopes (2007), Mello (2007), Tavares (2008), Goulart (2008), Paninson 

(2009), e Sposito (2009), cujas principais contribuições apresentamos a seguir. 

Batista (2004) investigou a Prática de Ensino e o Estágio Curricular como 

componentes articuladores da relação teoria e prática em um curso de 

licenciatura em Ciências Biológicas de um Centro Universitário de Minas Gerais. 

Analisou, ainda, as percepções dos estagiários referentes à dinâmica, às 

dificuldades e aos desafios desses componentes curriculares. Tendo a relação 

teoria e prática como eixo norteador, o estudo evidenciou a importância da 

indissociabilidade entre teoria e prática, enfatizando a Prática de Ensino e o 

Estágio Curricular como espaços privilegiados de reflexão crítica sobre a 

formação de professores e sobre a profissão docente. Concluindo que o Estágio 

Curricular deixa de ser considerado apenas um dos componentes do currículo e 

se integra ao corpo de conhecimentos do curso de formação de professores. 

A interação entre Universidade e escolas no que diz respeito à 

responsabilidade pela formação docente e quanto à realização do estágio 

curricular foi o assunto do estudo de Lisovski (2006). A pesquisa 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 pesquisa buscou 

responder 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)?  As respostas dadas pelos sujeitos questionados 
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sinalizam 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 várias delas. Dentre 

os resultados da pesquisa destacamos que: a preparação dos alunos para a 

realização do Estágio ocorre por meio de disciplinas; os Estágios atendem à 

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 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.  

Lopes (2007) investigou os saberes construídos no período de estágio 

curricular, abordando elementos que auxiliem na compreensão da construção 

da identidade profissional na formação inicial de professores de Ciências e 

Biologia. Para tanto, entrevistou estagiários do quarto ano de um curso de 

Ciências Biológicas. A autora afirma que o processo de construção da 

identidade docente do estagiário tem raízes, na maioria das vezes, em sua 

experiência prévia como aluno, sob influência do ambiente escolar e familiar. A 

pesquisa indica que a experiência do estágio curricular pode ser 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. 

Para a autora, o estágio curricular não é apenas mais uma disciplina, mas um 

momento determinante da formação profissional que pode influenciar o seu 

estilo profissional. 
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De maneira semelhante a Lopes (2007), Mello (2007) abordou em seu 

estudo questões como a construção de saberes docente e a constituição do 

profissional professor, durante a realização do estágio curricular. Pesquisou 

como futuros professores de Biologia de uma faculdade particular no interior do 

estado de São Paulo, durante o estágio curricular, 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. O trabalho evidencia 

que a relação estabelecida, pelo estagiário com o saber, nas relações sociais e 

históricas em que estão envolvidos é movida pela subjetividade de cada um e 

também pelo sentido que dão a essas relações. Assim, a construção dos 

saberes docentes necessários ao exercício de ensinar tem raízes em sua 

experiência com o mundo da universidade, da escola, das relações que se 

estabelecem com o outro e, ao se inserir na sala de aula, ao ocupar a posição 

de professor. O estágio curricular pode ser compreendido como um processo 

pelo qual se dá a construção da identidade docente, e também uma reflexão, 

aprimoramento da identidade anteriormente construída ao longo de sua vida 

escolar ainda quando criança e, principalmente, durante sua formação 

acadêmica. Conclui, ainda, que os suportes teóricos são essenciais ao 

desenvolvimento da prática docente, o que contribui na construção dos saberes 

da prática, de modo que o futuro professor aprenda a ensinar pela prática, 

baseando-se nas teorias específicas e pedagógicas anteriormente recebidas. 

Tavares (2008) pesquisou 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 e em 

entrevistas individuais. Para a autora, essa disciplina representa um momento 

de confluência entre experiências acadêmicas e experiências na escola. O 

trabalho demonstra que os professores em formação veem a escola sob uma 

determinada perspectiva e trazem para a sala de aula suas ideias, reflexões, 

conflitos acerca da realidade escolar. Nas entrevistas, os professores em 

formação conceberam o professor como alguém que sabe alguma coisa. Com 

relação aos saberes docentes, enfatizaram o saber relativo ao contexto, 

permeando aspectos como as interações professor-aluno bem como o 
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conhecimento sobre esse aluno. O conhecimento de conteúdo teve uma posição 

secundária dentro do universo dos professores.  

Compreendendo o estágio curricular como um espaço formativo 

privilegiado para o estabelecimento de relações entre teoria e prática que tem 

sentido quando entrelaçada aos diferentes componentes curriculares, o trabalho 

de Goulart (2008) apresenta proposições sobre as crenças e concepções que os 

estagiários do Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade 

Federal de Santa Maria têm a respeito do estágio curricular. A autora construiu 

os dados a partir da participação /observação das atividades realizadas ao longo 

do estágio curricular, das narrativas e dos documentos produzidos por três 

estagiários. Para ela, 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. A pesquisa mostra que o estágio 

curricular ainda é visto como o momento em que as teorias estudadas, as 

metodologias aprendidas e os saberes construídos ao longo dos Cursos de 

Licenciatura são postos em prática.  

De modo semelhante a Lisovski (2006), Sposito (2009) teve como 

objetivo verificar se a efetivação do estágio curricular poderia ocorrer em 

atendimento às determinações das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação de Professores (DCNs) no que se refere à parceria entre as 

instituições formadoras: a Universidade e a Escola de Educação Básica. 

Compreende o estágio como possuidor de um campo de conhecimento 

constituído pela atividade de pesquisa que pode permitir aos envolvidos, 

principalmente aos licenciandos, uma melhor compreensão da realidade 

educacional e social da EB e da prática docente para a qual se prepara. Foi 

investigado o Curso de Licenciatura de Ciências Biológicas, da UNESP – Bauru.   

Segundo a autora, há necessidade de se pesquisar sobre esse assunto, em 

especial na Licenciatura em Ciências Biológicas, diante do pequeno número de 

publicações referentes ao estágio curricular nessa área de conhecimento. Os 

dados obtidos foram analisados buscando fazer as aproximações entre 

legislação, literatura e ações desenvolvidas pelos participantes no sentido de 

compor o estágio realizado e verificar se o mesmo atendeu as determinações 
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das DCNs e quais as possibilidades e os 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 estágio dentro de uma concepção de prática em que a 

teoria seja intrínseca a ela, superando a concepção de que o estágio curricular 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. 

Mediante a exposição das principais contribuições das teses e 

dissertações sobre o estágio curricular na formação do professor de Ciências e 

Biologia disponibilizadas no banco de teses e dissertações da CAPES, percebe-

se que os trabalhos reforçam a importância desse componente curricular na 

formação docente, o qual é considerado como eixo central na formação inicial 

de professores, consistindo em um momento de aproximação com a realidade 

da docência e de reflexão sobre essa complexa realidade. 

Neste sentido, o trabalho que nos propusemos a desenvolver concebe o 

estágio curricular como um espaço propício para a reflexão crítica sobre a 

formação docente e sobre a docência. Investigar as representações sociais de 

alunos estagiários do curso de licenciatura em Ciências Biológicas sobre o 

Estágio Curricular é uma das maneiras de contribuir por meio da pesquisa, 

produzindo novos conhecimentos para a formação profissional do professor 

dessa área. 

Nessa mesma linha de raciocínio, as pesquisas de Carvalho (1985), 

Pimenta (2010), Freire (2001), Santos (2004), Pimenta e Lima (2010), Piconez 

(2008) e Terrazan (2003, 2007) ressaltam a importância do estágio na formação 

de professores, à medida que este colabora com a construção da aprendizagem 

do aluno e se apresenta como um elemento articulador no currículo dos cursos 

de licenciatura, possibilitando a aproximação das instituições formadoras 
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(universidades, institutos) e escolas (de educação básica) e funcionando como 

um elemento articulador da relação teoria e prática.  

Questionando essa articulação, Pochman (2003) argumenta que os 

quadros formados pelas IES não satisfazem à demanda do mercado. A 

alegação é a de que os jovens recebem uma boa formação teórica e uma 

formação prática deficitária, reafirmando o que é bastante conhecido no Brasil, a 

falta de diálogo entre o Ensino Superior e o mundo do trabalho. 

De acordo com Pimenta (2003), o papel das Instituições de Ensino 

Superior (IES), no que se refere ao Estágio, está diretamente vinculado ao 

conceito que se atribui a essa atividade. Em uma perspectiva positivista, o 

estágio é entendido como o polo prático da formação, em oposição ao polo 

teórico. Nesse sentido, é tomado como a prática no local de trabalho, momento 

de aplicação da teoria à prática, negando o entendimento de que a prática social 

é historicamente construída pelo homem. Essa visão é decorrente de um 

paradigma segundo o qual o mercado de trabalho determina a ação das IES. 

Em uma perspectiva crítica, estágio é entendido como componente curricular de 

natureza teórica e prática. É um processo de pesquisa do real, em um espaço 

de formação. É um momento de interlocução do processo formativo com o 

mundo do trabalho. Nessa lógica, o papel das IES é promover a inserção crítica 

do sujeito no mundo do trabalho. 

Compreendemos o estágio, assim como Pimenta e Lima (2010), como 

um dos componentes curriculares dos cursos de formação docente, que 

representa um campo de conhecimento próprio, envolvendo a reflexão e a 

intervenção na vida das escolas, dos professores, dos alunos e da sociedade 

em que se inserem. Nesse sentido, a finalidade do estágio consiste em 

colaborar no processo de formação de educadores, considerando o campo de 

atuação como objeto de análise, de investigação e de interpretação crítica.  

Conceber o estágio como componente curricular que envolve a reflexão e 

a intervenção na vida das escolas e de seus agentes significa considerá-lo como 

uma prática social historicamente situada. Dessa forma, ele busca investigar, 

interpretar e explicar uma determinada realidade educacional, e nesse processo 

promove um diálogo entre a academia e o mundo do trabalho. Segundo Piconez 

(2008), os alunos estagiários não têm conseguido perceber, nas salas de aulas, 

as dimensões sociais, políticas e pedagógicas do processo educativo. Portanto, 
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essa disciplina deve ser desenvolvida a partir da aproximação entre a realidade 

escolar e uma prática da reflexão, que possa contribuir para o esclarecimento e 

o aprofundamento da relação dialética prática-teoria-prática. 

Entretanto, essa aproximação tem sentido apenas quando há uma 

intencionalidade, um propósito de envolvimento, uma vez que muitos estágios 

curriculares são burocratizados, restringindo-se a preenchimento de fichas de 

observação, o que afirma para a necessidade de aprofundamento conceitual do 

estágio curricular (PIMENTA; LIMA, 2010). 

Segundo estudos de Pimenta e Lima (2010), o estágio curricular pode ser 

considerado uma excelente ocasião para o fortalecimento da formação inicial de 

professores, mediante o estabelecimento de convênios que proporcionem 

parcerias entre universidade-escola, visando, assim, a uma integração da 

formação inicial com a formação continuada.  

Carvalho e Vianna (1987) deixam claro que a aprendizagem se constrói à 

medida que as experiências vivenciadas nos estágios são discutidas e 

teorizadas em momentos destinados a essa finalidade no curso de formação 

inicial. Ratificamos a compreensão de que não basta ir à escola campo, é 

necessário que as observações e as participações realizadas pelos alunos no 

estágio sejam consideradas no currículo dos cursos de formação dentro de um 

espaço / tempo privilegiado para uma análise crítica e diálogo com a teoria, na 

tentativa de interagir a realidade profissional com os temas estudados durante o 

curso. 

O estágio curricular é uma atividade teórica, que instrumentaliza a práxis, 

de conhecimento e estabelecimento de finalidades na formação docente, e de 

transformação da realidade (PIMENTA, 2010).  

Dessa maneira, o estágio curricular é um momento fundamental do 

desenvolvimento da formação docente. Sua relevância está no fato de suscitar a 

interação dos licenciandos com a realidade escolar, não mais como alunos, mas 

como professores.  

O modelo tradicional de estágio curricular tem se caracterizado 

fundamentalmente por uma cultura de cunho técnico. Tomar essa perspectiva 

como base para a formação de futuros professores não é suficiente, embora 

possa ser necessário inicialmente. Tal modelo de aprendizagem não contempla 

a complexidade de saberes que o professor precisa dominar para responder às 
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necessidades da sociedade atual. Dessa forma, o estágio curricular como 

estudo, pesquisa e prática pedagógica da atividade docente envolve a 

observação das determinações sociais mais amplas, bem como da organização 

do trabalho nas escolas (GHEDIN, 2004). 

 

O que prevê a Legislação educacional sobre o estágio? 

 

A realização do Estágio Curricular é condição legal para a conclusão de 

um curso de licenciatura. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) Lei nº. 9394/96, no seu Art. 65. “A formação docente, 

exceto para a educação superior, incluirá prática de ensino de, no mínimo, 

trezentas horas”. 

O Parecer CNE 28/2001 afirma que o Estágio Curricular “é o momento de 

efetivar, sob a supervisão de um profissional experiente, um processo de 

ensino- aprendizagem que tornar-se-á concreto e autônomo quando da 

profissionalização deste estagiário”. Ainda, de acordo com esse Parecer o 

estágio deve “oferecer um conhecimento do real em situação de trabalho, isto é, 

diretamente em unidades escolares” (p.10). 

Em seu Art. 13, parágrafo 3º, a Resolução CNE/CP 01/2002 preconiza 

que o estágio curricular será 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. 

 

É interessante salientar a relação de corresponsabilidade pela formação 

docente e, especialmente, pelo desenvolvimento das atividades de estágio entre 

a IES e as escolas de Educação Básica determinada pela normativa. Para 

Terrazan (2007), esse compartilhamento entre as duas instituições da 

responsabilidade pelos processos formativos de professores reforça a 

necessidade de articulação institucional entre as IES e as escolas de Educação 

Básica.  

Na Resolução CNE/CP 02/2002, a carga horária destinada ao estágio foi 

aumentada, sendo exigido, para a obtenção do título de licenciado (graduação 

plena), o cumprimento de “quatrocentas (400) horas de estágio curricular 

supervisionado a partir do início da segunda metade do curso” como um dos 
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momentos de articulação teoria-prática, devendo constar do Projeto Político 

Pedagógico do Curso. 

A legislação vigente compreende o estágio curricular como um tempo 

destinado ao processo de ensino e de aprendizagem, reconhecendo que, 

apesar de a formação oferecida em sala de aula ser fundamental, ela não é 

suficiente para preparar os alunos para o pleno exercício de sua profissão. Faz-

se necessária a inserção do licenciando na realidade do cotidiano escolar, o que 

é proporcionado não só, mas fundamentalmente, pelo estágio e pela Prática de 

Ensino como componente curricular. 

O estágio não poderia acontecer após a teoria, nos semestres finais da 

graduação, pois isso gera uma falsa ideia de que representa o momento da 

prática, subestimando a complexidade do processo de ensino-aprendizagem, 

como ainda tem-se observado na organização curricular dos cursos de 

licenciatura embora a legislação determine que o estágio, seja realizado no 

início da segunda metade do curso. 

Mais recentemente, no ano de 2008 entrou em vigor a Lei nº 11.788 

(BRASIL, 2008), que dispõe sobre o estágio de estudantes e o compreende 

como “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos”. 

Segundo essa normativa, as atividades de estágio devem ser compatíveis com 

as atividades escolares, não podendo ultrapassar 30 horas semanais. 

Essa Lei dispõe, ainda, a diferenciação entre estágio obrigatório e estágio 

não obrigatório em seu Art. 2º: “§ 1o Estágio obrigatório é aquele definido como 

tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção 

de diploma. § 2o  Estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade 

opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória” (BRASIL, 2008). 

Dentre as contribuições da Lei nº 11.788, ressaltamos no 1º parágrafo do 

Art. 3º, que distingue orientador e supervisor de estágio: 

 

§ 1º 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 art. 7º, inciso IV e por menção de aprovação 
final (BRASIL, 2008, grifos nosso). 
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Com essa distinção entre quem orienta e quem supervisiona, os papéis 

de atuação dos profissionais das instituições formadoras ficam mais claros. 

Nesse aspecto, a referida Lei reforça que ambas as instituições, a de origem e a 

que recebe o aluno estagiário, são responsáveis pela formação profissional. No 

que diz respeito à formação do professor, a responsabilidade cabe tanto ao 

curso de formação, quanto às escolas de Educação Básica, sendo necessária a 

avaliação de ambos para que o aluno estagiário conclua o estágio curricular. 

É possível notar que a legislação corrobora a relevância do estágio 

curricular para a formação de professores da Educação Básica, e reconhece 

que esse componente curricular é um dos momentos em que o futuro professor 

entra em contato direto com seu campo de atuação, as salas de aula das 

escolas. Contudo, esse contato não ocorre em um vazio, nem sem 

intencionalidade, pois é por meio do estágio curricular, dentre outros momentos 

da formação inicial, que o aluno estagiário construirá os conhecimentos 

necessários para intervir e transformar a realidade educacional em que está 

inserido.  

O contato com a complexa e inconstante realidade do exercício da 

docência não se dá em um vazio, pois é possível afirmar, ancorados nos 

aportes teóricos estudados, que as experiências, os conceitos, as formas de 

conduta sociais e culturais são fontes de representações sociais, as quais 

interferem e orientam condutas, incluindo as práticas pedagógicas. 

 

 2.3 As Representações Sociais 

 

Reconhecemos que o conceito de representação social é de difícil 

apreensão, uma vez que se trata de um campo de conhecimento 

transdisciplinar, envolvendo conceitos da Psicologia Social e da Sociologia. Por 

essa razão assumimos como principal norteador o conceito mais consensual 

entre os pesquisadores, conforme enunciado por Denise Jodelet (2002, p.22): 

“As representações sociais são uma forma de conhecimento socialmente 

elaborado e compartilhado, com um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social”. 

A autora afirma, ainda, que  
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as representações sociais são sistemas de interpretação que regem 
nossa relação com o mundo e com os outros, orientam e organizam as 
condutas e as comunicações sociais. Da mesma forma, elas intervêm 
em processos variados, tais como a difusão e assimilação dos 
conhecimentos, o desenvolvimento individual e coletivo, a definição 
das identidades pessoais e sociais, a expressão dos grupos e as 
transformações sociais (JODELET, 2001, p. 22). 

 

As representações sociais podem ser compreendidas como concepções, 

percepções, apreensões, interpretações, configurações e acepções (RANGEL, 

1994) compartilhadas com a finalidade de dar sentido e movimento à vida social. 

Para Spink (1993), são formas de conhecimento que se manifestam como 

elementos cognitivos (imagens, conceitos, categorias, teorias), contribuindo para 

a construção de uma realidade comum e tornando possível a comunicação. 

As Representações Sociais são sistemas de interpretação da realidade, 

que orientam as condutas e comportamento do indivíduo no meio social, 

permitindo-lhe interiorizar as experiências, as práticas sociais e os modelos de 

conduta. O estudo desses sistemas é relevante, pois as RS fundamentam 

práticas e atitudes dos atores sociais (XAVIER, 2002). 

O termo social não indica apenas a origem, mas a função de uma 

representação, que é contribuir para a formação de condutas, para a elaboração 

de comportamentos e para a comunicação entre sujeitos. Podemos relacioná-lo 

também ao fato de que as representações são construídas e compartilhadas em 

um grupo ou em uma sociedade.  

A representação social faz alusão à maneira como apreendemos o que 

acontece no cotidiano, como lidamos com as informações, com os 

conhecimentos que chegam até nós e com as pessoas com as quais temos 

proximidade, sendo dependente das compreensões e conhecimentos 

construídos por um grupo acerca de um objeto. Nesse sentido, o conceito de 

representações sociais foi elaborado para auxiliar no entendimento das formas 

de raciocínio e das teorias construídas na vida cotidiana. 

A Teoria das Representações Sociais de Moscovici apresenta 

desdobramentos em três abordagens: uma com a ênfase cognitivo estrutural de 

Jean-Claude Abric, outra sociológica, com Willem Doise e uma terceira, 

processual, com Denise Jodelet (SÁ, 1998). Cada uma dessas abordagens 

teóricas afirma suas orientações metodológicas (ALMEIDA, 2005). 
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 A abordagem cognitivo-estrutural de Jean-Claude Abric introduz a noção 

de núcleo central e elementos periféricos, sendo o núcleo central o elemento 

mais estável da representação, o que mais resiste à mudança. Indica o método 

experimental como caminho para a quantificação e qualificação dos objetos. 

