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Resumo : O estágio supervisionado é indispensável nos cursos de licenciatura, 
como espaço em que o docente em formação constrói conhecimentos numa 
correlação teoria e prática, através da inserção em uma realidade concreta. O 
estudo traz como objetivo as experiências vivenciadas no estágio supervisionado do 
Curso de Ciências Biológicas, o qual possibilitou importantes reflexões a favor da 
construção de conhecimentos para a futura prática docente. Como método de 
investigação foi utilizado à narrativa associada a um embasamento teórico por meio 
de um levantamento bibliográfico. Em síntese essa experiência promoveu um 
significativo preparo e amadurecimento profissional, por ter proporcionado, o contato 
com a realidade escolar, a aplicabilidade do conhecimento relacionando a teoria e a 
pratica, além da vivência para o enfrentamento dos possíveis desafios que surgirão 
e exigirão tomadas de decisão para lidar com as dificuldades encontradas no 
cenário educacional.      
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Palavras-chave : Estagio supervisionado. Prática docente. Construção do 
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Abstract :  The supervised internship is essential in undergraduate programs, as 
space in which the teacher in training build his knowledge in theory and practice 
correlation, through the incorporation into a concrete reality. The study aims at the 
experiences of the author in the supervised stage of Biological Sciences Course, 
which enabled important considerations for the construction of knowledge for future 
teaching practice. As research method we used a narrative associated with a 
theoretical basis through a literature review. In summary, this experience caused a 
significant preparation and professional maturity, for giving the contact with school 
reality, the applicability of knowledge relating theory and practice, beyond the 
experience to face the possible challenges that will arise and will require decision 
making to deal with the difficulties found in the educational setting. 
 
Keywords : Supervised internship. Teaching practice. Construction of knowledge. 
Biological Sciences Course.   
 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estágio supervisionado é de suma importância na formação do futuro 

docente, pois representa o momento de imersão em uma realidade concreta, onde 

ele começara a vivenciar esta realidade escolar em um continuo processo de 

construção e reconstrução dos conhecimentos da prática docente e o entendimento 

da educação a partir do contexto social. 

Este momento indispensável nos cursos de licenciatura é considerado como 

uma das primeiras experiências oportunizadas à maioria dos futuros professores, no 

decorrer do curso (TEIXEIRA; CYRINO, 2013).  

A experiência do estágio é essencial para a formação integral do aluno, 

considerando que cada vez mais são requisitados profissionais com habilidades 

didáticas e preparo profissional. Ao chegar à universidade o aluno se depara com o 

conhecimento teórico, porém muitas vezes, é difícil relacionar teoria e prática se o 

estudante não vivenciar momentos reais em que será preciso analisar o cotidiano 

(MAFUANI, 2011 apud BERNARDY; PAZ, 2012). 

 O contexto relacional entre prática-teoria-prática apresenta uma relevância na 

formação do professor, visto que promove a compreensão do conceito de unidade, 

isto é, a relação necessária entre teoria e prática e não apenas sua justaposição ou 

dissociação. Além de que, o conhecimento da realidade escolar favorece reflexões 

sobre a prática do estagiário, possibilitando o desenvolvimento de prática criativa e 
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transformadora pela aplicação de teorias que sustenta o trabalho do professor 

(BARROS et al, 2011). 

 De acordo com Pimenta (2008) apud Barros et al (2011), o estágio 

supervisionado proporciona a construção de atitudes críticas e reflexivas a respeito 

do processo de ensino e aprendizagem, proporcionando a construção de atitudes e 

concepções questionadoras e transformadoras referentes ao ensino. 

 Assim, esta ação formativa denominada estágio supervisionado, é 

fundamental na construção do conhecimento para a prática docente, quando 

realizada de forma integrada e relacional a teoria e a prática.  

Portanto, neste estudo e levando em conta a importância desta ação 

curricular na formação inicial dos docentes, tem como objetivo apresentar as 

experiências realizadas durante o estágio supervisionado do Curso de Licenciatura 

em Ciências Biológicas, enquanto ferramenta construtiva do conhecimento para a 

prática docente.  

 Essa abordagem se faz necessária diante da preocupação com a formação 

de novos docentes, pois estes precisam a partir das vivências formativas 

construírem aportes teóricos e práticos que levem a escolha e posicionamento critico 

- reflexivo diante das questões que permeiam a sociedade e dos desafios que a 

docência vai enfrentar. Esta construção efetiva e alicerçada em teorias, certamente 

não os levará a apenas imitar ou reproduzir outras práticas docentes, não sendo 

capazes de construir e defender os princípios e práticas de uma educação 

transformadora.  

 

2 ESTÁGIO SUPERVISIONADO  COMO FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO DO 

CONHECIMENTO PARA A PRÁTICA DOCENTE  

 

O estágio supervisionado é um requisito indispensável para a conclusão dos 

cursos de licenciatura, tornando-se assim relevante para uma vivência experimental 

do acadêmico de licenciatura, ainda em formação para atuar como futuro educador. 

