
RESUMO 

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

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

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

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

percebemos a necessidade de uma abordagem qualitativa que envolvesse, de forma 

satisfatória, todos os elementos da nossa análise para que, de fato, fossem compreendidos 

em sua complexidade. Dentro dessa perspectiva, optamos pelo método de Estudo de caso, 

para o qual se utilizou como instrumento de coleta de dados o estudo documental. Os 

documentos analisados foram os Documentos Oficiais, nacionais e locais, que regem os 

cursos de formação de professores de Ciências/Biologia e o Estágio Supervisionado, além 

do PPC do curso investigado, os Planos de Ensino das disciplinas de Estágio e os Relatórios 

de Estágio. Os dados coletados foram analisados por meio da técnica da análise de 

conteúdo, proposta por Bardin (2010). Analisando os documentos oficiais constatamos que 

estes concebem o estágio como um momento de aproximação com a realidade escolar, 

aproximação esta pautada numa articulação entre teoria e prática, além de revelarem uma 

concepção de estágio como pesquisa. Já o PPC trata o estágio como um momento de 

aprender técnicas, aproximando-se da concepção de estágio como instrumentalização 

técnica. No que concerne ao desenvolvimento do estágio, percebemos que há, em certa 

medida, coerência entre o que está proposto nos Planos de Ensino das disciplinas de estágio 

e o que nos revela os Relatórios de Estágio, sendo que ambos os documentos, revelam que 

há uma distinção clara entre os tipos de atividades desenvolvidas na disciplina Estágio 

Curricular Supervisionado I e as desenvolvidas no Estágio Curricular Supervisionado II, a 

saber: no estágio I, observamos que as principais atividades desenvolvidas são observação 

da escola campo e elaboração da diagnose; elaboração e desenvolvimento do Projeto de 

Intervenção Pedagógica; Seminário de Estágio Supervisionado; e elaboração do relatório de 

estágio. Já no estágio II as principais atividades desenvolvidas são observação da escola e 

da sala de aula; planejamento das aulas; semirregência; regência; Seminário de Estágio 

Supervisionado; e elaboração do relatório de estágio. Assim, constatamos que no estágio I 

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

estágio II, há uma aproximação com a concepção de estágio como instrumentalização 

técnica, tendo apenas alguns traços da inserção da pesquisa no estágio. Com base nos dados 

das atividades desenvolvidas, criamos categorias que nos auxiliassem a 

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

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

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

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

organização e desenvolvimento, trazendo importantes contribuições para a formação 

docente. Contudo, ainda necessita de algumas reformulações, visando principalmente uma 

maior articulação entre este componente e as outras disciplinas do curso.  

 