A abordagem societal ou sociológica de Willem Doise procura 

explicações de ordem individual e de ordem societal, realizando estudos 

relacionais através de métodos quantitativos. 

A abordagem processual ou culturalista de Denise Jodelet mantém atual 

a proposição original de Moscovici e entende as representações como 

definições partilhadas nos processos e produtos simbólicos dos indivíduos, 

construídas como uma visão consensual da realidade utiliza técnicas e métodos 

qualitativos. 

Segundo Sá (1998), essas três correntes teóricas são complementares, 

não sendo possível classificá-las como incompatíveis, uma vez que provém de 

uma mesma matriz básica.  

A presente investigação aproxima-se da perspectiva processual de 

Jodelet, que privilegia a compreensão da gênese das representações sociais, 

analisando os processos que a constituem considerando sua historicidade e os 

contextos de produção. Assim, esta pesquisa estudou o processo de construção 

das representações sobre o estágio curricular por parte dos alunos estagiários 

por meio de suas significações, uma vez que entende que elas ultrapassam as 

práticas sociais discursivas.  

Segundo a abordagem processual, as representações sociais são 

formadas pelos processos de ancoragem e objetivação. A ancoragem consiste 

em um processo “que transforma algo estranho e perturbador, que nos intriga, 

em nosso sistema particular de categorias e o compara com um paradigma de 

uma categoria que nós pensamos ser apropriada”. Ancorar é classificar e 

denominar, pois “coisas que não são classificadas nem denominadas são 

estranhas, [...] ameaçadoras” (MOSCOVICI, 2010, p.61).  A ancoragem 

possibilita que o estranho, porque novo, seja integrado às representações 

sociais existentes, caracterizando-se por se tentar alterar ideias desconhecidas 

e colocá-las em um contexto familiar.  A objetivação é o processo de 

constituição formal de um conhecimento, que faz com que se torne real um 

esquema de conceitos, transformando o abstrato em elementos concretos. Está 
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presente quando, por exemplo, o professor utiliza como recurso imagens que 

“fazem ver” o que está sendo descrito, explicado (PEDRA, 2003). 

 Para Moscovici (2010), objetivar consiste em reproduzir um conceito em 

uma imagem. É por meio da objetivação que os sujeitos se comunicam, 

interagem e compartilham, ancorados pelas representações sociais. 

Ainda sobre os dois processos que originam as representações sociais, 

Jovchelovitch (2002, p. 81-82) afirma que: 

a objetivação e a ancoragem são as formas específicas em que as 
representações sociais estabelecem mediações, trazendo para um 
nível quase material a produção simbólica de uma comunidade e 
dando conta da concretização das representações sociais na vida 
social. [...] Objetificar é também condensar significados diferentes [...] 
em uma realidade familiar. Ao assim o fazer, sujeitos sociais ancoram 
o desconhecido em uma realidade conhecida e institucionalizada [...] 
As representações sociais emergem desse modo como processo que 
ao mesmo tempo desafia e reproduz, repete e supera, que é formado, 
mas que também forma a vida social de uma comunidade. 

 

Constantemente, estamos sujeitos ao recebimento intenso de 

informações novas, conceitos novos decorrente de pesquisas científicas, 

distantes do mundo de grande parte da população, cujo entendimento é 

praticamente restrito aos grupos especializados que produziram tal 

conhecimento. A representação social tem como função primordial tornar 

familiar o que não o é auxiliando na compreensão de tais conceitos que não 

fazem parte da vida diária da grande população. 

Todo aluno tem uma história de vida, é um ator social, tem emoções, uma 

personalidade, uma cultura ou culturas, e seus pensamentos e ações carregam 

as marcas dos contextos nos quais se inserem. Ao conhecer os processos pelos 

quais os alunos estagiários objetivam e ancoram os novos conhecimentos 

construídos durante a formação docente inicial, mais especificamente durante o 

estágio curricular, é possível entender seu modo de atuação e comunicação no 

meio (objetivação) e quais os sentidos atribuídos a esses novos elementos 

(ancoragem). Dessa forma, as representações sociais apreendidas em nosso 

estudo permitirão compreender como o licenciando concebe a experiência do 

estágio na formação para a docência. 

A introdução do estudo das Representações Sociais, no Brasil, aconteceu 

na década de 1980, por brasileiros que realizaram suas teses e cursaram 

disciplinas com Serge Moscovici e Denise Jodelet, na École de Hautes Études 



52 

em Sciences Sociales (EHESS), em Paris. Essa inserção não ocorreu por meio 

de universidades situadas no centro de produção de conhecimento científico, 

mas sim por universidades do Nordeste e do Centro-Oeste brasileiros 

(ALMEIDA, 2009). 

Segundo Almeida (2009), o estudo das Representações Sociais encontra-

se em expansão no Brasil, sendo possível observar uma ampliação das áreas 

que vêm aderindo a este referencial: História, Antropologia, Saúde, Meio 

Ambiente e Educação. São áreas nas quais a subjetividade se faz fortemente 

presente na determinação das práticas cotidianas. 

Para Santos (2000), essa grande adesão se deve ao fato de a teoria 

proposta por Moscovici (1961) ser vista por pesquisadores brasileiros como uma 

possibilidade de estudar o conhecimento do senso comum, considerando 

sujeito, objeto e contextos históricos e socioculturais inseparáveis. 

Machado (2008) cita dois possíveis responsáveis pelo crescente número 

de pesquisas norteadas pela Teoria das Representações Sociais. Um deles é o 

desenvolvimento e a solidificação da teoria como aporte teórico metodológico, 

para o qual contribuíram a criação de grupos de pesquisas e estudos, a 

colaboração de professores como Jodelet, Wagner e do próprio Moscovici e, 

também, as Jornadas Internacionais de Representações Sociais (JIRS), o outro, 

os debates em encontros regionais. Outro motivo do crescimento da produção 

nessa perspectiva seria decorrente da crise de paradigmas científicos, que 

colocou em discussão a “tradição científica cartesiana” como método de 

compreensão da realidade infalível, até então predominante nas pesquisas de 

modo geral. 

A Teoria das Representações Sociais apresenta-se pertinente como 

suporte teórico-metodológico para esta pesquisa, pois entendemos, com base 

no levantamento teórico realizado, que as representações sociais são 

determinantes de atitudes e práticas pedagógicas. Acreditamos que, baseados 

na análise das representações sociais construídas por alunos estagiários sobre 

o estágio curricular e sobre a docência, podemos compreender como os 

mesmos lidam com o magistério e que significados atribuem a ele.  

O estudo das Representações Sociais é feito na tentativa de 

compreender o que as pessoas pensam de um objeto, cujo conteúdo possua um 

valor socialmente evidente e relevante e ainda, como e porque pensam de tal 
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forma (MOSCOVICI, 1978). Em nossa pesquisa, o estágio curricular constitui o 

objeto de representação. Consideramos que o conteúdo representacional do 

estágio curricular partilhado por licenciandos interfere nas atitudes que esses 

sujeitos desenvolvem durante o curso, podendo interferir em sua prática 

profissional em sala de aula. 

Não se podem desprezar as preconcepções dos alunos de licenciatura, 

suas representações sobre a profissão a ser exercida e sobre como se dá sua 

formação como futuro professor. É preciso ter em mente que o aluno tem sua 

própria leitura da realidade, sabemos que nenhuma leitura é neutra. Os aportes 

teóricos permitem afirmar que essa leitura acontece sob influência das 

Representações Sociais desse indivíduo, as quais são socialmente construídas 

e partilhadas. Essas representações orientam condutas e intervêm em 

processos como a socialização e internalização dos conhecimentos. 

Acreditamos, assim como Sá (2004), que nessa perspectiva, os 

indivíduos não são simplesmente processadores de informações ou “portadores” 

de ideologias, mas pensadores ativos que produzem e transmitem suas próprias 

representações. Representar não é um processo passivo, ao contrário, o objeto 

é representado, à medida que é compreendido, é reconstruído, e isso não 

ocorre em um vazio, mas em um contexto de valores e experiências anteriores. 

A Teoria das Representações Sociais tem sido propícia para revelar as 

relações entre os conhecimentos práticos e o desempenho de papéis no 

ambiente escolar e questões políticas, pedagógicas e ideológicas no campo 

educacional (MENIN, SHIMIZU e LIMA, 2007). O estudo das Representações 

Sociais pode contribuir para a construção de uma nova visão referente aos 

processos subjetivos que interagem na formação docente.   

Os professores se apoiam em suas experiências profissionais e pessoais, 

nas suas crenças e valores, criam, improvisam e constroem saberes no 

enfrentamento de situações únicas (TARDIF, 2002). Embora existam várias 

pesquisas sobre a formação de professores, observa-se que a formação para o 

magistério tem tido um impacto pequeno sobre o que pensam, creem e sentem 

os alunos antes de começarem a cursar uma licenciatura. Suas crenças muitas 

vezes nem são abaladas, e são essas crenças que vão se manifestar no 

momento de aprenderem a profissão na prática, crenças essas que serão 
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habitualmente reforçadas pela socialização na função de professor e pelo grupo 

de trabalho nas escolas, a começar pelos pares, os professores experientes. 

No que diz respeito ao estudo das representações sociais (na perspectiva 

de Moscovici), encontramos pesquisas em variadas áreas de conhecimento, 

especialmente em Educação, Meio Ambiente e Saúde. No banco de teses e 

dissertações da CAPES, considerando o interstício 2000-2009, há cerca de 

cinquenta trabalhos vinculados a programas de pós-graduação da área de 

Educação, que investigaram representações sociais de ou sobre alunos e 

professores. Entretanto, sobre estágio curricular em Ciências Biológicas foi 

encontrada apenas a dissertação Acompanhamento da Prática Pedagógica: 

Representações de Estagiários do Curso de Licenciatura em Ciências 

Biológicas da UFSM (GOULART, 2008), sobre a qual falamos. Encontramos 

outros dois trabalhos que estudaram representações sociais em cursos de 

licenciatura em Ciências Biológicas, a saber: Brito (2006) e Santos (2008). 

Brito (2006) teve como objetivo levantar as representações sobre 

docência dos professores do Instituto de Biologia da Universidade Federal de 

Uberlândia (UFU). As representações encontradas entre os professores foram 

diversificadas, impregnadas de valores e de subjetividade, frutos de uma 

construção histórica, embebida de representações culturais, sociais e políticas.  

 O estudo de Santos (2008) tratou das representações sobre o trabalho 

docente dos licenciandos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, 

também da UFU. Segundo o autor, a Teoria da Representação Social, na 

perspectiva moscoviciana, possibilitou uma aproximação com a subjetividade 

dos sujeitos pesquisados e, portanto acesso às suas representações. Algumas 

representações encontradas foram: o trabalho docente é árduo, mas gratificante 

e revestido de grande importância, embora não seja valorizado; está associado 

ao ensino e não à pesquisa, sendo o ensino compreendido como transmissão 

de conteúdo; professores desmotivados, mal preparados, mal remunerados, 

sem autonomia contribuem negativamente para o processo educativo; alunos 

desinteressados e despreparados, ausência da família nas atividades escolares, 

ensino descontextualizado são fatores impeditivos da aprendizagem dos alunos; 

a interação professor-aluno-escola-família-comunidade é essencial para o 

sucesso da aprendizagem, que não depende apenas de aspectos cognitivos, 

mas também de aspectos afetivos; a preparação do professor, tanto em relação 
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aos conteúdos específicos como aos conteúdos pedagógicos é fundamental 

para um bom trabalho docente. 

É nesse contexto de poucas publicações sobre as representações de 

futuros professores de Ciências Biológicas e, mais especificamente, sobre o 

estágio curricular na formação inicial, que nossa pesquisa se insere. Cientes da 

complexidade da empreitada, nossa intenção é ampliar o próprio conhecimento, 

contribuir com a discussão sobre o referido tema e incentivar outros estudos 

nessa perspectiva.  
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CAPÍTULO 3 

O DESVELAR DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS SOBRE O ESTÁGIO 

CURRICULAR 

 

 

Neste capítulo apresentamos a análise do PPC, do Plano de Ensino da 

disciplina Estágio, dos portfólios e das respostas dos estagiários aos 

questionários, buscando por semelhanças, palavras e ideias que forneçam 

indícios das representações sociais sobre o estágio construídas pelos alunos. 

 

 

3.1 O Projeto Pedagógico do Curso Investigado 

 

 

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC2) de licenciatura em Ciências 

Biológicas foi elaborado no ano de 2006 e está estruturado em nove partes, que 

tratam de aspectos relativos à organização institucional e pedagógica, corpo 

docente e instalações, além de: perfil dos formandos; competências e 

habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas; a estrutura do curso; os 

conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos; os conteúdos 

definidos para a Educação Básica; o formato dos estágios; as características 

das atividades complementares; as formas de avaliação. Para os fins dessa 

pesquisa, entretanto, fizemos um recorte detendo-nos, especialmente, na 

análise dos aspectos relativos ao estágio curricular. 

A criação do curso investigado se deve à 

identificação da necessidade das escolas de Ensino Fundamental, 
Médio e Superior, em relação a profissionais licenciados na área de 
Ciências e Biologia. Trabalhando assim na formação de profissionais 
com visão para o ensino, pesquisa e extensão de acordo com o perfil 
do profissional Biólogo. Esse profissional também atende as 
necessidades das empresas de pequeno, médio e grande porte que 

                                                           
2
 A fim de preservar a identidade da instituição, o Projeto Político Pedagógico de Curso não consta de 

nossas referências. 
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necessitam de profissionais atuantes nas principais áreas da Biologia 
regulamentarizadas pelo CFBio

3
 (PPC, 2006, p. 13). 

 

Os princípios norteadores da proposta são os seguintes: a formação 

profissional para o ensino, pesquisa e extensão, de modo a atender as 

necessidades de empresas de pequeno e grande porte das diversas áreas da 

Biologia; a articulação entre teoria e prática; a interdisciplinaridade; a 

flexibilização curricular, a formação ética, que propicie a atuação na sociedade 

com responsabilidade e justiça. 

O curso tem como objetivo geral  

formar profissionais éticos com competências e habilidades 
técnica-científica, política e humana, dominando os conteúdos 
específicos do curso de Biologia para formação de docentes no 
exercício didático-pedagógico. Capazes de analisar, criticar, 
interpretar, resolver problemas e propor soluções atuando na 
sociedade com responsabilidade e justiça (PPC, 2006, p.13).  

 

Dentre os objetivos específicos do curso, está o desenvolvimento de 

habilidades e competências necessárias ao profissional de ensino de Ciências e 

Biologia, são elas: 

 visão abrangente do papel social do educador; 

 capacidade de expressar-se, escrita e oralmente, com clareza 
e precisão; 

 interagir e comunicar-se adequadamente em equipes 
interdisciplinares e com a comunidade; 

 inter-relacionar causa e efeito nos processos naturais e 
biológicos; 

 analisar, compreender e interpretar impactos do 
desenvolvimento científico e biotecnológicos na sociedade e 
no meio ambiente; 

 diagnosticar (observar, sistematizar, analisar e avaliar) e 
problematizar questões inerentes às ciências biológicas; 

 comunicar ideias e técnicas usadas nos diversos campos da 
biologia; 

 capacidade de analisar e selecionar material didático e 
elaborar propostas alternativas; 

 capacidade de planejamento de cursos com criação e 
adaptação de métodos pedagógicos; 

 ter visão histórica e crítica da biologia tanto no estado atual, 
como nas várias fases de sua evolução. 

 compreender integralmente o meio ambiente em suas 
múltiplas e complexas relações, envolvendo aspectos 
ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, 
científicos, culturais e éticos.  

 reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar 
estrategicamente, introduzir modificações no processo de 

                                                           
3
 Conselho Federal de Biologia. 
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trabalho, atuar preventivamente, transferir e generalizar 
conhecimentos; 

 capacidade de autoplanejar, auto-organizar, estabelecer 
métodos próprios, gerenciar seu tempo e gerenciar o espaço 
de trabalho. 

 desenvolver capacidade de expressão e comunicação em 
grupo, com superiores hierárquicos ou subordinados; 
cooperação, trabalho em equipe, diálogo, exercício da 
negociação, comunicação interpessoal. 

 utilizar todos os conhecimentos obtidos por meio de fontes e 
recursos diferenciados nas diversas situações encontradas no 
mundo do trabalho, isto é, capacidade de transferir 
conhecimentos da vida cotidiana para o ambiente de trabalho e 
vice-versa; iniciativa; criatividade; vontade de aprender, 
abertura às mudanças; 

 consciência da qualidade e das implicações éticas no trabalho, 
compreensão de sua posição e função na estrutura produtiva, 
seus direitos e deveres (PPC, 2006, p.14 - 15). 

 

As habilidades e competências apresentadas no PPC são diferentes 

daquelas propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Ciências Biológicas (DCN-CB), porém o perfil do egresso do Curso de Biologia, 

licenciatura, apresentado no documento é exatamente o determinado pelas 

DCN-CB, a saber: 

 

a) generalista, crítico, ético, e cidadão com espírito de solidariedade; 
 
b) fundamentação teórica adequada, 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 vivem; 
 
c) consciente da necessidade de atuar com qualidade e 
responsabilidade em prol da conservação e manejo da biodiversidade, 
políticas de saúde, meio ambiente, biotecnologia, bioprospecção, 
biossegurança, na gestão ambiental. Atuar tanto nos aspectos 
técnicos-científicos quanto na formulação de políticas, e de se tornar 
agente transformador da realidade presente, na busca de melhoria da 
qualidade de vida; 
 
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 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.  
(PPC, 2006, p.15 - 16). 
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A proposta para o estágio é apresentada nas páginas 192 e 193 do 

documento. “Os estágios no curso de Biologia são realizados de 03 formas: a) 

conhecimento e contextualização da escola; b) semirregência; c) regências” 

(PPC, 2006, p.192). Do documento consta, ainda, que “o Estágio apresenta-se 

como atividade fundamental no processo educativo por estimular a busca por 

novos conhecimentos, sobre uma realidade cada vez mais dinâmica e 

complexa, necessários ao profissional do futuro” (PPC, 2006, p.193).   

Neste item, há também a apresentação das atribuições do supervisor, 

quais sejam:  

a) orientar e acompanhar a execução dos estágios; b) planejar, 
coordenar, executar e avaliar o pleno desenvolvimento dos estágios; c) 
elaborar com o corpo docente a organização sequencial dos estágios e 
o cronograma de atividades; proceder a análise e estudo de situações 
e projetos emitindo parecer sobre a matéria; d) orientar o Corpo 
Docente e Discente sobre o planejamento e a estruturação dos 
Estágios; e) analisar criticamente os relatórios recebidos dos 
Supervisores ao final dos Estágios; f) elaborar relatórios semestrais 
sobre as atividades desenvolvidas pela Coordenação; g) realizar visitas 
e reuniões periódicas, nos locais de Estágio, com o intuito de avaliar e 
registrar as atividades, problemas e necessidades; h) elaborar e 
encaminhar ao Coordenador do Curso os registros semestrais (livro 
ata) de atividades desenvolvidas; i) promover reuniões de 
planejamento e avaliação (PPC, 2006, p. 192). 

 

Na sequência, o documento faz referência ao relatório de atividades 

desenvolvidas pelo estagiário: 

como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, o 
estágio é elemento metodológico formador e é acompanhado no 
final de cada semestre da apresentação de um relatório ao 
professor orientador, o qual servirá de base para sua avaliação 
de desempenho acadêmico (PPC, 2006, p. 192). 

 

De acordo com o PPC (2006, p.193), além dos estágios em escolas do 

Ensino Fundamental e Médio, os alunos realizam estágios “em empresas 

privadas, instituições públicas, enfim, organizações que necessitam da presença 

de profissionais em qualificação e, ao mesmo tempo, tornam-se fonte de 

aprendizado para os mesmos”. Do documento, consta apenas a obrigatoriedade 

da produção e entrega do relatório, não sendo apresentada uma estrutura 

básica ou qualquer outro detalhe sobre a elaboração do mesmo. 

Depois de repetidas leituras do documento é possível afirmar que o PPC 

em questão está de acordo com a Resolução n.07/2002 CNE/CES uma vez que 
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nele são apresentados todos os aspectos determinados por essa normativa, 

quais sejam: 

 

a) o perfil dos formandos nas modalidades bacharelado e licenciatura; 
b) as competências e habilidades gerais e específicas a serem 
desenvolvidas; 
c) a estrutura do curso; 
d) os conteúdos básicos e complementares e respectivos núcleos; 
e) os conteúdos definidos para a Educação Básica, no caso das 
licenciaturas; 
f) o formato dos estágios; 
g) as características das atividades complementares; 
h) as formas de avaliação. 
(BRASIL, 2002b) 

 

Mesmo atendendo aos requisitos estabelecidos pela legislação 

supracitada, consideramos que, especialmente no que diz respeito ao nosso 

objeto de pesquisa, o estágio, ainda há o que ser aperfeiçoado. Está claro que 

houve uma preocupação em atender as especificações legais, entretanto 

algumas particularidades do estágio curricular não foram contempladas. Por 

exemplo, não consta do documento, no item destinado ao estágio curricular, 

qual a carga horária a ser cumprida no decorrer do curso, é citada apenas a 

obrigatoriedade de integralização da carga horária de estágio. Sabe-se, 

entretanto, que a Resolução do CNE / CP nº 02/2002 (BRASIL, 2002a) 

estabelece 400 horas de estágio curricular supervisionado para os cursos de 

licenciatura. 

Preocupa-nos o fato de o projeto pedagógico de um curso de formação 

de professores pautar-se apenas nas diretrizes curriculares do curso de 

Ciências Biológicas, que orientam especialmente a formação de bacharéis em 

Biologia. Não encontramos evidências de um possível embasamento nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais, nem na Resolução nº 01/2002 CNE/CP 

(BRASIL, 2002c), que regulamenta a formação de professores da Educação 

Básica. O diálogo entre tais orientações enriqueceria o PPC e o tornaria mais 

coerente com o que se espera de uma licenciatura: formar professores de 

Ciências e Biologia. 

A impressão que fica é a de que houve um esforço da instituição para se 

adequar às normas legais relacionadas à formação de professores, mas na 

essência, o que se deseja realmente é formar um biólogo bacharel. Um exemplo 

disso é a realização de estágios em empresas que se utilizam da área de 
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Ciências Biológicas. Por que outro motivo, em um curso de formação de 

professores se realizaria estágios dessa natureza? 

A formação de professores é vista com pouco apreço, trazendo em seu 

cerne a formação do bacharel, que visa ao desenvolvimento de atividades 

relacionadas à pesquisa científica, ficando a docência em segundo plano. 

Sobre essa questão, Malucelli (2001, p.6) afirma: 

por conta de uma tradição, os cientistas estão no topo da ordem de 
dominância. Essa posição deve-se ao maior prestígio da Ciência e da 
pesquisa, mais atrativa e que melhor recompensa os profissionais que 
a ela se dedicam. A carreira acadêmica valoriza a grande “Ciência” e 
desprestigia ou ignora o saber sobre o ensino, fato refletido nas 
relações profissionais entre os vários elementos que atuam na 
formação do professor. O estudo das relações de poder nos cursos de 
licenciatura reflete a hierarquia estabelecida na academia entre ensino 
e pesquisa. Isso evidencia o plano inferior em que é colocada a 
docência e atividades correlatas.  

 

A ênfase nos conteúdos específicos em detrimento dos saberes próprios 

da profissão professor – os pedagógicos – é um exemplo claro dessa tradição. 

Além disso, o PPC em questão apresenta em diversos aspectos, 

características que remetem ao paradigma de formação baseada nos princípios 

da racionalidade técnica. Essa perspectiva é mantida em todos os itens do PPC, 

assim, pode-se dizer que há coerência entre os objetivos explicitados no 

documento, as competências e a proposta de estágio.  

Sobre os objetivos do curso, os 11 primeiros objetivos específicos citados 

se referem à formação do educador em Ciências Biológicas. Estes objetivos 

estão relacionados às expectativas da avaliação institucional (Exame Nacional 

de Desempenho dos Estudantes- ENADE) sobre os conhecimentos a serem 

adquiridos pelos estudantes na área de Biologia, proposto pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2008). 

Do mesmo modo, os cinco últimos objetivos específicos apresentam forte 

relação com a produtividade esperada da formação profissional, com vistas a 

atender ao mercado. Pode-se depreender daí que o PPC apresenta uma visão 

técnica, bem ao gosto do neoliberalismo. 

Com relação ao perfil do egresso, constata-se que o PPC apresenta-o, 

conforme exigência da Resolução nº 7/2002 CNE/CES (BRASIL, 2002b) 

seguindo as orientações das DCN-CB (BRASIL, 2001), entretanto o perfil 

proposto em tais diretrizes é relativo ao bacharel em Ciências Biológicas, não há 
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nesse documento referência ao perfil do licenciado em Ciências Biológicas. 

Dessa forma, como se pode exigir que o projeto de um curso de formação de 

professores apresente um perfil específico para a licenciatura, uma vez que o 

documento no qual deve se fundamentar não o faz? 

No que diz respeito à distinção entre professor orientador e ao supervisor 

de estágio, encontramos uma desconformidade com a Lei nº 11.788 (BRASIL, 

2008). O que no PPC submetido à análise é denominado de supervisor é, na 

verdade, o professor orientador de estágio descrito na referida normativa. O 

supervisor, de acordo com Lei, é aquele que acompanha o estagiário no campo 

de estágio. Contudo, é preciso lembrar que o PPC foi elaborado em 2006, data 

anterior a aprovação dessa Lei. 

Mediante o exposto, a representação social sobre o estágio curricular que 

consta do documento aqui analisado, é do estágio como treinamento de 

habilidades, como um momento de aplicar na escola o que foi estudado na sala 

de aula da instituição, em consonância com o paradigma orientador do curso. 

 

3.2 O Planos de Ensino da Disciplina Estágio Curricular 

Supervisionado em Biologia 

  

Para possibilitar a visualização dos componentes constitutivos dos planos 

de ensino analisados neste subitem elaboramos o quadro 1, apresentado a 

seguir. 

 
 
 
Quadro 1- Objetivos, Carga horária (CH), ementa, estratégias e finalização das disciplinas 
Estágio I, Estágio II, Estágio III e Estágio IV. 

Disciplina Ementa Objetivos CH Estratégias Finalização 
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Não tivemos acesso 

Conhecer a 
estrutura 
pedagógica, 
administrativa e 
física da escola. 

68h/a 

Aulas teóricas. 
Observação 
de quatro 
escolas. 
Projeto de 
intervenção. 

Portfólio 
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Fonte: elaborado pela autora 
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I 

A importância das 
Ciências Biológicas no 
contexto escolar, 
planejamento, 
execução e avaliação. 
Regências e produção 
de textos. Produção 
de conhecimento de 
forma crítica da 
atividade docente no 
Ensino Fundamental 
e/ou Médio. 

 Envolver o 
acadêmico em uma 
proposta de ação 
que lhe possibilite 
demonstrar, em 
sala de aula, os 
conhecimentos 
teórico-práticos 
desenvolvidos ao 
longo do curso. 
Possibilitar ao 
acadêmico contato 
direto com a 
realidade 
educacional na 
área de Ciências e 
Biologia (Ensino 
Fundamental e 
Médio). 

68h/a 

Aulas teóricas- 
Discussão de 
textos sobre 
planejamento 
e avaliação. 
 
Regência na 
IES. 
 
Estágio em 
empresas 
 
Elaboração de 
um plano de 
aula. 
 
 

Portfólio 
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Estudo das Ciências e 
o procedimento 
científico enquanto 
prática. A aplicação de 
técnicas, práticas e do 
conhecimento das 
áreas das ciências e 
sua dinâmica em sala 
de aula. 
Conhecimento crítico 
sobre o processo de 
ensino-aprendizagem 
e os mecanismos de 
avaliação em seus 
múltiplos aspectos.  A 
compreensão e a 
capacitação nas 
técnicas e recursos 
disponíveis aplicáveis 
ao ensino de ciências 
para o Ensino 
Fundamental. 

 Envolver o 
acadêmico em uma 
proposta de ação 
que lhe possibilite 
demonstrar, em 
sala de aula, os 
conhecimentos 
teórico-práticos 
desenvolvidos ao 
longo do curso. 
Possibilitar ao 
acadêmico contato 
direto com a 
realidade 
educacional na 
área de Ciências.  

136h/a 

Regências: 
minicurso, 
participativa e 
na IES. 
 
Projeto de 
monografia 
voltada ao 
ensino de 
Ciências e 
Biologia 
 
Estágio em 
empresas 

Portfólio  
 
Defesa oral 
do projeto de 
monografia 
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Embasamentos 
teórico-práticos 
pretendendo 
desenvolver 
capacidades para o 
ensino em nível 
médio, aprofundando 
conhecimentos que 
envolvem questões 
práticas sobre o 
processo educativo. 

Propor, 
desenvolver e 
analisar 
abordagens 
teórico-práticas, 
para o ensino de 
Biologia no Ensino 
Médio. 
 

136h/a 
 

Debate 
 
Regências: 
minicurso, 
participativa e 
na IES. 
 
Monografia 
 

Produção de 
Recursos 
Didáticos 
 
Portfólio. 
 
Defesa da 
monografia  
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3.2.1. Estágio Curricular Supervisionado em Biologia I 

 

Dentre os documentos disponibilizados pela instituição não constam a 

ementa nem o plano de ensino da disciplina estágio I. Foi possível ter acesso 

apenas ao cronograma de atividades. Talvez esse fato se dê pela confusão 

generalizada que os professores universitários, sobretudo os bacharéis, fazem a 

respeito deste tipo de plano educacional. 

De acordo com o documento, o principal objetivo do estágio I é o de que 

o estagiário vá até a escola a fim de “conhecer a estrutura física: salas de aula, 

coordenações, áreas de lazer;” e “a estrutura pedagógica: Projeto Político 

Pedagógico, Conselho de Classe, Avaliações, Projetos Sociais e outros” 

(CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, 2009, p. 2). A carga horária é de 68 h/a.  

Para tanto, são previstas visitas a quatro escolas, “em cada escola o 

aluno deverá fazer o estágio correspondente a 5 h/a, perfazendo um total de 

quatro escolas (totalizando 20h/a)”. Durante o estágio, o aluno deverá ainda: 

identificar possíveis deficiências ou carências nas escolas e propor, a 
partir de um projeto, uma intervenção procurando sanar ou melhorar o 
ponto observado. Para isso o aluno terá 10 h/a de planejamento e 10 
h/a de execução do projeto de intervenção (CRONOGRAMA DE 
ATIVIDADES, 2009, p. 2). 

  

Além das visitas às escolas, consta do cronograma de atividades da 

disciplina a realização de estudos e discussões sobre “técnicas de observação”, 

“espaços formadores”, “ensino de Ciências e Biologia por meio de temas 

geradores e por experimentação” e, também, sobre “recursos e livros didáticos”.  

Segundo o documento,  

o portfólio será o instrumento de avaliação da disciplina de Estágio 
Supervisionado em Biologia I correspondente a avaliação bimestral. 
Neste deverá conter os encontros realizados nas escolas e na IES [...] 
corresponderá ao diário de campo do aluno-estagiário. Nele o aluno-
estagiário dissertará sobre suas visitas em cada escola 
separadamente, abordando as seguintes problemáticas: 
Como é o ensino de Ciências e/ou Biologia na escola visitada? 
Como o ensino de Ciências e/ou Biologia está inserido no projeto 
político pedagógico da escola? 
Como são os espaços formadores? Como os espaços formadores 
influenciam o ensino de Ciências e/ou Biologia? (CRONOGRAMA DE 
ATIVIDADES, 2009, p. 2). 

 

Observa-se neste aspecto, uma divergência entre o cronograma do 

estágio I e a proposta de estágio curricular apresentada no PPC. Pois, nesse 
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documento é mencionado um relatório como instrumento de avaliação a ser 

entregue ao final do estágio, do cronograma, consta a produção de um portfólio. 

Por meio da leitura das orientações sobre todas as atividades da disciplina 

descritas no cronograma, percebe-se um possível equívoco conceitual quando 

se faz referência ao portfólio. Alarcão (2010) define o portfólio como um conjunto 

coerente de documentação refletidamente selecionada, significativamente 

organizada e contextualizada no tempo, reveladora do percurso profissional. 

Conforme as informações disponíveis no documento em questão, o que está 

denominado por portfólio é, na verdade, um relatório no qual são feitas, além 

das descrições, reflexões acerca de todas as atividades desenvolvidas.  

O portfólio, segundo o cronograma disponibilizado, “deve ser iniciado com 

um texto pré-reflexivo”, em que o aluno fale sobre “como e por que cheguei até 

aqui para ser professor?”. Um “texto pós-reflexivo” encerra o portfólio. Nesse 

espera-se que o aluno “teça reflexões sobre como as atividades desenvolvidas 

no decorrer do estágio I colaboraram para sua formação docente e sobre as 

dificuldades e as limitações sentidas durante esse período” (CRONOGRAMA 

ESTÁGIO I, 2009). 

No nosso entendimento, a reflexão é um processo imprescindível para a 

formação docente, especialmente quando se dá durante a graduação, momento 

em que se começa a aprender a ser professor, há um número considerável de 

pesquisadores que se dedicam a investigar a reflexão na formação docente 

(PIMENTA; GHEDIN, 2010; ALARCÃO, 2010). Entretanto, não encontramos na 

literatura menção alguma sobre pré ou pós-reflexão. Fica subentendido, que o 

aluno deverá produzir um texto antes de iniciar o estágio e outro após sua 

realização. De modo que possa refletir sobre a contribuição da disciplina para 

sua formação inicial. Fica explícita a confusão que os professores fazem acerca 

do termo reflexão, confirmando que a reflexão tornou-se um verdadeiro 

modismo. Muitos profissionais intitulam-se como reflexivos sem a mínima noção 

do que realmente isso significa.  

Zeichner (2008) afirma que quando adotamos o conceito de ensino 

reflexivo, há um compromisso dos formadores de educadores em ajudar os 

futuros professores a internalizarem, durante a formação inicial, 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.  
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Mediante essa confusão, pode-se dizer muito pouco sobre um modelo de 

ensino e de formação de professores, levando-se em consideração apenas um 

compromisso expresso com a ideia de reflexão. É imprescindível que 

formadores e formandos tenham clareza do significado do termo ensino reflexivo 

para evitar a ilusão a que conduz a retórica sobre o movimento reflexivo no 

ensino e na formação de professores. Nesse sentido, Zeichner (1993) esclarece: 

 

com o termo ensino reflexivo não pretendo dizer que os professores 
devem refletir apenas sobre o modo como aplicam nas suas salas de 
aula as teoria geradas noutros sítios. Aquilo de que falo é de os 
professores criticarem e desenvolverem suas teorias práticas à medida 
que refletem sozinhos e em conjunto na ação e sobre ela, acerca do 
seu ensino e das condições sociais que modelam as suas experiências 
de ensino (ZEICHNER, 1993, p. 22. Grifo do autor). 

 

Pode-se dizer que embora haja um indicativo de compromisso com a 

reflexão ou com o ensino reflexivo na disciplina Estágio I, constata-se a 

necessidade de melhor compreensão conceitual e experiências com situações 

de ensino que ensejem a reflexão, pois ainda que não haja uma fórmula para 

ensinar aos futuros professores a serem reflexivos estes aprendem a se tornar 

reflexivos se estiverem inseridos em comunidades de aprendizagem que reflitam 

sobre o ensino e as circunstâncias nas quais ele se realiza. 

 

 

3.2.2. Estágio Curricular Supervisionado em Biologia II 

 

 

No plano de ensino da disciplina Estágio II a ementa é descrita na forma 

de tópicos: “a importância das Ciências Biológicas no contexto escolar, 

planejamento, execução e avaliação. Regências e produção de textos. 

Produção de conhecimento de forma crítica da atividade docente no Ensino 

Fundamental e/ou Médio”. A carga horária destinada ao desenvolvimento desta 

ementa é de 68 h/a. 

Os objetivos gerais da disciplina, de acordo com o documento, são: 

“envolver o acadêmico em uma proposta de ação que lhe possibilite demonstrar, 

em sala de aula, os conhecimentos teórico-práticos desenvolvidos ao longo do 

curso. Possibilitar ao acadêmico contato direto com a realidade educacional na 
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área de Ciências e Biologia (Ensino Fundamental e Médio)”. E os específicos: 

“demonstrar os conhecimentos adquiridos e habilidades necessárias ao ensino, 

através do planejamento e do desempenho em sala de aula. Instrumentalizar-se 

para atuar como docente no Ensino Fundamental e Médio” (PLANO DE 

ENSINO, 2010a, p.1). 

Quanto aos conteúdos a serem abordados, são apresentados: 

“habilidades e Técnicas de Ensino; Tendências pedagógicas e revisão de 

Paradigmas; Planejamentos para o ensino; Estágio de Docência”. 

A metodologia da disciplina está organizada em duas seções, uma 

intitulada “atividades práticas” e outra chamada “atividades teóricas”. A 

“atividade prática” consiste na realização de “estágio supervisionado em 

empresas que trabalham com questões que envolvam o conhecimento 

biológico”. Esse estágio tem a carga horária de 15h/a. “Ao final do estágio na 

empresa o estagiário fica responsável em apresentar oralmente, na disciplina 

Estágio Supervisionado em Biologia II, um relatório sobre as questões 

observadas e sua aplicação no espaço escolar”. 

Dentre as atividades teóricas, constam:  

regência na sala de aula (na IES) com tema escolhido pelo professor 
sendo uma do Ensino Fundamental e outra do Ensino Médio; 
Apresentação do relatório de estágio em Empresa, sendo apresentado 
em 30 minutos; Avaliação do relatório do colega estagiário; Relatório 
(Portfólio) das atividades desenvolvidas na instituição de ensino 
superior e nas empresas; Discussão de textos sobre planejamento e 
avaliação; Elaboração de um plano de aula (PLANO DE ENSINO, 
2010a, p. 2). 

 

De início, percebemos incoerência entre a ementa os objetivos da 

disciplina e os conteúdos a serem abordados, em relação, no mínimo, a dois 

aspectos. Da ementa consta que o estágio II pretende uma formação crítica, 

porém, após a análise do plano de ensino da referida disciplina, não foi 

encontrado aspecto algum que propiciasse tal criticidade. A questão aqui é que 

para uma formação crítica do professor não basta desenvolver habilidades 

técnicas, “instrumentalizar” para a docência. Para que isto ocorra, os objetivos, 

os conteúdos e as atividades programadas precisam ser coerentes com essa 

proposta, de modo que possibilitem uma formação crítica. 

Não identificamos, no plano de curso disponibilizado, estratégia alguma 

que propiciasse a realização do objetivo “possibilitar ao acadêmico contato 
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direto com a realidade educacional na área de Ciências e Biologia”. Como está 

claro na descrição dos aspectos gerais da disciplina aqui apresentados, o aluno 

não vai à escola nesse estágio, nenhuma das atividades previstas acontece em 

escolas de Educação Básica. As regências acontecem na IES, para a própria 

turma e na presença do orientador de estágio, além do estágio em uma 

empresa. 

Ademais, é estranho encontrar, em um curso de formação de 

professores, a obrigatoriedade do cumprimento de um estágio de 20 horas em 

uma empresa. Ainda que a ementa não explicite, sua existência é justificada, no 

PPC analisado, como sendo “uma forma de aprendizado” (PPC, 2006, p. 193) 

para o aluno. A exigência desse estágio é mais um indício do tecnicismo no qual 

o curso investigado tem se pautado. Devemos atentar para o fato de que há 

uma tentativa de articular os aspectos observados na empresa com a atividade 

de ensino, uma vez que o estagiário precisa elaborar um plano de aula 

utilizando os conteúdos envolvidos nas atividades da empresa visitada.  

Pode-se depreender que esse estágio em empresa ratifica a preocupação  

do curso em formar profissionais que atendam ao mercado, que sejam eficazes 

para as demandas da produtividade. Dessa maneira, a formação do professor 

permanece fundamentada no treinamento de habilidades, visto que a lógica do 

novo capitalismo requer competências atualizadas. 

Sobre as regências, que, conforme o plano de ensino acontece na sala 

de aula (aula simulada), durante as aulas da disciplina estágio II, para os 

colegas de turma, na presença do professor orientador de estágio, os temas são 

sorteados no início do bimestre, sendo previstas duas regências para cada 

aluno estagiário por semestre. 

Essa maneira de conduzir o estágio é conhecida como miniaulas, sendo 

que as regências ocorrem em um ambiente controlado, em condições muito 

diferentes da realidade de uma sala de aula, seja ela de Ensino Fundamental ou 

de Ensino Médio, o que pode prejudicar o aprendizado do futuro professor que 

está sendo formado para atuar na Educação Básica. Entendemos o estágio 

como um momento de aproximação com o campo de atuação do profissional do 

futuro professor, o que não acontece se a regência for realizada apenas na IES. 

Atividades de microensino, miniaula, dinâmica de grupo ilustram a 

perspectiva de formação técnica. O entendimento de prática presente nessas 
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atividades é o de desenvolvimento de habilidades instrumentais necessárias ao 

desenvolvimento da ação docente. Nessa perspectiva, um curso de formação de 

professores estará dando conta do aspecto prático da profissão na medida em 

que possibilite o treinamento em situações experimentais de determinadas 

habilidades consideradas, a priori, como necessárias ao bom desempenho 

docente? (PIMENTA; LIMA, 2010). 

Na verdade, o documento analisado apresenta uma proposta coerente 

com uma formação tecnicista, instrumental, estando apenas a ementa a evocar 

a formação crítica. Assim, a representação social depreendida é a do estágio 

como o momento do fazer, o momento da prática, de instrumentalizar o futuro 

professor para o trabalho docente.   

 

3.2.3. Estágio Curricular Supervisionado em Biologia III 

 

A disciplina Estágio Curricular Supervisionado em Biologia III apresenta 

em seu plano de ensino a seguinte ementa:  

o estudo das Ciências e o procedimento científico enquanto prática. A 
aplicação de técnicas, práticas e do conhecimento das áreas das 
Ciências e sua dinâmica em sala de aula. Proporcionar ao aprendiz o 
conhecimento crítico sobre o processo de ensino-aprendizagem e os 
mecanismos de avaliação em seus múltiplos aspectos. A compreensão 
e a capacitação nas técnicas e recursos disponíveis aplicáveis ao 
ensino de Ciências para o Ensino Fundamental (PLANO DE ENSINO, 
2009, p. 2). 

 

Os objetivos consistem em:  

Geral: Envolver o acadêmico em uma proposta de ação que lhe 
possibilite demonstrar, em sala de aula, os conhecimentos teórico-
práticos desenvolvidos ao longo do curso. Possibilitar ao acadêmico 
contato direto com a realidade educacional na área de Ciências 
(Ensino Fundamental). 
Específicos:  

   demonstrar os conhecimentos adquiridos e 
habilidades necessárias ao ensino, através do 
planejamento e do desempenho em sala de aula. 

   instrumentalizar-se para atuar como docente no 
Ensino Fundamental. 

 

A carga horária deste estágio é superior à dos que o antecederam, 

totalizando 136 h/a, das quais 68 h/a são destinadas a atividades práticas e 68 

h/a destinadas a atividades teóricas. 
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De acordo com o plano de ensino do estágio III, as atividades práticas 

são constituídas por “regência por minicurso no ensino de Ciências em qualquer 

série do Ensino Fundamental” (EF); por “regência participativa no ensino de 

Ciências em todas as séries do EF”; por “projeto de monografia voltado ao 

ensino de Ciências e Biologia”; e por um “estágio supervisionado em empresas 

que trabalham com questões que envolvam o conhecimento biológico” (PLANO 

DE ENSINO, 2009, p.2).  

Ainda segundo o documento, as atividades teóricas são: “Projeto de 

Monografia; Regência na sala de aula (IES) com tema escolhido pelo estagiário 

apresentado em 30 minutos; Defesa oral do projeto de monografia; Relatório 

final sobre todas as regências”. 

É neste estágio que os acadêmicos do curso investigado entram, pela 

primeira vez, em uma sala de aula da Educação Básica no papel de professor- 

estagiário. Nos períodos anteriores, o contato restringiu-se à observação da 

estrutura e do cotidiano escolar, para a elaboração de um projeto de 

intervenção. As regências sucederam em ambiente controlado, a IES. Neste 

período, realizam-se três formas de regência: minicurso, participativa e na IES. 

O minicurso deve ser desenvolvido em qualquer série do Ensino 

Fundamental, com tema à escolha do aluno estagiário, em horário “extraclasse”. 

A “carga horária total do minicurso deve ser 15h/a, organizadas em cinco 

encontros”. 

Por ter autonomia para elaborar e realizar o minicurso, esta é uma 

oportunidade de o estagiário reconhecer seus conhecimentos tanto com relação 

ao conteúdo quanto aos pedagógicos, ou até mesmo, perceber suas fragilidades 

referentes aos mesmos aspectos. 

Na regência participativa, que acontece em todas as séries do Ensino 

Fundamental, o aluno estagiário auxilia o professor regente da escola de 

Educação Básica a desenvolver atividades que já constem do planejamento das 

aulas de Ciências. É um trabalho em conjunto, no qual o estagiário não tem a 

possibilidade de escolher o tema da aula à qual a atividade deve estar 

vinculada, as decisões são tomadas após discussão entre o professor de 

Ciências e o estagiário. 

Ao passo que a regência por minicurso estimula a autonomia, pois é o 

aluno estagiário que seleciona o tema, planeja as atividades, a avaliação da 
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aprendizagem sem a participação do orientador, a regência participativa 

contempla a interação com os pares, o trabalho em conjunto com um professor 

experiente.  

Mais uma vez, observamos o desenvolvimento do estágio em ambiente 

diferente daquele para o qual o aluno está sendo formado, ou seja, a escola de 

Educação Básica. Assim como no estágio II, o aluno estagiário precisa realizar 

um estágio em empresas. Por se tratar de um curso de licenciatura, o esperado 

seria que a prioridade fosse formar professores para atuarem em escolas de 

Educação Básica, porém a existência de estágio dessa natureza, também no 

estágio III explicita a verdadeira intencionalidade do curso, atender as 

demandas do neoliberalismo, cuja preocupação é o mercado de trabalho.  

De qualquer forma, não há como dizer que o estágio em empresas seja 

incoerente com a proposta do curso aqui analisado. Ao contrário, os 

documentos submetidos à análise, em nosso estudo, apresentam essa mesma 

perspectiva de formação de professores. Percebe-se uma compreensão do 

conhecimento como um produto que se repassa, que se transmite, ao invés de 

considerar o complexo processo de construção e reelaboração deste 

conhecimento pelos estudantes. Essa forma de conceber o conhecimento tem 

relação direta com a influência do neoliberalismo na educação e, como não 

poderia ser diferente, na formação de professores. 

Sob o jugo do neoliberalismo, a educação é vista como uma formação 

geral, cujo principal objetivo é a qualificação de mão de obra para o mercado. 

Por isso, a preocupação de que a formação profissional se dê rapidamente, 

inclusive a dos profissionais da educação. Assim, há uma valorização de 

métodos e técnicas a serem aplicados em detrimento de uma formação integral 

do sujeito. 

Mediante o exposto, apreende-se no plano de ensino do estágio III uma 

representação do estágio como aprendizado de algumas técnicas pedagógicas, 

no intuito de possibilitar a transmissão dos conteúdos previstos para as séries 

da Educação Básica. 
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3.2.4. Estágio Curricular Supervisionado em Biologia IV 

 

 

O conteúdo conceitual contido no plano de ensino e descrito na ementa 

do estágio IV é “embasamento teórico-prático pretendendo desenvolver 

capacidades para o ensino em nível médio, aprofundando conhecimentos que 

envolvem questões práticas sobre o processo educativo”. 

A disciplina tem como objetivo geral “propor, desenvolver e analisar 

abordagens teórico-práticas, para o ensino de Biologia no Ensino Médio”. Como 

objetivos específicos:   

    analisar o processo de construção de conhecimentos no 
espaço escolar;  

    utilizar estratégias e recursos materiais (na televisão, 
revistas, jornais, livros, nas conversas dos/as alunos/as) que 
possibilitem o conhecimento sobre os temas a serem 
estudados a fim de possibilitar a produção de um novo sistema 
de relações, considerando a importância destes “espaços” 
como também pedagógicos; produtores de verdades e de 
conhecimento; 

    planejar o desenvolvimento de uma unidade de ensino-
aprendizagem, através da elaboração de objetivos e 
experiências pedagógicas, considerando a relevância social, 
cognitiva e epistemológica dos conteúdos abordados para os 
estudantes que estarão envolvidos no processo; 

   repensar a avaliação como forma de acompanhar o processo 
de ensino-aprendizagem; 

   relatar e analisar a experiência docente através de registros 
permanentes em um diário, do debate, em sala de aula, e 
através de um relatório final escrito.(PLANO DE ENSINO, 
2010b, p.1) 

 

O plano de ensino do estágio IV apresenta muitas semelhanças com o 

estágio III. A começar pela carga horária a ser integralizada, que também é de 

136 h/a, divididas igualmente entre atividades teóricas e práticas. Segundo o 

documento em análise, as atividades práticas são “regência por Minicurso no 

ensino de Biologia em qualquer série do Ensino Médio, com o tema livre”; 

“regência Participativa no ensino de Ciências em todas as séries do Ensino 

Médio”; “monografia voltada ao ensino de Ciências e Biologia”; e “Produção de 

Recurso Didático [...] voltado ao ensino de Ciências e Biologia” (PLANO DE 

ENSINO, 2010b, p.2). 

 As atividades teóricas consistem em “regência na sala de aula (IES) com 

tema escolhido pelo estagiário; Avaliação da regência do colega; Relatório sobre 



73 

as regências participativas e minicurso; Defesa da monografia (oral e escrita)” 

(PLANO DE ENSINO, 2010b, p. 3). 

Nesse período, há uma atividade ainda não desenvolvida nos estágios 

anteriores, trata-se da elaboração de um recurso didático: “o aluno do estagio IV 

deverá desenvolver, como parte da avaliação do estágio, um recurso didático 

diferenciado voltado ao ensino de Ciências e Biologia”. Para tanto, de acordo 

com o Plano de Ensino (2010b, p.2) “o aluno deverá cumprir 14 h/a de visita e 

apoio à escola para a qual o recurso didático será produzido, identificando 

carências e deficiências”.  

Percebe-se uma preocupação com questões meramente técnicas, que 

culmina na elaboração de um recurso didático para o ensino de Ciências e 

Biologia. Como temos dito nas análises dos itens anteriores, as ementas, 

objetivos e metodologia dos estágios e o Projeto Pedagógico do Curso são 

voltados para a formação de um professor que saiba aplicar bem a teoria para 

resolver as situações de ensino, e para transmitir o conteúdo. 

A elaboração de recurso didático tem seu valor na formação de futuros 

professores, pois para que se consiga produzi-lo, é necessário que o aluno 

reflita sobre o que pretende ensinar, como e para quem. Para cada faixa etária, 

é necessária uma abordagem e, portanto, clareza da intencionalidade educativa. 

O que se percebe, no entanto, é que a atividade meio, recurso didático, se torna 

fim, na perspectiva de formação delineada no documento. 

No fazer pedagógico do professor, é importante que o que ensinar e o 

como ensinar estejam articulados ao para quem, de forma a promover a unidade 

(não com significado de identidade) entre teoria e prática (CANDAU; LELIS, 

1993). Porquanto todos os componentes curriculares do curso de formação de 

professores precisariam trabalhar de forma que a totalidade da prática 

pedagógica seja contemplada.   

Não obstante, a análise do plano de ensino permite depreender que o 

estágio IV é centrado em situações práticas, não sendo observadas atividades 

que extrapolem o caráter técnico e atinjam um patamar de reflexão crítica sobre 

os aspectos vivenciados. O que significa dizer que, de acordo com o referido 

documento, o pensar e o agir são entendidos de forma dicotômica.  
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Em síntese 

 

Após analisarmos as ementas, os objetivos, a metodologia de ensino e 

avaliação da disciplina estágio nos períodos em que este ocorre, apreendemos 

que a representação de estágio presente nos documentos é de um momento 

de aprendizagem do como fazer, de como colocar em prática a teoria estudada 

no curso. Essa visão decorre do paradigma no qual o curso de licenciatura em 

Ciências Biológicas investigado está referenciado. A mesma representação 

pode ser identificada no Projeto Pedagógico do Curso, o que demonstra 

coerência entre o que é proposto (PPC) e o que é concretizado (Plano de 

Ensino das disciplinas). 

 

3.3 O que os questionários revelam 

 

Apresentamos neste subitem as representações sociais dos alunos 

estagiários sobre o estágio curricular, depreendidas a partir da análise das 

respostas aos questionários. Trazemos em primeiro lugar a análise de duas 

questões que pretendiam dar a conhecer como os aspectos vivenciados no 

campo de estágio são discutidos em sala de aula. Uma refere-se às atividades 

mais relevantes desenvolvidas em cada estágio. A outra trata das dificuldades 

sentidas pelos alunos estagiários durante a realização do estágio.  

 

 

Sobre as atividades mais relevantes desenvolvidas no estágio 

 

Nessa questão, pedimos ao aluno estagiário que selecionasse uma ou 

mais opções, dentre as disponibilizadas, referente à atividade mais relevante 

desenvolvida no estágio, segundo seu julgamento, e justificasse sua escolha. 

Como cada momento formativo (estágio I, estágio II, estágio III e estágio IV) 

possui um cronograma de atividades previstas, de acordo com os objetivos 

estabelecidos em seus respectivos planos de ensino, as opções de resposta 

foram adequadas a cada período.  
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Assim, organizamos as respostas em tabelas, sendo que para cada 

estágio há uma tabela específica. Convém lembrarmos os respectivos números 

de respondentes: Estágio I – 22; Estágio II – 21; Estágio III – 11; Estágio IV – 

18, total 72.  

As opções disponibilizadas para os alunos do estágio I referem-se aos 

aspectos a serem observados nas visitas às escolas, conforme pode ser 

constatado na tabela 3, a seguir.  

 

Tabela 3- Frequência encontrada nas respostas à pergunta: dentre as atividades previstas ou 
realizadas nessa disciplina (estágio I) qual (is) você considera mais relevante (s)? 

Opções de resposta Frequência 

Contextualização da escola 4 

Conhecimentos sobre os aspectos físicos da escola (espaço, 

biblioteca, laboratórios, segurança) 

8 

Conhecimentos sobre o corpo docente e discente da escola. 7 

Conhecimento sobre a gestão escolar e recursos financeiros. 7 

Conhecimentos sobre a gestão pedagógica 15 

Análise do cotidiano escolar. 10 

 

A opção selecionada com maior frequência pelos alunos iniciantes no 

estágio foi a referente às atividades correlatas a conhecimentos sobre a gestão 

pedagógica, indicada por 15 alunos. Uma possível justificativa para esse 

número é o fato de os alunos cursarem, no mesmo período, a disciplina 

Didática- Organização do trabalho pedagógico, que tem como principal tema o 

trabalho e a gestão pedagógica. A incidência dessas respostas nos leva a inferir 

que os alunos têm uma noção, ou sentem necessidade em tê-la, sobre a 

participação do professor em outras atividades fora da sala de aula, mas 

diretamente relacionadas com o processo educativo. Dentre essas atividades 

podemos citar a participação na discussão e elaboração do Projeto Político 

Pedagógico da escola, nas decisões do Conselho Escolar e de Classe, nas 

reuniões com pais e demais atividades culturais, cívicas e recreativas da 

comunidade. 

Os alunos estagiários consideram relevante conhecer a gestão escolar, o 

que é bastante esperado, pois esses licenciandos estão tendo o primeiro 
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contato com a escola com um olhar diferenciado, como professores em 

formação e não apenas como alunos.  

Para Libâneo (2001), as concepções de gestão escolar refletem posições 

políticas e concepções de homem e sociedade. A organização e estruturação de 

uma escola dependem de objetivos amplos sobre a relação da escola com a 

manutenção ou transformação social. Por exemplo, a concepção funcionalista 

ou técnico-científica valoriza o poder e a autoridade, tentando diminuir nas 

pessoas, segundo o autor, a faculdade de pensar e decidir sobre seu trabalho, o 

que enfraquece o envolvimento pessoal. As outras concepções, autogestionária 

e democrático-participativa, enfatizam o trabalho coletivo. Ambas concebem a 

participação de todos nas decisões como importante para o desenvolvimento de 

relações democráticas e solidárias. 

A internalização de conhecimentos sobre a gestão escolar auxilia na 

produção de conhecimentos próprios à docência, e principalmente, contribui 

para que o aluno estagiário comece a se sentir professor, a se sentir um 

profissional da educação que participa do processo educativo não só dentro da 

sala de aula, mas como um profissional que planeja e avalia diversas 

oportunidades de aprendizado, em conjunto com os pares. 

Em segundo lugar surgiram as atividades relativas à análise do cotidiano 

escolar, selecionada por 10 alunos. Os alunos estagiários, por meio da 

observação atenta do que acontece no interior da escola, têm a possibilidade de 

apreender o seu funcionamento, suas especificidades. As pessoas que não 

atuam nas escolas possuem um conhecimento superficial sobre a realidade 

escolar, assim, o contato com essa realidade propiciado pelo estágio, amparado 

por uma fundamentação teórica, contribui para maior entendimento acerca das 

situações ocorridas nas escolas e os alunos estagiários demonstram 

compreender a relevância dessa atividade para sua formação. 

Na sequência, temos as atividades que auxiliam na construção de 

conhecimentos sobre os aspectos físicos da escola, selecionadas por oito 

alunos. Para que o aluno compreenda a realidade da escola, é fundamental que 

ele conheça a estrutura física da mesma, que saiba em que condições o 

professor atua, em que condições se dá o processo de ensino aprendizagem, se 

os alunos da educação básica têm uma biblioteca à disposição, assim como 

laboratórios de Ciências e de informática. Sabe-se que as instituições públicas 
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de ensino no Brasil não possuem estruturas ideais, muitas escolas encontram-

se com as instalações e equipamentos sucateados. O futuro professor precisa 

ter uma formação que o auxilie a trabalhar nas mais diversas situações. O 

conhecimento das necessidades possibilita intervenções de diferentes 

naturezas, sejam elas para compreensão crítica das políticas e do processo 

educacional, para análise do contexto local, para proposição de ações 

educativas mais situadas, mais coerentes. 

Os conhecimentos sobre o corpo docente e discente da escola e os 

conhecimentos sobre a gestão escolar e recursos financeiros foram indicados, 

cada um, por sete alunos. 

O corpo docente é constituído pelo conjunto dos professores em 

exercício, tendo como função básica realizar o objetivo prioritário da escola, o 

ensino. O corpo discente, por sua vez é formado pelos alunos matriculados na 

instituição de ensino. Conhecer ambos é importante para o futuro professor, pois 

o processo educativo está inserido em um contexto, do qual alunos e 

professores fazem parte ativamente. 

A opção conhecimentos sobre a contextualização da escola foi escolhida 

por quatro alunos. É importante que o licenciando compreenda que o contexto 

no qual está inserida a escola campo de estágio é relevante para sua atuação 

como docente, pois o processo educativo não ocorre em um vazio, mas sim em 

meio a uma realidade complexa, da qual fazem parte as condições estruturais 

em que vivem os alunos, o histórico de constituição do bairro onde a escola está 

situada, a comunidade existente nos arredores da instituição. 

Se o estágio é uma fase de aproximação e intervenção da realidade, o 

diagnóstico da escola, realizado por meio de observações atentas e com a ajuda 

do professor orientador, pode servir para que o estagiário sinta de perto a 

estrutura, a organização e conheça como é o funcionamento da unidade escolar 

(PIMENTA; LIMA, 2010). 

Na tabela 4, a seguir, estão sistematizadas as respostas dos alunos do 

estágio II a essa mesma questão. 
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Tabela 4- Frequência encontrada nas respostas à pergunta: Dentre as atividades previstas ou 
realizadas nessa disciplina (estágio II) qual (is) você considera mais relevante (s)? 

Opções de resposta Frequência 

Elaboração e / ou avaliação de projeto de ensino para feira de 

ciências ou para o Biociências. 
5 

Estágio em empresas que envolvam conhecimentos biológicos 13 

Regência na própria sala de aula (durante as aulas da disciplina 

Estágio) 
19 

Elaboração de um plano de aula. 14 

Discussão de textos sobre planejamento e avaliação. 7 

 

A regência na IES durante as aulas da disciplina estágio II foi considerada 

a atividade mais relevante por 19 alunos. Vale lembrar que, nesse período, os 

alunos estagiários não vão à escola em momento algum, as atividades são 

realizadas na IES e em empresas. Algumas das justificativas apresentadas 

pelos alunos para a escolha da regência para os colegas podem ser 

visualizadas nas falas a seguir: 

 

Prepara realmente para a atuação docente (Aluno Estágio II) 
 
Dá uma pequena noção de sala de aula (Aluno Estágio II) 
 
Assim aprendemos a ministrar aulas para nossos futuros alunos (Aluno 
Estágio II) 
 
Eu aprendo a me comportar na sala como professor (Aluno Estágio II) 

 

De modo geral, as justificativas sobre a regência na IES referem-se a 

aspectos positivos, pois os alunos afirmam, de formas variadas, que a referida 

atividade proporciona aprendizado acerca da docência. Essa visão é também 

perceptível nos registros dos portfólios dos alunos participantes da pesquisa, 

nos quais encontramos declarações de que a regência na sala de aula para os 

colegas e na presença do professor orientador é “bom para um futuro na escola, 

para sabermos como é ministrar, perceber dificuldades” (Portfólio Aluno Estágio 

II). 

Embora reconheçam que no magistério poderão enfrentar “dificuldades” 

as respostas dos alunos evidenciam uma visão restrita e imediatista da 
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docência, pois expressam a preocupação em resolver um problema em sala de 

aula, o como ensinar. 

Contudo, há de se considerar que a regência na IES é, dentre as 

atividades previstas no Plano de Ensino, a atividade mais próxima ao exercício 

do magistério, pois os alunos estagiários não têm, nesse período, contato com a 

escola. Na verdade, essa regência é a primeira experiência do licenciando à 

frente de uma sala de aula, uma vez que no estágio anterior (Estágio I), ele 

apenas observou a estrutura e a organização da escola e desenvolveu um 

projeto de intervenção, o qual não envolve obrigatoriamente a docência, não 

tendo, muitas vezes, a oportunidade de ministrar uma aula. Subentende-se que 

os alunos estagiários apresentam certa necessidade ou carência de contato 

com esse aspecto da profissão docente. 

A segunda atividade mais indicada como relevante foi a elaboração de 

um plano de aula, selecionada por 14 alunos. Dentre as justificativas, constam: 

 

Com o plano de aula eu aprendo me organizar para uma aula (Aluno 
Estágio II). 
 
[...] é essencial para a formação docente (Aluno Estágio II). 

 

Entendemos esse elevado índice de escolha (14) como um 

reconhecimento de que a ação docente exige organização e planejamento, ao 

que parece, os licenciandos vislumbram a complexidade da atividade de ensino 

e sentem necessidade desse conhecimento pedagógico para sua formação. 

Na sequência, foi selecionado o estágio em empresas relacionado a 

conhecimentos biológicos, opção escolhida por 13 alunos. Os licenciandos 

consideram que realizar um estágio em ambiente diferente da escola básica 

proporciona a oportunidade de experimentar “como é a aplicação do que 

aprendemos na faculdade” (Aluno Estágio II), pois observam a rotina e os 

conhecimentos da Biologia nela envolvidos.  

Novamente, os dados evidenciam a perspectiva técnica da formação. Na 

fala supracitada é possível observar que o aluno estagiário tem uma visão 

fragmentada do conhecimento, como se na “faculdade” fossem produzidos os 

conhecimentos para serem aplicados em outros campos. Aqui percebemos a 
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ideia de que há uma divisão entre os produtores do conhecimento, os 

especialistas, e os que apenas aplicam-no, os professores.  

Segundo a concepção da racionalidade técnica, os problemas da prática 

podem ser resolvidos por meio da aplicação de teorias derivadas da 

investigação acadêmica (ZEICHNER, 1997). 

Dentre os (13) alunos que declararam o estágio em empresas como uma 

das atividades mais relevantes da disciplina, dois justificam a escolha pelo fato 

de que, por meio desse estágio, podem conhecer áreas de atuação diferentes 

da área educacional, enquanto que o restante fundamenta suas respostas em 

aspectos ligados à docência, conforme pode ser observado nas falas a seguir: 

É uma forma de demonstrar conhecimentos longe da sala de aula 
(Aluno Estágio II). 
 
Nessas empresas, posso vivenciar outras áreas da Biologia. (Aluno 
Estágio II). 

 

É interessante observar que a primeira das duas falas apresentadas para 

ilustrar as justificativas sobre a relevância de estágios em empresas, que 

envolvem conhecimentos biológicos é de um aluno que afirma: “não tenho 

interesse algum em ser professor” (Aluno Estágio II), o que explica o fato de 

essa ter sido a única opção de resposta de atividade relevante do estágio II 

assinalada por ele, pois as demais atividades são correlatas ao magistério. Após 

a análise das respostas ao questionário e dos registros nos portfólios dos alunos 

das quatro turmas de estágio, podemos dizer que esse aluno não é o único 

desinteressado pelo magistério. 

A discussão de textos sobre planejamento e avaliação foi selecionada por 

sete alunos. Observando bem, há certa incoerência no número de alunos que 

indicou essa atividade como mais relevante, pois a elaboração do plano de aula 

foi a segunda atividade mais selecionada pelos alunos (14). Era de se esperar 

que aqueles que valorizam ou se preocupam com a tessitura de um plano de 

aula, sentissem a necessidade de realizar leituras e discussões sobre o assunto, 

em busca de conhecimentos que os auxiliassem no ato de planejar, que está 

diretamente relacionado com o de ensinar e o de avaliar. 

Quatro alunos disseram que todas as atividades são relevantes para a 

formação do professor, pois “uma complementa a outra, ajudam na formação do 

futuro docente” (Aluna Estágio II) e possibilitam uma visão mais ampla do 



81 

processo educacional. Compreende-se que o futuro professor tem a 

necessidade de desenvolver atividades diversificadas, que possibilitem a 

construção dos saberes inerentes ao magistério.   

A seguir, dispomos na tabela 5 as respostas dos alunos de estágio III a 

essa questão. 

 

Tabela 5- Frequência encontrada nas respostas à pergunta: dentre as atividades previstas ou 
realizadas nessa disciplina (estágio III) qual (is) você considera mais relevante (s)? 

 

A atividade considerada mais relevante pelos alunos do estágio III foi o 

estágio em empresas, que utilizam conhecimentos biológicos, opção indicada 

por cinco alunos. Nesse caso há basicamente dois tipos de justificativas, uma 

que considera o estágio dessa natureza como mais uma fonte de aprendizado 

de conteúdos específicos da Biologia e outra que vê o estágio na empresa como 

uma opção de atuar em área diferente da educacional. Eis alguns exemplos: 

 

Possibilita maior conhecimento (Aluno Estágio III). 
 
Pretendo atuar em alguma empresa, e não na educação (Aluno 
Estágio III). 

 

A regência participativa foi selecionada por quatro alunos, que justificam a 

escolha, de forma geral, por considerarem que essa atividade possibilita 

experimentar “como é sentir-se professor” (Aluno Estágio III) e conhecer um 

pouco as necessidades educacionais dos estudantes, pois, “auxilia a selecionar 

o conteúdo de acordo com a idade do aluno” (Aluno Estágio III). A preocupação 

está centrada no conteúdo de ensino e na idade do aluno, muito possivelmente, 

na sua maturidade para aprender o conteúdo selecionado. 

Opções de resposta Frequência 

Regência por minicurso 2 

Regência participativa 4 

Regência na própria sala de aula (durante as aulas da disciplina 

Estágio) 
3 

Estágio em empresas que envolvem conhecimentos biológicos 5 

Avaliação de projeto de ensino (Biociências) 0 
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Três alunos indicaram a regência na sala de aula da IES, na presença do 

professor orientador, como atividade mais relevante. Encontramos, nos 

portfólios dos alunos participantes da pesquisa, registros sobre essa atividade. A 

maioria faz relatos como: “permitiu adquirir experiência no processo ensino 

aprendizagem”, entretanto, um comentário nos chamou a atenção, por 

questionar o benefício da regência realizada em uma sala de aula irreal: 

 

Há dificuldade de se imaginar em uma sala de Ensino Fundamental, 
pois na realidade a participação desses alunos é muito diferente da 
vivenciada nas salas da faculdade (Portfólio aluno Estágio III).  

 

 

A regência na sala de aula da IES se enquadra em um tipo de atividade 

muito utilizada no auge do tecnicismo, denominada microensino, que, segundo 

Pimenta (2010), cria situações experimentais para que o futuro professor 

desenvolva as habilidades docentes consideradas eficientes, em situações 

controladas de ensino. Dada a especificidade do ato docente, em situações 

como essa dificilmente a diversidade real será representada. 

O estágio curricular deve ir além das situações de ensino simuladas na 

presença de professores ou colegas experientes. Ele deve proporcionar ao 

licenciando experiências no espaço escolar, seu futuro locus de trabalho, para 

que suas reflexões estejam pautadas em suas próprias experiências (BATISTA, 

2004). 

A regência por minicurso foi indicada por dois alunos, que apresentaram 

as seguintes justificativas: 

 
Podemos criar, elaborar boas aulas (Aluno Estágio III) 
 
Expor-nos inteiramente aos alunos é a chance de demonstrarmos 
capacidade de transmitir conhecimentos (Aluno Estágio III) 

  

Os alunos demostram satisfação pelo fato de terem a oportunidade de 

criar, inventar, transgredir o que está instituído e elaborar as aulas que serão por 

eles trabalhadas, porque têm liberdade de escolha do tema do minicurso, bem 

como dos métodos a serem utilizados. 

A segunda fala evidencia um entendimento do ensino como transmissão 

do conhecimento, tendo o professor como aquele que domina o conteúdo 
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específico da área em que atua e transfere esse conhecimento para o aluno, 

que o recebe passivamente. Essa concepção fica evidente também nos 

registros feitos nos portfolios, nos quais os termos “transmitir”, “passar” o 

conteúdo e outros semelhantes são mencionados inúmeras vezes, em todos os 

níveis de estágio.  

 Esta visão caracteriza a chamada perspectiva acadêmica de formação 

de professores (PÉREZ GÓMEZ, 1998). Nessa perspectiva, o professor é um 

especialista nas diferentes disciplinas que compõem a cultura, e sua formação 

estará vinculada ao domínio dessas disciplinas, cujos conteúdos deve transmitir. 

Essa perspectiva não dá importância ao conhecimento pedagógico que não 

esteja relacionado à disciplina científica. Trata-se claramente de uma proposta 

de formação de professores procedente da investigação científica e que refere 

fundamentalmente ao âmbito das ciências e das artes liberais. 

Vale ressaltar que os programas de formação de professores estão 

saturados de diferentes concepções de professor. Em um mesmo curso é 

possível que se encontrem aspectos relacionados à perspectiva técnica, à 

acadêmica, à prática, à crítica, ou ainda, voltada para a investigação. O que 

significa dizer, que dada a complexidade inerente à formação docente não é 

possível que uma única perspectiva dê conta de todos os aspectos, nem dos 

diversos interesses envolvidos no processo. 

Mais uma vez encontramos registros interessantes nos portfólios, no que 

diz respeito às atividades relacionadas ao minicurso. Um dos alunos faz alguns 

questionamentos e reflexões sobre as aulas por ele desenvolvidas:  

 

Como realizar algo interessante e que prenda a atenção de 
adolescentes por uma semana? (Portfólio Aluno Estágio III). 
 
Por que os alunos se interessam pelas aulas dos estagiários? Sempre 
comentam – ‘as aulas podiam ser todas assim... ’ (Portfólio Aluno 
Estágio III). 

 

Estes pensamentos registrados no portfólio dos estagiários demostram 

preocupação em obter o interesse, a atenção dos alunos da escola, durante o 

minicurso. Aqui vem à tona sua experiência como aluno, sentado em um banco 

de uma sala de aula, ouvindo algo pelo qual não teve interesse. Mas agora ele 

está em um papel diferente, agora ele é o professor, e provavelmente não 
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deseja que seus alunos se sintam como ele em sua época de Ensino 

Fundamental. Ao mesmo tempo, percebe-se certa ansiedade, porque o 

minicurso é o momento em que o licenciando ficará no comando da sala de 

aula, sem o apoio ou a presença de outro professor pela primeira vez. Mesmo 

assim, parece que conseguem uma boa sintonia com os estudantes, que 

desejam que todas as aulas sejam preparadas levando em conta suas 

necessidades e interesses.  

Na tabela 6, a seguir, apresentamos as opções selecionadas pelos 

alunos do estágio IV. 

 

Tabela 6- Frequência encontrada nas respostas à pergunta: dentre as atividades previstas ou 
realizadas nessa disciplina (estágio IV) qual (is) você considera mais relevante (s)? 

Opções de resposta Frequência 

Regência por minicurso 6 

Regência participativa 9 

Regência na própria sala de aula (durante as aulas da disciplina 

Estágio) 
8 

Produção de recurso didático para o ensino de Biologia 5 

Avaliação de regência do colega 6 

Identificação das deficiências e necessidades da escola (campo 

de estágio) 
3 

 

Como é possível observar, a regência participativa foi a atividade 

selecionada como de maior relevância pelos alunos do estágio IV, sendo esta a 

opção de nove alunos. Na regência participativa, o aluno estagiário deve 

trabalhar junto com o professor de Ciências da escola de Educação Básica, 

auxiliando-o a planejar e desenvolver atividades relacionadas ao ensino-

aprendizagem de algum tema já previsto no programa de ensino do professor. É 

um tipo de regência que contribui para o aprendizado do futuro professor, à 

medida que possibilita o contato direto com um professor experiente, desde o 

planejamento até a execução de uma atividade diferenciada. O estar entre os 

pares proporciona aos professores e futuros professores momentos de 

aprendizagem.  
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Outra explicação para a regência participativa estar em destaque para a 

maioria dos respondentes pode ser a insegurança de atuar sozinho, de ser 

totalmente responsável pela elaboração e desenvolvimento das atividades, de 

ser responsável pela turma de alunos. 

A regência na sala de aula, durante o estágio IV, na IES, foi a atividade 

mais relevante para oito alunos estagiários. As justificativas para a escolha 

desta atividade mencionam as contribuições da professora orientadora do 

estágio, conforme ilustram as falas a seguir:  

 

As orientações e os aconselhamentos da professora ajudam muito, fico 
mais segura. (Aluna Estágio IV) 
 
A professora sempre avalia a aula, elogia quando vamos bem e, 
quando algum ponto ficou a desejar, indica como poderíamos fazer 
diferente para melhorar. (Aluno Estágio IV) 
 

 

Na sequência, estão a regência por minicurso e a avaliação da regência 

do colega, as quais foram selecionadas, cada uma, por seis alunos estagiários. 

A regência por minicurso oferece a oportunidade de o aluno estagiário 

planejar e desenvolver um programa de ensino sozinho, sem interferências do 

professor orientador, nem do supervisor, podendo escolher um tema da Biologia 

com o qual se identifica ou possui maior conhecimento. Constitui uma vivência 

pedagógica de grande relevância para o licenciando, à medida que se vê 

obrigado a retomar conhecimentos específicos da área estudados no decorrer 

da graduação, a planejar, estabelecer seus objetivos e escolher métodos e 

recursos necessários ao processo de ensino-aprendizagem.  

Cinco alunos indicaram a produção de recurso didático para o ensino de 

Biologia como atividade mais relevante do estágio IV. Este resultado difere de 

nossas expectativas iniciais com relação a essa atividade, uma vez que a 

elaboração do recurso didático é o produto final desta disciplina e nosso estudo 

vem evidenciado uma valorização dos métodos de ensino, pelos alunos 

estagiários. Parece-nos, entretanto, que os alunos estão mais preocupados com 

o processo do que com o produto. Para produzir um material didático, é 

fundamental que se conheça o contexto em que será utilizado, ou seja, a sala 

de aula de uma escola. Talvez por essa razão as regências tenham sido 

consideradas mais relevantes, pois possibilitam tal conhecimento. 
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Sobre a discussão dos aspectos observados / vivenciados no campo de estágio 

 

 

Os alunos responderam que fazem relatos orais sobre as experiências pelas 

quais passaram no decorrer do estágio, falam sobre suas frustrações, 

ansiedades e perguntam à professora qual a melhor atitude perante as 

situações vivenciadas, por exemplo: “uma professora faltou e a coordenadora 

me pediu para assumir a sala por dois horários seguidos, mas eu só tinha 

material planejado para apenas uma aula... o que deveria ter feito?” (Portfólio 

Estágio III). 

Os alunos estagiários afirmam que a professora orientadora os ouve 

atentamente e discute com a turma as atitudes possíveis, conclui a discussão 

retomando os autores estudados na disciplina. Nos Planos de Ensino das 

disciplinas analisadas constam da bibliografia, referências como: Perrenoud 

(2000), Zóboli (2004), Krasilchik (2000), Nérici (1992), o que demonstra a 

fundamentação em autores do campo do ensino de ciências e pedagógico. 

Além disso, concordamos com Nóvoa (1997, p.26), quando afirma que “a 

troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação 

mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, 

o papel de formador e de formando”. Não basta ir à escola-campo. É 

necessário, depois, que as atividades forem realizadas pelos alunos, haja um 

espaço/tempo, no currículo do curso de formação, para o diálogo e análise 

crítica, na tentativa de integrar a realidade profissional, com os elementos 

teóricos estudados (FELÍCIO; OLIVEIRA, 2008). 

As aulas da disciplina estágio podem ser este momento para reflexões, 

análises, ampliando a compreensão dos envolvidos acerca dos aspectos 

observados e vivenciados na escola campo, promovendo o diálogo entre as 

experiências da prática e o referencial teórico estudado em todo o currículo do 

curso.  

 

Sobre as dificuldades durante o estágio curricular e suas causas 
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É importante dizer que essa pergunta não constou do questionário 

aplicado para os alunos do estágio I, pelo fato de estarem ainda no início do 

estágio curricular.  

Nesta questão, as opções também foram expostas para que os alunos 

investigados selecionassem a desejada. Para complementar a informação, 

solicitamos aos alunos que explicassem as possíveis causas da dificuldade 

indicada. A análise das justificativas será apresentada adiante, neste mesmo 

tópico. 

A tabela 7, a seguir, ilustra as principais dificuldades enfrentadas durante 

a realização do estágio, de acordo com os alunos participantes da investigação. 

 
Tabela 7- Índice de respostas à pergunta: Qual (is) foi (foram) sua(s) principal (is) dificuldade(s) 
durante o desenvolvimento estágio? 

Dificuldades Estágio II Estágio III Estágio IV Total  

Conhecimentos pedagógicos 11 2 3 16 

Conhecimentos específicos 7 1 5 13 

Relacionamento c/ gestores e 

professores 

3 1 2 6 

Relacionamento com alunos 5 2 4 11 

Outras 1 6 6 13 

Nenhuma  1 1 1 3 

 

Conforme se pode observar na tabela 7, a maior dificuldade enfrentada 

pelos alunos durante o estágio foi a relativa aos conhecimentos pedagógicos, 

selecionada 16 vezes.  

Os alunos de Estágio II foram os que mais demonstraram preocupação 

com este tipo de conhecimento (11). Neste período do curso de formação 

investigado, os alunos estagiários fazem regências na IES e precisam elaborar 

planos de aula, selecionar conteúdos, buscar metodologias de ensino e se 

relacionarem com a classe, de acordo com os dados, sentem a necessidade de 

tais saberes no desenvolvimento destas atividades. 

Para Tardif (2002), os saberes pedagógicos são concepções originadas a 

partir da reflexão sobre a prática educativa, que orientam as atividades desta 

prática, fornecendo uma estrutura ideológica à profissão e formas de pensar e 

agir. A graduação oferece subsídios à formação docente, porém com limitações, 
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em termos do que se pode identificar como subsídios teórico-metodológicos na 

área do conhecimento pedagógico. Nesse contexto, poderiam ser geradas 

mediações entre os estudos acadêmicos e os desafios e saberes consolidados 

nas escolas (PANINSON, 2009). Um dos limites é que, na graduação em 

Ciências Biológicas, estas mediações acabam ficando sob a responsabilidade 

de professores da área específica, que não conhecem a escola e o trabalho 

docente, são bacharéis. 

Como já foi observado, no curso de licenciatura em Ciências Biológicas 

em análise, há nuanças de mais de uma perspectiva de formação docente. As 

mais preponderantes são a perspectiva técnica, que vê o professor como um 

técnico, e a acadêmica, segundo a qual o professor é um especialista da área 

em que atua (PÉREZ GÓMEZ, 1998). Ainda que sejam valorizadas a teoria e o 

conteúdo específico (Biologia), no curso de formação, os alunos evidenciam 

insegurança com relação a esses aspectos quando vão exercer a regência. Isso 

vem reforçar que a docência exige mais do que saber aplicar a teoria a 

determinadas situações educativas, mais que saber o conteúdo a ser trabalhado 

com os alunos. No nosso entendimento, ao focar dicotomicamente o aspecto 

teórico e prático o curso não propicia o desenvolvimento da práxis na formação 

do professor de Ciências Biológicas.  

Embora na perspectiva de formação docente do curso investigado haja 

uma sobrevalorização do conteúdo, os alunos demostram insegurança com 

relação aos conhecimentos específicos da Biologia, uma evidência disso é o 

fato de 13 alunos terem indicado como principal dificuldade o conteúdo, o 

conhecimento específico (Tabela 7). Isso corrobora nosso entendimento de que 

a racionalidade técnica não oferece subsídios suficientes para que o professor 

desenvolva suas atividades, a docência não se resume na aplicação de algumas 

técnicas, ou em uma mera aplicação de teorias. 

Os alunos que selecionaram a opção outras dificuldades (13), consideram 

o tempo como dificultador da realização das atividades previstas no estágio, 

especialmente nos estágios finais. Nos níveis III e IV, em que houve o maior 

índice dessa dificuldade, os acadêmicos precisam desenvolver três modalidades 

de estágio: minicurso, participante e na IES, sendo que todas exigem pesquisa 

de temas, seleção de material pedagógico, ou seja, demandam planejamento, 

como toda atividade docente. 
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O relacionamento com os alunos foi indicado como dificuldade de modo 

mais acentuado no estágio II, no qual as regências acontecem na IES, o que 

significa dizer que os alunos com os quais os investigados afirmam ter 

dificuldade de se relacionar são os próprios colegas de classe. Isso pode ser 

justificado pelo fato de estarem em um mesmo nível acadêmico, o que eleva o 

medo de errar, de ser julgado pelos colegas. 

Em menor quantidade, surgiu a dificuldade de relacionamento com 

gestores e professores. Os alunos afirmam que  

Alguns professores e gestores demonstraram bastante resistência com 
a nossa presença, não contribuindo para nosso trabalho (Aluno EC II). 
 
Os gestores da escola demonstraram receio de disponibilizar alguns 
materiais, têm medo de mau uso (Aluno EC III). 
 
Queriam que eu seguisse o método adotado pela escola (Aluno EC IV). 

 

As falas dos investigados revelam o incômodo motivado pela presença de 

estranhos no ambiente escolar, evidenciam um silêncio velado, pouca abertura, 

zelo excessivo com os materiais didáticos e midiáticos, receio de mudanças ou 

inovações o que, segundo os alunos, pode prejudicar o desenvolvimento do 

estágio. O fato é que as escolas de Educação Básica ainda não se consideram 

corresponsáveis pela formação do futuro professor, a qual continua, aos olhos 

da sociedade, a cargo exclusivo das IES.  

As causas das dificuldades enfrentadas durante o estágio, relatadas 

pelos alunos estagiários, estão sistematizadas no gráfico 3, a seguir. 
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Gráfico 3 - Causas das principais dificuldades durante o estágio de acordo com os alunos 

  

Outra evidência de que o tecnicismo não resolve os problemas com os 

quais o professor tem que lidar em sua profissão, é que a maior parte dos 

alunos investigados (14) atribuem as dificuldades ao medo de fracassar, à 

insegurança, à timidez, ao nervosismo (gráfico 3). Verifica-se que esta 

justificativa aparece nas respostas dos estagiários dos três níveis, mas se 

acentua nos estágios II e IV.  

É importante lembrar que a principal dificuldade indicada pelos alunos do 

estágio II foi relacionada aos conhecimentos pedagógicos. Já no estágio IV, 

uma das dificuldades mais indicadas pelos alunos relaciona-se aos 

conhecimentos específicos. Dessa forma, a insegurança e o medo de fracassar 

podem estar associados à inconsistência e fragilidade do conteúdo estudado 

durante o curso. O que significa dizer que esses saberes, tanto os disciplinares 

quanto os pedagógicos, não foram internalizados pelos acadêmicos, conforme 

pode ser observado também nos excertos a seguir: 
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 não consigo fazer plano de aula, fico muito nervosa, pois não tenho 
segurança suficiente (Aluno EC II). 
 
[atribuo] à insegurança, ao medo de não conseguir transmitir o 
conhecimento aos alunos, tenho medo de errar (Aluno EC III). 
 
não fui preparada para transmitir conhecimento para os alunos (Aluno 
EC IV). 
 
 

Mais uma vez, a falta de domínio do conteúdo surge como dificultadora 

do desenvolvimento do estágio, sobretudo para aqueles que estão no nível IV. 

No nosso entendimento os alunos desse período deveriam ter menos 

dificuldades com relação aos conhecimentos específicos, pois estão finalizando 

o curso e em pouco tempo estarão certificados para atuarem nas escolas de 

Ensino Fundamental e de Ensino Médio. Entretanto, essa insegurança pode ser 

decorrente da perspectiva de formação norteadora do referido curso. Mesmo 

havendo uma valorização do conteúdo, os alunos estagiários demonstram que a 

forma como as disciplinas vêm sendo trabalhadas não está contemplando as 

necessidades formativas dos licenciandos. 

As falas mostram uma representação do ensino como um processo de 

transmissão de conhecimentos por intermédio do professor, que nesse enfoque 

precisa dominar os conteúdos, os conhecimentos que deve transmitir. Trata-se 

da perspectiva acadêmica, que assim como a perspectiva técnica, oferece à 

teoria um lugar privilegiado em relação à prática. Reiteramos que segundo a 

epistemologia à qual se vinculam os pressupostos da presente investigação, 

não é possível dissociar teoria e prática, nem mesmo preterir uma em relação à 

outra, porque ambas são interdependentes, podendo ser consideradas duas 

faces de um mesmo objeto. 

É relevante destacar que se, por um lado os alunos estagiários 

manifestam insegurança, medo de errar, por outro há aqueles que afirmam que 

o estágio contribui para superar tais sentimentos, como por exemplo: 

 

Ainda tenho muita insegurança, um grande nervosismo, mas o estágio 
me ajuda a superar isso tudo. (Aluno EC III) 
 
 

À medida que insere o acadêmico em seu futuro campo de atuação, em 

salas de aula reais, com alunos com dificuldades também reais, o estágio 
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curricular constitui momentos de grandes aprendizagens, nos quais os alunos 

têm a possibilidade de superar suas dificuldades relativas aos saberes docente 

e também de dominar ou ao menos aprender a lidar com suas limitações 

pessoais. 

Conciliar o trabalho, atividades de outras disciplinas e as atividades do 

estágio foi outra causa indicada pelos respondentes, aparecendo também em 

todos os níveis de estágio, com maior ênfase no Estágio IV, conforme pode ser 

observado no gráfico 3.  

O estágio IV acontece no período final do curso pesquisado, quando o 

aluno deve também desenvolver e defender uma monografia relacionada ao 

ensino de Ciências e Biologia, que pode ou não estar vinculado ao estágio 

curricular. É sabido que realizar uma pesquisa demanda dedicação.  O 

licenciando precisa organizar seu tempo para desenvolver todas as atividades 

previstas, tanto as do estágio, quanto as das demais disciplinas que compõem a 

matriz curricular do curso. É um período difícil, que provoca muita ansiedade 

nos alunos, os quais, muitas vezes, trabalham durante todo o dia, tendo apenas 

o período da noite para se dedicarem aos seus compromissos acadêmicos, o 

que coincide com o horário das aulas na IES. Seria interessante que houvesse 

um tempo maior para a integralização curricular dos cursos noturnos, de modo 

que fossem garantidas aos alunos trabalhadores, condições igualitárias aos que 

estudam no período diurno. 

A falta de experiência alcança os estagiários de modo geral, porém é 

amenizada no estágio IV, pois, nesse período, os licenciandos já 

experimentaram a docência no estágio III, no qual tiveram que desenvolver 

minicurso para alunos do Ensino Fundamental, além das regências que 

acontecem na IES, por isso não consideram a falta ou a pouca experiência 

como um problema que emperre o processo. 

A noção de experiência pode ser definida como “o modo através do qual 

as pessoas sentem uma situação [...] e o modo como elas elaboram, através de 

um trabalho psíquico e cognitivo, as ressonâncias positivas ou negativas dessa 

situação e as relações e ações que elas desenvolveram naquela situação” 

(JODELET, 2005, p.29).   

No estágio, os alunos vivenciam as situações educativas em uma posição 

diferente, até então, a experiência que tinham era somente como estudantes, 
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um papel no qual não assumiam a condução do processo. Assim, sentem muita 

ansiedade com essa nova experiência e certa dificuldade em mudar de papel. 

Sentem-se inseguros diante da realidade da profissão docente e das situações 

em que precisam posicionar-se como professor e não mais como aluno. Isso 

fica claro quando comunicam que “por falta de vivência” não conseguiram 

manter “seu estilo próprio de trabalhar, tendo que” se “submeter ao estilo da 

escola” (Aluno EC IV). Há, inicialmente, um sentimento de não pertença por 

parte dos licenciandos para com a escola campo. A tendência é de que, à 

medida que vivenciam situações de  definição dos objetivos de ensino, da 

escolha de conteúdos, de metodologias e procedimentos de avaliação passem a 

se sentirem parte do processo educativo, bem como daquela escola em que se 

veem inseridos. 

A vivência de diversas situações pedagógicas tanto como aluno, quanto 

como estagiário contribuem com a formação docente, à medida que as 

aprendizagens decorrentes da experiência escolar integram-se àquelas 

decorrentes da reflexão sobre a prática pedagógica. Nesse processo de 

articulação de experiências e reflexão fundamenta-se a construção da 

identidade pessoal e profissional do docente. Na nossa compreensão o estágio 

curricular é o locus no qual o aluno estagiário experimenta um pouco da vida de 

professor. 

 A resistência do grupo gestor foi observada em todos os níveis de 

estágio, sobretudo no estágio II. Os investigados afirmam que sofreram 

resistência, por parte dos gestores das escolas em recebê-los. Dizem perceber 

“receio que os estagiários descubram algo de errado” (Aluno EC II). Há ainda 

quem aponte “falta de vontade da escola em ajudar” (Aluno EC II). Acredita-se 

que tal resistência deva-se à cultura disseminada de que os licenciandos vão à 

escola apenas para criticar, para dizer o que está errado, o que precisa ser 

mudado, como se os gestores e professores não tivessem condições suficientes 

para perceber tais problemas. E, de que a universidade nada faz para melhorar 

a situação da escola. Esta é também uma das principais dificuldades da 

pesquisa educacional, a distância que ainda prevalece entre a academia e a 

escola de Educação Básica. 

A falta de recursos da escola foi motivo de dificuldade para os estagiários 

dos níveis II e III Ao indicar a carência de recurso, os estagiários fazem 
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referência ao Datashow, mencionam também a dificuldade de acesso a 

retroprojetor e televisor. Nos portfólios, encontramos registros sobre a falta de 

laboratório de Ciências para o desenvolvimento de aulas práticas. 

Reconhecemos que os recursos citados têm sua relevância no processo de 

ensino aprendizagem, pois contribuem para a motivação dos estudantes, para 

melhor apresentação e sistematização do conteúdo, tornando a aula mais 

dinâmica e interessante. Contudo, são auxiliares no trabalho do professor, e não 

o objetivo central da atividade educativa. 

 O desrespeito aos estagiários foi ressentido pelos alunos do estágio II e 

IV, que comentaram sobre a frequente indisciplina dos estudantes das turmas 

nas quais estagiaram. Os sujeitos relataram que  

[a] Falta de educação vem de casa, [...] eles [os alunos] gostam de 

fazer baderna (Aluno EC II). 

Os alunos estão muito indisciplinados (Aluno EC IV). 

 

Sobre essa questão, Aquino (1996) nos diz que a escola não está 

preparada para receber o aluno que a procura hoje, havendo nela práticas 

excludentes que acabam em confronto com os alunos, o que produz a 

indisciplina. A escola recebe sujeitos heterogêneos, de diferentes classes 

sociais, com diferentes histórias de vida que, muitas vezes é por ela ignorada.  

Ademais, é perceptível na sociedade de maneira geral, uma cultura de 

desvalorização de princípios morais, que resulta no aumento da dificuldade em 

se educar bem uma criança, dificuldade essa que existe para os pais e, 

consequentemente, para a escola. 

A indisciplina pode ser interpretada como uma possível forma de 

resistência por parte dos alunos que não se submetem às normas impostas pela 

escola (GUIMARÃES 1996). Talvez, se o foco do trabalho educativo fosse 

voltado para a produção do conhecimento, que requer disciplina intelectual, um 

ambiente de respeito mútuo, de convivência com o pensamento divergente, de 

cooperação e solidariedade, a escola pudesse resgatar seu valor mediante os 

alunos e contribuir para a construção de outra cultura. 
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3.3.1 As representações dos alunos estagiários sobre o estágio curricular 

 

Os sentidos atribuídos ao estágio curricular na formação docente pelos 

alunos estagiários de Ciências Biológicas apreendidos em nosso estudo foram 

extraídos das respostas e justificativas apresentadas pelos alunos estagiários 

(às perguntas: em que a disciplina Estágio Curricular Supervisionado em 

Biologia contribui para sua formação docente; qual sua expectativa a respeito do 

estágio; em sua opinião, por que se deve fazer o estágio; o que se pode 

aprender no estágio)  e agrupados nos eixos temáticos: formação e trabalho 

docente; métodos e processos e ensino; estrutura e cotidiano escolar; 

desenvolvimento pessoal e profissional; relação teoria e prática; e passagem de 

estagiário a professor, representados no gráfico 4, a seguir. 

Gráfico 4- O sentido do estágio na formação docente.  

 

Os eixos temáticos apresentados a seguir, obedecem ao critério de maior 

número de vezes que foram citados em todos os níveis de estágio. Assim, a 

formação e trabalho docente foi o mais citado (cento e uma vezes), seguido 
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pelos métodos e processos de ensino citados (cinquenta e uma vezes), 

estrutura e cotidiano escolar (trinta e uma vezes), desenvolvimento pessoal e 

profissional (vinte e duas vezes), relação teoria e prática (dezesseis vezes) e 

passagem de estagiário a professor (seis vezes). 

 

3.3.1.1 O estágio como formação e trabalho docente 

 

Esta representação foi apreendida a partir de falas pelas quais os alunos 

comunicam que o estágio curricular, 

 

[...] dá suporte para a formação do ser professor. (Aluno EC I) 
 
[auxilia] na qualificação do profissional “professor”. (Aluno EC I) 
 
[contribui com a] formação docente, ministrar aula, ética, forma de 
avaliar. (Aluno EC II) 

 
Para a formação do educador, atuar como bom professor. (Aluno EC II) 
 
Para futura atuação na sala de aula. (Aluno EC II) 
 
Para me tornar um excelente profissional. (Aluno EC IV) 
 
[ensina] como nos comportar como professores, o que não tínhamos 
vivenciado (Aluno EC IV). 
 
Preparação para atuarmos como docente. (Aluno EC IV) 

 

Entende-se que os alunos concebem o estágio como um momento de 

preparação para docência, pois afirmam que o estágio curricular contribui para a 

construção de conhecimentos, de saberes necessários à realização das 

atividades docentes. Para que essa contribuição se efetive, entretanto, faz-se 

necessário que as atividades sejam planejadas de modo que não se distanciem 

da realidade, que haja intencionalidade e reflexão sobre as atividades 

desenvolvidas. Compreendemos, todavia, que não cabe apenas ao estágio 

curricular proporcionar tais momentos, mas a todos os componentes curriculares 

do curso de formação de professores. Vale lembrar, ainda, que esses saberes 

são construídos em diversos momentos da formação, não só na graduação, 

mas continuamente em situação de trabalho.  
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Os dados evidenciam a relevância do estágio como momento formativo 

para o futuro docente. Segundo os alunos do curso de formação de professores 

em Ciências Biológicas, o estágio curricular consiste em um momento de 

aprendizagem da docência, de construção de conhecimentos necessários para 

ser um bom professor. Para essa aprendizagem, a convivência, o contato com 

professores experientes contribui significativamente. 

Em pesquisa também realizada com licenciandos em Ciências Biológicas, 

Spósito (2009) concluiu que o estágio curricular contribui para o desvelamento e 

a construção dos diferentes aspectos que possam compor a identidade dos 

cursos de Licenciatura, pelo acesso ao contexto da escola básica. Além disso, 

alertou sobre a necessidade de a professora supervisora de estágio realizar um 

acompanhamento direto e detalhado a fim de possibilitar um trabalho proveitoso 

para os estudantes. 

Nessa perspectiva Tardif (2002, p. 52), afirma que: 

[...] é através das relações com os pares e, portanto, através do 
confronto entre saberes produzidos pela experiência coletiva do (a)s 
professor (a)s, que os saberes da experiência adquirem certa 
objetividade: as certezas subjetivas devem então, se sistematizar a fim 
de serem traduzidas em um discurso da experiências capaz de 
informar ou de formar outros docentes e de responder a seus 
problemas. 

 

O trabalho docente é aqui concebido como uma atividade produtora e 

criadora, expressão da práxis que é a ação transformadora consciente. Como 

reflexão da prática, o estágio possibilita aos alunos do curso de formação de 

professores aprenderem com aqueles mais experientes na docência e a 

compreenderem sua complexidade. Aprender a profissão docente durante o 

estágio presume estar atento às particularidades e às interfaces da realidade 

escolar em sua contextualização na sociedade (PIMENTA; LIMA, 2010). 

Os alunos apresentam indícios de que compreendem que a formação do 

professor não se encerra na graduação, mas se dá em um processo contínuo, 

do qual fazem parte as experiências de vida, a vivência familiar e cultural, além 

dos saberes adquiridos no curso de licenciatura, na escola com os professores e 

por meio de suas práticas em sala de aula. 

A formação é sempre um processo de transformação individual, nas 

dimensões do saber (relacionada aos conhecimentos), do saber fazer 

(relacionada às capacidades), e do saber ser (referente às atitudes). O formar 
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não se constitui no ensino de determinados conteúdos às pessoas, mas sim em 

trabalhar coletivamente em torno da compreensão, explicitação do fenômeno 

educativo, com vistas a propor alternativas aos problemas de aprendizagem dos 

alunos. Portanto, a formação se dá na produção e não no simples consumo do 

saber (NÓVOA, 1988). 

Os saberes advindos da experiência estão intimamente relacionados à 

pessoa do professor e resultam das crenças, concepções, fundamentos éticos 

individuais, da história de vida de cada um, das vivências como aluno e como 

profissional. Além disso, estes saberes estão sob a influência dos valores da 

escola, do contexto no qual o professor está inserido. 

Mesmo sendo de caráter altamente individual, não se pode desvincular o 

aspecto social da construção do saber experiencial e de outros saberes 

docentes. Neste sentido, como forma de conhecimento compartilhado 

socialmente, as representações sociais sobre o ser professor e sobre a 

docência ou o trabalho docente também estão intrínsecas no processo de 

construção do conhecimento. 

O futuro professor, ao ingressar em um curso de formação, possui 

alguma representação social do que é ser professor, um bom professor, o que 

influenciará de maneira significativa na seleção dos conhecimentos que julga 

necessários à sua formação. 

 Esta representação sobre o trabalho docente é uma construção mental 

do sujeito, mas que acontece situada em contexto de interações sociais com os 

pares, com os alunos e com toda a sociedade de forma geral, estando 

intimamente relacionada à história de vida de cada um, às experiências 

anteriores.  

A representação do estágio como um momento de formação para a 

docência, de contato com o trabalho do professor, foi a mais significativa dentre 

as representações apreendidas, à medida que contribui para a construção de 

conhecimentos necessários ao exercício do magistério. 
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3.3.1.2 O estágio como Métodos e Processos de ensino 

 

Em nossa pesquisa os alunos estagiários ressaltaram como contribuição 

do estágio para sua formação os métodos e processos de ensino, revelando a 

preocupação com o como fazer, “como transmitir, passar o conteúdo para os 

alunos” (Portfólio aluno EC III) e enfatizando o papel do professor como um 

especialista que domina o conteúdo e o ensino como um processo de 

transmissão deste. Algumas das respostas que comunicam esta representação 

do estágio são apresentadas a seguir:  

[o estágio] Ensina como portar em sala em certas situações (Aluno EC 
II). 
 
 [ajuda] No fornecimento de informações para demonstrar o melhor 
método de como ser um docente bem capacitado (Aluno EC III). 
  
[contribui com] Métodos avaliativos, método para chamar a atenção de 
alunos, como ministrar aula (Aluno EC II). 
 
 [ajuda a] Entender como utilizar materiais didáticos (Aluno EC IV).  
 

As assertivas citadas evidenciam mais uma vez os traços da formação 

tecnicista, arraigada em princípios segundo os quais para ser professor basta 

que se saiba o conteúdo e as técnicas a serem aplicadas em determinadas 

situações. Nesse sentido, os alunos esperam que o estágio contribua com 

novas técnicas e métodos de ensino, com os quais parecem acreditar ser 

possível resolver as deficiências do processo ensino aprendizagem.  

Para Pimenta e Lima (2010) isto é o mito das técnicas e metodologias, 

decorrente do modelo de formação pautada na racionalidade técnica, em cuja 

perspectiva o estágio curricular resume-se à hora da prática, ao como fazer. 

É interessante observar o elevado número de respostas relacionadas aos 

métodos de ensino no estágio II e no IV. Inicialmente, ficamos surpresos com 

esse dado, pois em situações anteriores estes alunos se manifestaram mais 

preocupados com o processo, contudo após leitura cuidadosa do plano de 

ensino do estágio II e do IV, encontramos uma possível explicação para tal 

resultado. 

A representação sobre o estágio curricular apreendida no plano de ensino 

do estágio II é desse componente curricular como o momento de treinar as 

habilidades, de colocar em prática o conteúdo estudado nas aulas teóricas. 
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Soma-se a isso, o fato de que, nesse período, o aluno precisa observar uma 

empresa que utiliza conhecimentos biológicos e a partir do que observou 

elaborar um plano de aula que contemple os conteúdos vistos. A preocupação 

em aprender métodos de ensino pode justificar-se pelo esforço que o aluno tem 

de realizar para conseguir adequar aspectos observados em um ambiente 

distinto do escolar, o empresarial, à Educação Básica.  

Também no documento relativo ao estágio IV submetido à análise, 

percebe-se uma valorização de estratégias de ensino, pois um dos instrumentos 

de avaliação é a produção de “recurso didático diferenciado, voltado ao ensino 

de Ciências e Biologia”. Mediante a ênfase na aprendizagem de métodos de 

ensino e recursos didáticos pela própria disciplina, é difícil esperar uma 

preocupação diferente por parte dos alunos estagiários. 

Esse anseio explicitado pelos alunos estagiários fortalece o mito das 

técnicas e das metodologias, presente também entre professores e nas políticas 

de formação, que partem do pressuposto de que a responsável pela 

precariedade da educação é a falta de conhecimento de métodos de ensino 

(PIMENTA; LIMA, 2010).  

Isso evidencia o quanto o curso de licenciatura aqui estudado continua 

vinculado à racionalidade técnica, pois há a expectativa de que com as técnicas 

adequadas, seja possível contornar toda e qualquer situação no ambiente 

escolar, desconsiderando a complexidade do exercício da docência. 

 

3.3.1.3 O estágio como Estrutura e cotidiano escolar 

 

Os alunos iniciantes no estágio (I e II) evidenciaram uma preocupação 

maior que os alunos dos estágios seguintes (III e IV) com o cotidiano e com a 

estrutura da escola, aspectos concretos da docência.  

Algumas falas referentes a essa temática são apresentadas a seguir. 

 
Podemos conhecer a estrutura da escola. 
(Aluno EC I) 
 
Como funciona uma escola. 
(Aluno EC II) 
 
Conhecer a realidade das escolas. 
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(Aluno EC III) 
 
Para termos [...] mais conhecimento sobre o ambiente escolar. 
 (Aluno EC IV) 

 

A preocupação dos alunos do estágio I com a estrutura escolar 

fundamenta-se nas atividades desenvolvidas nesse período, que consistem em 

observações dos aspectos físicos e estruturais, gestão escolar e gestão 

pedagógica da escola. Conhecer o contexto, a realidade na qual o processo de 

ensino aprendizagem se insere auxilia na formação do licenciando, que, após a 

observação atenta supõe-se terá subsídios para a elaboração e 

desenvolvimento do projeto de intervenção que consta do plano de ensino desta 

disciplina. Isto talvez seja a razão pela qual os alunos do estágio I manifestaram 

como preocupação prioritária o cotidiano e a estrutura escolar. 

Sobre o cotidiano de uma sala de aula, Almeida (1994, p.39) diz: 

[...] o cotidiano da sala de aula caracteriza-se como fonte inesgotável 
de conhecimentos, e desta fonte que deverão ser retirados os 
elementos teóricos que permitam compreender e direcionar uma ação 
consciente que procure superar as deficiências encontradas e 
recuperar o real significado do papel do professor, no sentido de 
apropriar-se de um “fazer” e de um “saber fazer” adequados ao 
momento que vive a escola atual. 
 

As falas dos alunos de EC I, EC II, EC III e EC IV demonstram a 

compreensão de que o conhecimento da estrutura organizacional da escola, 

para além das prescrições administrativas e das rotinas burocráticas revela as 

práticas dos sujeitos no contexto em que trabalham, propiciando o entendimento 

de que a organização da sala de aula faz parte da dinâmica própria de cada 

escola, bem como das concepções sobre educação, ensino, aprendizagem dos 

profissionais que ali atuam e aprendem com a cultura escolar. 

“Compreender a escola em seu cotidiano é condição para qualquer 

projeto de intervenção, pois o ato de ensinar requer um trabalho específico e 

reflexão mais ampla sobre a ação pedagógica que ali se desenvolve” 

(PIMENTA; LIMA, 2010, p.103-104).  

Sustentado por uma fundamentação teórica consistente, o estágio pode 

propiciar aos futuros professores um melhor entendimento das situações que 

acontecem no interior das escolas, tornando possível uma intervenção crítica 

nessa realidade. Assumindo o cotidiano escolar como objeto de constante 
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reflexão, o professor pode questionar sua prática pedagógica e transformá-la 

naquilo que julgar pertinente. 

Neste sentido, o estágio é representado pelos alunos como uma 

possibilidade de contato, de aproximação com a realidade concreta do futuro 

ambiente de trabalho, a escola. 

 

3.3.1.4 O estágio como desenvolvimento pessoal e profissional 

 

O estágio curricular pode ser um momento de grandes aprendizagens, 

porque segundo os estagiários auxilia a  

ter mais desenvoltura (Aluno EC I) 
 
[saber] como falar em público (Aluno EC II) 
 
 
Ser mais crítica e responsável, pois auxilia a aperfeiçoar minhas aulas 
(Aluno EC IV). 
 
Contribui para meu amadurecimento intelectual e como futuro 
profissional da educação (Aluno EC IV) 
 
Corrigir minhas dificuldades, insegurança de expressar, em passar 
meu conhecimento (Aluno EC IV) 
 

 Com a vivência de situações educativas no ambiente escolar, o aluno 

estagiário tem a possibilidade de vencer dificuldades como “timidez”, “medo de 

falar em público” (Portfólio EC IV). Além disso, favorece a tomada de 

conhecimento de suas aptidões que poderiam ser, até então, desconhecidas. 

O desenvolvimento profissional do professor não se dá apenas nos 

cursos de licenciatura, engloba as experiências de vida dos sujeitos, tanto no 

que se refere à escola, quanto às vivências singulares de cada um. Esse 

desenvolvimento ocorre, ainda, no decorrer do exercício da docência, com a 

convivência com os pares e com a cultura escolar. 

Para Nóvoa (1997), a formação de professores precisa ter como eixo de 

referência o desenvolvimento profissional dos professores, em uma perspectiva 

individual e do coletivo docente. Segundo o autor, o professor precisa ter 

condições de apropriar-se de seus processos de formação e dar a eles um 

sentido no conjunto de suas histórias de vida, o que significa dizer que a 
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formação se dá na confluência da vida profissional e da vida pessoal, em uma 

relação mútua de interferências. 

O estágio é um dos momentos em que a escola tem, ou deveria ter, um 

papel fundamental no apoio ao desenvolvimento profissional de professores 

iniciantes, proporcionando-lhes um ambiente acolhedor, tanto em termos 

pessoais como profissionais. 

A interação com os pares, com os alunos da escola campo de estágio e 

com a própria escola contribui para a construção de conhecimentos 

indispensáveis ao trabalho docente, que só podem ser internalizados por meio 

da experiência, do contato com a realidade da profissão. Assim, o estágio 

possibilita que o licenciando aprenda a profissão, de uma forma mediada pelo 

aluno e pelo professor da escola onde está sendo realizada a experiência 

docente. 

Para Zeichner (1997, p. 120), um dos problemas cruciais da formação de 

professores é o “isolamento em pequenas comunidades compostas por colegas 

que compartilham orientações idênticas, o que empobrece o debate e as 

interações”. O estágio, visto como momento de interação e colaboração pode 

minimizar essa situação constatada pelo autor, aproximando os profissionais da 

educação básica e superior, promovendo o trabalho coletivo. 

A aproximação com os colegas e com outros profissionais da educação 

tais como professores, coordenadores pedagógicos, diretores, pode constituir 

uma fonte de apoio, de novos conhecimentos que auxiliem o desenvolvimento 

profissional do professor. Assim, o estágio auxiliaria no processo de crescimento 

pessoal, que acaba contribuindo para o desenvolvimento profissional do 

licenciando.  

Esse eixo temático revela a representação social sobre o estágio 

curricular que se ancora na concepção do estágio como uma possibilidade de o 

sujeito desenvolver-se como profissional e superar suas limitações pessoais. 
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3.3.1.5 O estágio como relação teoria e prática 

 

A representação do estágio como um momento de se estabelecer relação 

entre teoria e prática foi identificada em 16 respostas ao questionário. Os alunos 

comunicam que: 

[o estágio] concilia teoria e prática (Aluno EC I) 
 
[possibilita] aprender na prática a ser professor (Aluno EC II). 
 
por em prática a teoria adquirida em sala na graduação (Aluno EC III) 
 
[contribui] para uma prática mais efetiva (Aluno EC IV) 
 
 
 

Ao afirmarem que no estágio podem colocar em prática a teoria estudada 

na graduação, os alunos demonstram uma visão tecnicista, resultado de uma 

formação apoiada na racionalidade técnica, em que a teoria antecede a prática, 

devendo a prática confirmar a teoria. As falas que mais evidenciam essa 

perspectiva são as do aluno de EC II e do aluno de EC III. 

Os dados permitem afirmar que os alunos, de maneira geral, ainda não 

concebem teoria e prática como sendo indissociáveis, uma vez que, como 

mostram as cinco primeiras falas supracitadas, representam o estágio como a 

prática, como o agir. Como se constituíssem dimensões diferentes, mas 

justapostas, tendo cada uma seu lugar específico: a teoria produz 

conhecimentos e a prática os aplica. O que significa dizer que os especialistas, 

os teóricos da educação, produzem o conhecimento, cabendo aos professores 

apenas aplica-los à Educação Básica, sem questionar ou discutir o que lhes é 

imposto, bem ao gosto do neoliberalismo. 

Para Candau e Lelis (1993, 50), 

na questão da relação teoria-prática, manifestam-se os problemas e 
contradições da sociedade em que vivemos que, como sociedade 
capitalista, privilegia a separação trabalho intelectual-trabalho manual 
e, consequentemente, a separação entre teoria e prática. 
 

Nessa perspectiva, a produção de conhecimento, o trabalho intelectual é 

designado aos pesquisadores, cuja função é mais valorizada, uma vez que a 

teoria antecede e se sobrepõe à prática. Por sua vez, a prática, o trabalho 

manual, fica a cargo daqueles que aplicam as teorias à vida prática, os 

professores. 
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Segundo Romanowski (2007), nos cursos de formação de professores o 

ensino continua fragmentado, a teoria acontece por meio das disciplinas e a 

prática pelo estágio. Essa estrutura curricular mostra por que, no momento de 

realizar o estágio, os alunos não percebem a relação de unidade entre teoria e 

prática. 

Para que o professor auxilie seus alunos a desenvolverem a capacidade 

de relacionar a teoria à prática, é indispensável que, em sua formação, os 

conhecimentos especializados que os futuros professores estão construindo 

sejam contextualizados, para promover uma permanente atribuição de 

significados desses conhecimentos com referência à sua pertinência em 

situações reais, sua importância para a vida pessoal e social (MELLO, 2000).  

Mediante a relevância dos termos teoria e prática em nossa discussão, e 

do desejo manifesto dos estagiários investigados de que o estágio possa 

conciliar teoria e prática e ajudar a estabelecer a relação entre teoria e prática, 

convém esclarecer o que entendemos por teoria e qual a concepção de prática 

adotada no presente estudo. Para tanto, tomamos Vásquez (1986) como 

referência principal. 

  

Por seu objeto, finalidades, meios e resultados, a atividade teórica se 
distingue da prática. Seu objeto ou matéria-prima são as sensações ou 
percepções - ou seja, objetos psíquicos que só tem uma existência 
subjetiva - ou os conceitos, teorias, representações ou hipóteses que 
tem uma existência ideal. A finalidade imediata da atividade teórica é 
elaborar ou transformar idealmente, e não realmente, essa matéria 
prima, para obter, como produtos, teorias que expliquem uma realidade 
presente. A atividade teórica proporciona um conhecimento 
indispensável para transformar a realidade ou traça finalidades que 
antecipam idealmente sua transformação, mas num e noutro caso fica 
intacta a realidade efetiva (VÁSQUEZ, 1986, p.202-203). 
   

O que caracteriza a atividade prática 

[...] é o caráter real, objetivo, da matéria-prima sobre a qual se atua, 
dos meios ou instrumentos com que se exerce a ação, e de seu 
resultado ou produto. Na atividade prática o sujeito age sobre uma 
matéria que existe independente de sua consciência e das diversas 
operações exigidas para sua transformação (VÁSQUEZ, 1986, p. 193). 
 

Fica esclarecido que, por meio do pensamento, o sujeito apreende a 

realidade, o que consiste em uma atividade teórica, que, por sua vez, não 

transforma a realidade e, por isso não pode ser confundida com a prática. A 

atividade teórica pode alterar representações, originar teorias, mas não muda, 

não transforma a realidade. A atividade teórica, portanto, transforma apenas 
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nossa consciência, nosso pensamento, nossas ideias sobre as coisas, mas não 

altera o objeto ou fenômeno concretamente. 

De acordo com Vásquez (1986, p.203), “uma teoria é prática na medida 

em que se materializa, através de uma série de mediações, o que antes só 

existia idealmente como conhecimento da realidade ou antecipação ideal de sua 

transformação”. 

Para compreendermos como se dá o processo de construção do 

conhecimento, é indispensável que consideremos teoria e prática como 

inseparáveis, cujas existências estão correlacionadas de maneira que uma não 

existe sem a outra. Nesta perspectiva, teoria e prática constituem a práxis. 

Vásquez compreende a práxis como 

[...] atividade revolucionária crítico-prática; o que vale dizer 
transformadora da realidade e, portanto revolucionária, mas ao mesmo 
tempo crítica e prática, ou seja, teórico-prática (VÁSQUEZ, 1986, 
p.153). 
 

A práxis é uma atividade que conjuga pensamento e ação, exprimindo 

precisamente o poder que o homem tem de transformar o mundo material e 

social, objetivo e subjetivo, enquanto uma atividade plenamente consciente. 

A práxis tem como fundamento a relação de unidade entre teoria e 

prática, o que significa dizer que há uma interdependência entre essas duas 

dimensões, não sendo possível separar uma da outra. É nesta relação de 

unidade que se estabelece o saber docente, cujo exercício demanda apreensão 

da realidade e reflexão crítica sobre a mesma para, então, aventurar-se a 

transformá-la. 

Nortear a formação docente pela práxis é uma forma de superar o ranço 

do paradigma ainda predominante, mesmo que de forma velada, nos cursos de 

licenciatura do país, que não consegue abarcar a inconstância e a 

imprevisibilidade do processo educativo.    

Embora compreendamos que a unidade teoria e prática deva ser buscada 

em todo o curso de graduação, consideramos que o estágio é o lugar da 

vivência dos problemas da realidade profissional, os quais o estudante deverá 

aprender a identificar, a analisar e fundamentar teoricamente. Assim sendo, é 

um momento de exercício da unidade teoria/prática (ROSA; GUIMARÃES, 

2006). 
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Na relação entre teoria e prática não deveria existir a sobrevalorização de 

uma em detrimento da outra, pois para que se interfira na realidade de maneira 

crítica e consciente, transformando-a, é necessária a prática e a reflexão sobre 

ela, porquanto precisamos ponderar sobre o que desejamos mudar e como o 

faremos. 

 

3.3.1.6  O estágio como passagem de aluno estagiário a professor 

 

Apreendemos que o estágio também é representado pelos sujeitos 

investigados como uma passagem da condição de aluno para a de professor, 

como um momento de transição entre estas etapas da vida profissional. 

As falas, a seguir, ilustram a maneira pela qual os alunos comunicam a 

representação do estágio como uma transição: 

 
[...] posso olhar a escola com um olhar diferente, não como aluna.  
(Aluno EC I). 
 
[...] último passo antes de me tornar docente de verdade (Aluno EC IV). 
 
 

É interessante observar que esta representação foi depreendida apenas 

nos estágios I e IV, não sendo identificada nas respostas dadas pelos alunos do 

estágio II e do estágio III. Esse achado justifica-se, provavelmente, pelo fato de 

tratar-se dos dois extremos do estágio: o inicial e o final. 

Ao iniciarem o estágio curricular, os alunos do nível I têm o primeiro 

contato com o ambiente escolar após cursarem disciplinas pedagógicas, 

especialmente a Didática-Organização do Trabalho escolar, na qual começam a 

ter uma visão diferenciada da escola, com fundamentos teóricos que auxiliam a 

perceber e a refletir sobre aspectos antes nem notados. Essa percepção pode 

levá-los a acreditar ou até mesmo esperar que, por meio do estágio, ocorra a 

transição de aluno para professor. 

Os alunos da última etapa do estágio curricular na graduação 

demonstram que percebem esse momento como a derradeira fase de sua 

licenciatura, pois estão finalizando o curso e veem o estágio como a última 

oportunidade de interferência deste no tornar-se professor. Como se pode 

constatar, a passagem de aluno estagiário a professor não se dá abruptamente, 
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é um processo imprescindível na formação docente. Pela sua relevância 

formativa, a transição é difícil de ser realizada, exigindo empenho e, de acordo 

com Freitas e Villani (2002, p.225), “um conjunto de procedimentos para 

articular e elucidar as habilidades requeridas, tais como autoavaliação e a 

consideração prática das características específicas do próprio trabalho”. 

A interação com professores experientes é um aspecto relevante desta 

passagem, promove a troca de vivências, pois o licenciando tem a oportunidade, 

mesmo que breve, de dialogar com o professor regente, seja sobre a carreira 

docente, seja sobre a turma de alunos na qual é desenvolvido o estágio. O 

contato com os alunos da Educação Básica também é um aspecto positivo, uma 

vez que torna possível que o estagiário comece a se sentir professor, a se 

posicionar diante dos alunos como educador e não como um colega. 

De acordo com Marcelo (1999), o estágio é um período em que 

estudantes convertem-se em profissionais, tentando alcançar certo nível de 

segurança no modo de lidar com os dilemas do dia a dia.  

Representar o estágio como uma passagem, uma transição de estagiário 

a professor, evidencia que os alunos investigados compreendem que é 

necessária uma mudança de posição de um acadêmico inseguro, cujas ações 

são dependentes do professor formador, para um profissional independente, 

responsável por suas atitudes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa, cujo objetivo foi revelar as representações sociais de 

alunos estagiários do curso de licenciatura em Ciências Biológicas de uma 

instituição particular, sobre o Estágio Curricular teve como fundamento teórico 

as Representações Sociais, um conceito de difícil apreensão, mas com 

possibilidades concretas de auxiliar-nos a alcançar resposta para a pergunta 

que norteou a investigação: que representações alunos de um curso de 

Licenciatura em Ciências Biológicas têm a respeito do estágio curricular em sua 

formação?  

A literatura disponível em bancos de teses de IES de todas as regiões do 

país informa que este referencial teórico-metodológico contribui para desvelar os 

sentidos da profissão docente e aspectos correlatos a ela, sendo mais comum 

que os sujeitos das pesquisas fossem os professores em serviço. O número de 

trabalhos encontrados em nosso levantamento, que davam voz aos alunos, 

futuros professores, foi mínimo o que indicou a pertinência deste estudo. 

A despeito de todo o conhecimento produzido sobre a constituição do 

saber docente e da profissionalidade, a formação de professores ainda tem se 

pautado na racionalidade técnica, modelo herdado do positivismo que considera 

a prática como um campo de aplicação da teoria. Os cursos de formação de 

professores de Ciências Biológicas têm consistido em um somatório de 

preparação científica e aspectos gerais da educação, sendo a falta de 

articulação dos saberes profissionais com a prática docente no cotidiano da 

escola seu principal impedimento. 

O grande desafio para os formadores nos cursos de licenciatura é 

articular o conhecimento pedagógico com a especificidade dos conteúdos das 

diferentes áreas, pois esse paradigma que mescla a perspectiva acadêmica e 

técnica não tem mostrado bons resultados. O que se vê é um grande número de 

pesquisas evidenciando a impropriedade da forma como os professores de 

Ciências Biológicas vêm sendo formados. Alguns autores (SCHNETZLER, 2000; 

CARVALHO; GIL-PEREZ, 2001) contribuem com reflexões sobre o que seria 

necessário para a formação docente, entretanto essas reflexões não têm 
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alcançado os cursos de formação, tampouco os professores de Ciências das 

escolas de Educação Básica, porquanto se observa a reprodução de práticas 

pedagógicas questionadas pelos pesquisadores, não sendo verificadas 

transformações substanciais. 

No início deste estudo indagávamos por que as atividades mais 

correlatas à docência eram tão desvalorizadas em um curso de formação de 

professores? Por que futuros professores de Ciências e Biologia se recusavam 

ou apresentavam dificuldades e resistência para entrar em uma sala de aula? 

Talvez a resposta possa estar na maneira como o ensino de Ciências 

vem sendo abordado, fundamentado na transmissão de conhecimentos 

científicos prontos, considerados inquestionáveis, decorrente da concepção de 

ciência, das práticas pedagógicas desenvolvidas na formação do docente dessa 

área de conhecimento. Por conseguinte, os estudantes do Ensino Fundamental 

e do Ensino Médio acabam perdendo o interesse pela Ciência, uma vez que não 

participam da construção de tais conhecimentos, restando-lhes apenas 

confirmar a teoria estudada por meio de atividades experimentais. Um segundo 

aspecto é relativo à distância do contexto formativo com o campo de atuação 

profissional do futuro professor, o que dificulta a apreensão da realidade da 

escola básica e inviabiliza a convivência com aqueles que conhecem seus 

dilemas. 

Esta formação docente na qual a relação entre teoria e prática se dá por 

meio da aplicação dos procedimentos corretos para atingir os objetivos definidos 

pela teoria, que não propicia o diálogo entre conhecimento científico e 

conhecimento pedagógico, que não valoriza a pesquisa no interior das 

licenciaturas, parece não ser capaz de superar os desafios postos pela 

contemporaneidade, deixando os futuros professores refratários ao exercício da 

docência na educação básica. 

Neste sentido, o trabalho que desenvolvemos concebe o estágio 

curricular como um espaço propício para a reflexão crítica sobre a formação 

docente e sobre a docência. Investigar as representações sociais de alunos 

estagiários do curso de licenciatura em Ciências Biológicas sobre o Estágio 

Curricular é, no nosso entendimento, uma das maneiras de contribuir por meio 

da pesquisa, produzindo novos conhecimentos sobre a formação profissional do 

professor dessa área, questionando a própria formação e o papel formador da 
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escola na construção da identidade profissional de professores de Ciências 

Biológicas. 

Com vistas a compreendermos o contexto de produção das 

representações sociais dos 72 alunos (78% mulheres e 22% homens, faixa 

etária de 19 a 35 anos), matriculados nas disciplinas Estágio Curricular 

Supervisionado em Biologia (I; II; III e IV), foram analisados o PPC e os Planos 

de Ensino desta disciplina.  

Em estudos de Representações Sociais, a associação entre coleta de 

textos escritos e a análise de seu conteúdo constitui um recurso metodológico 

importante, sendo que esses textos podem ser buscados em documentos 

oficiais, na literatura e em registros de ordem pessoal, dentre outros (SÁ, 1998). 

Nesta pesquisa foram considerados para análise o Projeto Pedagógico de Curso 

e os Planos de Ensino da disciplina Estágio Curricular Supervisionado em 

Biologia. Além destes, o questionário é um instrumento privilegiado para 

pesquisas com esse enfoque teórico-metodológico, pois reduz os riscos de uma 

interpretação equivocada por parte do pesquisador e evita grande variações na 

interpretação das perguntas. Devido à quantidade de sujeitos a serem 

investigados, o principal instrumento de construção dos dados para a apreensão 

das representações construídas acerca do estágio foi o questionário com 

questões abertas e fechadas. As informações foram complementadas com a 

análise dos portfólios dos alunos estagiários. 

A análise do Projeto Pedagógico do Curso investigado permite concluir 

que o mesmo está pautado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos 

de Ciências Biológicas (DCN-CB), que orientam, especialmente, a formação de 

bacharéis em Biologia, pois esse documento não faz referência ao perfil do 

licenciado em Ciências Biológicas. Não foram encontradas evidências de um 

possível embasamento na Resolução nº 01/2002 CNE/CP (BRASIL, 2002c), que 

Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da 

Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 

Dessa forma, constata-se um esforço da instituição para se adequar às 

exigências legais na interpretação de algumas determinações, principalmente 

àquelas relacionadas à carga horária do curso e as dimensões dos 

componentes curriculares, mas, na essência, a intenção do curso é formar um 
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biólogo bacharel. Exemplo claro dessa intencionalidade é a realização de 

estágios em empresas que se utilizam da área de Ciências Biológicas. 

No referido PPC, encontramos fortes indícios de uma formação orientada 

pelo paradigma da racionalidade técnica, guardando coerência entre os 

objetivos e as competências a serem desenvolvidas. 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, em consonância com o 

paradigma orientador do curso. 

No que se refere à análise dos Planos de ensino, o documento 

disponibilizado, Cronograma de Atividades de Estágio, propõe que o aluno reflita 

sobre as atividades desenvolvidas no decorrer do Estágio I, todavia verificam-

se equívocos conceituais, explicitando a confusão que os professores 

fazem acerca da reflexão, o que reforça a ideia de que formadores e 

formandos precisam ter clareza do significado do termo ensino reflexivo para 

evitar a ilusão a que conduz à retórica sobre o movimento reflexivo no ensino e 

na formação de professores. Ainda assim, em meio a essa confusão conceitual, 

no documento analisado referente ao primeiro estágio curricular do curso em 

questão, percebe-se uma concepção de estágio que propõe ir além da 

observação, uma vez que, esboça a reflexão sobre os aspectos 

observados na escola campo para que nela se realize uma intervenção.   

O plano de ensino do Estágio II revela uma formação tecnicista, 

instrumental, contradizendo a ementa que evoca a formação crítica. A 

representação social do estágio é manifesta como o momento do fazer, o 

momento da prática, de instrumentalizar o futuro professor para o trabalho 

docente.  

No plano de ensino do Estágio III, a representação do estágio surge 

como aprendizado de algumas técnicas pedagógicas, no intuito de 

possibilitar a transmissão dos conteúdos previstos para as séries da 

Educação Básica.  

O plano de ensino do Estágio IV tem como cerne situações práticas, 

não sendo observadas atividades que extrapolem o caráter técnico e atinjam um 

patamar de reflexão crítica sobre os aspectos vivenciados. 
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Considerando este contexto, as representações sociais construídas 

pelos alunos estagiários conferem diferentes sentidos ao estágio curricular.  

A representação do estágio como um momento de formação para a 

docência, de contato com o trabalho do professor, foi a mais significativa 

dentre as representações apreendidas, à medida que contribui para a 

construção de conhecimentos necessários ao exercício do magistério. Os 

alunos concebem o estágio como um momento de preparação para a docência, 

pois afirmam que o estágio curricular contribui para a construção de 

conhecimentos, de saberes necessários à realização das atividades docentes. 

Compreendemos que não cabe apenas ao estágio curricular proporcionar 

atividades planejadas de modo que não se distanciem da realidade, mas a todos 

os componentes curriculares do curso de formação de professores. Vale 

lembrar, ainda, que esses saberes são construídos em diversos momentos da 

formação, não só na graduação, mas continuamente em situação de trabalho. 

O estágio curricular é também representado como oportunidade de 

aprendizagem de métodos de ensino, o que evidencia os traços da formação 

tecnicista, arraigada em princípios segundo os quais para ser professor basta 

dominar o conteúdo e as técnicas a serem aplicadas em determinadas 

situações. Há a expectativa de que com as técnicas adequadas, seja possível 

contornar toda e qualquer situação no ambiente escolar, desconsiderando a 

complexidade do exercício da docência. 

Outro sentido atribuído ao estágio é o de aproximação com a estrutura 

e o cotidiano escolar, e consequentemente, com a realidade concreta do 

ambiente de trabalho do licenciando, a escola. Nessa perspectiva o estágio 

pode propiciar aos futuros professores um melhor entendimento das situações 

que acontecem no interior das escolas, tornando possível uma intervenção 

crítica nessa realidade. Assumindo o cotidiano escolar como objeto de constante 

reflexão, o professor pode questionar sua prática pedagógica e transformá-la 

naquilo que julgar pertinente.  

O estágio curricular foi representado como ocasião de desenvolvimento 

pessoal e profissional. Os alunos veem no estágio uma possibilidade de 

desenvolver-se como profissional e superar suas limitações pessoais e 

reconhecem que precisam apropriar-se de seus processos de formação e dar a 
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eles um sentido no conjunto de suas histórias de vida, ou seja, que a formação 

se dá na confluência da vida profissional e da vida pessoal. 

 Surgiu também a representação do estágio como momento de 

estabelecer relação entre teoria e prática. Os alunos, de maneira geral, ainda 

não concebem teoria e prática como sendo indissociáveis, uma vez que, 

representam o estágio como a prática, como o agir. Como se teoria e prática 

constituíssem dimensões diferentes, mas justapostas, tendo cada uma seu lugar 

específico: a teoria produz conhecimentos e a prática os aplica. Não 

compreendem que o estágio é o lugar da vivência dos problemas da realidade 

profissional, os quais o estudante deverá aprender a identificar, a analisar, 

sendo, assim, um momento de exercício da unidade teoria-prática. 

Há ainda aqueles que atribuem ao estágio curricular o sentido de etapa 

de transição da situação de aluno estagiário para professor. No estágio 

estudantes podem converter-se em profissionais, tentando alcançar certo nível 

de segurança no modo de lidar com os dilemas do dia a dia. Essa 

representação confere ao estágio um sentido de passagem, um rito, uma 

transição de estagiário a professor, evidenciando que os alunos investigados 

compreendem que é necessária uma mudança de posição de um acadêmico 

inseguro, cujas ações são dependentes do professor formador, para um 

profissional independente, responsável por suas atitudes. 

A presente investigação fundamentou-se na perspectiva das 

Representações Sociais de Moscovici. As Representações Sociais são sistemas 

de interpretação da realidade, que orientam as condutas e comportamento do 

indivíduo no meio social, permitindo-lhe interiorizar as experiências, as práticas 

sociais e os modelos de conduta. O estudo desses sistemas é relevante, pois as 

representações fundamentam práticas e atitudes dos atores sociais. 

Assim, esta pesquisa estudou o processo de construção das 

representações sobre o estágio curricular por parte dos alunos estagiários por 

meio de suas significações, uma vez que entende que elas ultrapassam as 

práticas sociais discursivas. A análise dos registros dos alunos estagiários nos 

portfólios enriqueceu nosso trabalho, pois por meio desses registros, tivemos 

acesso às expectativas, às dúvidas, às ansiedades, a uma série de emoções 

que, somadas às respostas do questionário, revelaram suas representações 

sobre o estágio e sobre a própria docência. 
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Compreendemos que a pesquisa alcançou o objetivo de desvelar as 

representações sociais construídas pelos acadêmicos do curso de licenciatura 

em Ciências Biológicas sobre o estágio curricular em sua formação docente. 

Temos consciência, entretanto, da complexidade inerente ao campo de estudo e 

de que não o esgotamos, apenas esperamos ter contribuído com o avanço do 

conhecimento na área de formação de professores de Ciências Biológicas, 

suscitando futuras investigações. 

Chego ao final desta importante etapa de minha formação acadêmica. 

Foram dois anos de muito aprendizado, nos quais por diversas vezes tive meus 

conceitos desconstruídos e as bases de minha formação docente questionadas. 

Os momentos de dúvidas, a angústia gerada pela constatação de um não saber 

e pela curiosidade de conhecer mais, de construir novos conhecimentos 

contribuíram para um movimento de reflexão e amadurecimento e, 

principalmente, fez surgir o anseio de tornar-me uma professora que questiona e 

se questiona, que deseja instigar os alunos a também questionarem o que está 

posto e a lutarem por mais conhecimento, por mais igualdade, por melhores 

condições de vida para todos.  
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APÊNDICE A- Questionário aplicado aos alunos do estágio curricular I 

 

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

I – Dados: 

Idade:______________   Sexo: ____________   Período:_______________ 

Está atuando como docente?   (  ) sim   (   )não    (   )  atuou 

Há quanto tempo?______________________________ 

 

II - O Estágio Supervisionado 

1- Em que a disciplina Estágio Supervisionado contribui ou contribuirá para 
sua formação docente? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

   

2- Dentre as atividades previstas ou realizadas nessa disciplina qual(is) você 
considera mais relevante (s)?  

(  ) Contextualização da  escola 
            
(  ) Conhecimento sobre os aspectos físicos da escola(espaço, biblioteca, 
laboratórios, segurança) 
 
(  ) Conhecimento sobre o corpo   docente e discente da escola. 
 
(  ) Conhecimento sobre gestão escolar e recursos financeiros. 
 
(  ) Conhecimento sobre a gestão pedagógica. 
 
(  ) Análise do cotidiano escolar.  

  

3- Qual sua expectativa a respeito do Estágio I? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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4- Na sua opinião, por que se deve fazer o estágio? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

5- O que se pode aprender no estágio? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 

6- Como os aspectos observados no campo de estágio são discutidos na 
disciplina Estágio Supervisionado em Biologia I? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

7- Como você foi recebido na escola campo?  

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B- Questionário aplicado aos alunos do estágio curricular II 

 

 
QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 
I – Dados: 
Idade: ______________ Sexo: ____________ Período: _______________ 
Está atuando como docente?   (  ) sim   (   )não    (   )  atuou 
Há quanto tempo?______________________________ 
 
II - O Estágio Supervisionado 
 
1- Em que a disciplina Estágio Curricular Supervisionado em Biologia II 
contribui ou contribuirá para sua formação docente? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2- Dentre as atividades previstas ou realizadas nessa disciplina qual(is) você 
considera mais relevante (s)?  
 
(   ) Elaboração e / ou avaliação de projeto de ensino  para feira de ciências ou 
para o Biociências. 
(   ) Estágio em empresas que envolvam conhecimentos biológicos 
(   ) Regência na própria sala de aula (durante as aulas da disciplina Estágio) 
 
(   ) Elaboração de um plano de aula. 
 
(   ) Discussão de textos sobre planejamento e avaliação.  
Por quê? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 3- Qual sua expectativa a respeito do Estágio II? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
4- Na sua opinião, por que se deve fazer o estágio? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
5- Como você estagiário (a) foi recebido (a) pelo (a) professor (a) e pela 
equipe gestora da escola? 
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________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6- O que se pode aprender no estágio? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7- Como os aspectos vivenciados no campo de estágio são discutidos na 
disciplina Estágio Curricular Supervisionado em Biologia II? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
8- Qual (is) foi (foram) sua(s) principal(is) dificuldade(s) durante o 
desenvolvimento estágio? 
(   ) relacionamento professores / gestores da escola 
(   ) relacionamento com os alunos 
(   ) conhecimentos específicos (conteúdo)   
(   ) conhecimentos pedagógicos 
Comente:________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
9- A que você atribui a(s) dificuldade (s) enfrentada (s)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C- Questionário aplicado aos alunos do estágio 

curricular III 

 
QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 
I – Dados: 
Idade: ______________ Sexo: ____________ Período: _______________ 
Está atuando como docente?   (  ) sim   (   )não    (   )  atuou 
Há quanto tempo?______________________________ 
 
II - O Estágio Supervisionado 
1- Em que a disciplina Estágio Curricular Supervisionado em Biologia III 
contribui ou contribuirá para sua formação docente? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
2- Dentre as atividades previstas ou realizadas nessa disciplina qual(is) você 
considera mais relevante (s)?  
(    ) Regência por mini-curso            
(   ) Regência participativa 
(   ) Regência na própria sala de aula (durante as aulas da disciplina Estágio) 
(    ) Estágio em empresas que envolvam conhecimentos biológicos 
(   ) Avaliação de projeto de ensino (Biociências). 
  
Por quê? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
  
3- Qual sua expectativa a respeito do Estágio III? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4- Na sua opinião, por que se deve fazer o estágio? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
5- O que se pode aprender no estágio? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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6- Como os aspectos vivenciados no campo de estágio são discutidos na 
disciplina Estágio Curricular Supervisionado em Biologia III? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
7- Como você estagiário(a)  foi recebido(a)  pela equipe gestora da escola e 
pelo (a) professor(a) regente ? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
 
8- Qual (is) foi (foram) sua(s) principal(is) dificuldade(s) durante o 
desenvolvimento estágio? 
(   ) relacionamento professores / gestores da escola 
(   ) relacionamento com os alunos 
(   ) conhecimentos específicos (conteúdo)   
(   ) conhecimentos pedagógicos  
(   ) outros 
Comente:________________________________________________________
______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
9- A que você atribui a(s) dificuldade (s) enfrentada (s)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D- Questionário aplicado aos alunos do estágio 

curricular IV 

 
 
QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS DO CURSO DE LICENCIATURA EM 
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 
 
I – Dados: 
Idade: ______________ Sexo: ____________ Período: _______________ 
Está atuando como docente?   (  ) sim   (   )não    (   )  atuou 
Há quanto tempo?______________________________ 
 
II - O Estágio Supervisionado 
1- Em que a disciplina Estágio Curricular Supervisionado em Biologia IV 
contribui ou contribuirá para sua formação docente? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2- Dentre as atividades previstas ou realizadas nessa disciplina qual(is) você 
considera mais relevante (s)?  
(    ) Regência por mini-curso            
(   ) Regência participativa 
(   ) Regência na própria sala de aula (durante as aulas da disciplina Estágio) 
(    ) Produção de recurso didático para o ensino de Biologia. 
(   ) Avaliação de regência do colega. 
(    ) Identificação das deficiências e necessidades da escola (campo de 
estágio). 
  
Por 
quê?___________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
3- Qual sua expectativa a respeito do Estágio IV? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
4- Na sua opinião, por que se deve fazer o estágio? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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5- O que se pode aprender no estágio? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
6- Como os aspectos vivenciados no campo de estágio são discutidos na 
disciplina Estágio Curricular Supervisionado em Biologia IV? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
7- Como você estagiário (a) foi recebido (a) pela equipe gestora da escola e 
pelo (a) professor (a) regente? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
8- Qual (is) foi (foram) sua(s) principal (is) dificuldade(s) durante o 
desenvolvimento estágio? 
  
(   ) relacionamento professores / gestores da escola 
(   ) relacionamento com os alunos 
(   ) conhecimentos específicos (conteúdo)   
(   ) conhecimentos pedagógicos  
(   ) outros 
  
Comente:________________________________________________________
________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
9- A que você atribui a(s) dificuldade (s) enfrentada (s)? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

 