Como reforça Teixeira e Cyrino (2013), que de acordo com as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em 

nível superior, um dos componentes da dimensão prática dos cursos de licenciatura, 

de graduação plena, é o Estágio Supervisionado. 
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Completa Barroso (2103), é regulamentado através da Resolução do CNE/CP 

Nº1/2002, no qual preconiza que “a prática não deve ser vista de maneira separada 

e/ou desarticulada da teoria”, bem como o estágio enquanto prática “deve ser parte 

integrante da formação do professor”. 

 Esta etapa da formação inicial docente representa o primeiro contato que 

este docente em formação tem com seu futuro campo de atuação. Onde, por meio 

da observação, da participação e da regência, o licenciando poderá refletir sobre e 

vislumbrar futuras ações pedagógicas (PASSERINI, 2007 apud LINHARES et al, 

2014).  

Tornando assim sua formação mais significativa quando essas experiências 

forem socializadas em sua sala de aula com seus colegas, produzindo discussão, 

possibilitando uma reflexão crítica, construindo a sua identidade e lançando, dessa 

forma, “um novo olhar sobre o ensino, a aprendizagem e a função do educador” 

(PASSERINI, 2007 apud LINHARES et al, 2014). 

Segundo Passerini (2007) apud Teixeira (2009, p. 31), o Estágio 

Supervisionado pode contribuir para “consolidar os conhecimentos desenvolvidos 

pelos estudantes nas diversas disciplinas do curso, por meio do contato direto com o 

campo de trabalho.” 

Diante desta vivência no contexto escolar, é possível a construção de 

conhecimentos relacionados à prática docente, trazendo a realidade escolar para a 

realidade do docente em formação, onde além da articulação da teoria e da prática, 

este acadêmico é estimulado (ou deve ser) a não simplesmente imitar a prática 

docente do professor regente, reproduzindo modelos educacionais não adequados a 

construção de uma educação transformadora.  

A este respeito Pimenta e Lima (2004, p. 36) apud Barroso (2013), alertam 

para o estágio como imitação de modelos por meio da observação.  Dentro dessa 

concepção, os alunos-graduandos/estagiários reproduzem um modelo tradicional e 

legitimado de prática, a partir de sua observação do mesmo, sem que haja uma 

reflexão sobre este modelo e, tampouco, uma tentativa de transposição em 

contextos diversos do observado. Esse tipo de estágio gera conformismo, pois “se 

limita à sala de aula, sem análise do contexto escolar, e espera-se do estagiário a 

elaboração de ‘aulas modelo”. 

Barroso (2013) também atenta para outro risco, onde o estágio está 

relacionado à ideia de prática como instrumentalização de técnicas. Nesse sentido, a 
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prática se resumiria ao desenvolvimento de habilidades para serem utilizadas na 

sala de aula. Complementam Pimenta e Lima (2004, p. 36) apud Barroso (2013) 

dizendo que “essa perspectiva está intimamente ligada à relação dicotômica que se 

instaurou entre teoria e prática.” 

E ainda, afirmam Pimenta e Lima (2004, p. 36) apud Barroso (2013), que 

essas perspectivas causam distanciamento da realidade do contexto escolar na 

medida em que as disciplinas dos cursos de formação do professor não realizam 

uma ponte entre as disciplinas teóricas e a realidade escolar, ou mesmo à prática 

docente.  Neste sentido, o estágio pautado no desenvolvimento de técnicas causa 

um reducionismo da atividade docente, uma vez que essas técnicas tendem a ter 

um caráter universal, enquanto o ambiente escolar é diverso por natureza. 

No período de realização do estágio muitas inseguranças afloram nos 

licenciandos, por estar em contexto diferente, com pessoas desconhecidas, o fato de 

que terá um momento em que você será o professor e terá a responsabilidade de 

não só transmitir o conteúdo, mas de ajudar o aluno a construir o conhecimento, 

estas são situações que causam certa insegurança e medo no docente em 

formação. 

Assim, a prática docente deve ser refletida a cada dia, a cada atividade 

desenvolvida para que assim possa evoluir e contribuir para que o aluno tenha o 

embasamento necessário para ser cidadão atuante e possa melhor perceber o que 

irá enfrentar em sua carreira, tendo mais segurança e constituindo-se como 

professor (SCALABRIN; MOLINARI, 2012). 

Januário (2008) apud Linhares et al (2014), evidencia que, o futuro professor, 

ao estagiar passa a construir uma nova visão sobre educação, procurando novos 

meios de intervir sobre o ambiente escolar, sala de aula e sociedade. Se o estágio 

supervisionado proporcionar estas ações certamente estará contribuindo para a 

efetividade do objetivo central deste processo formativo que é o estudo e reflexão da 

formação do educador. 

Com isto, a experiência do estágio é essencial para a formação integral do 

futuro docente, considerando que cada vez mais são requisitados profissionais com 

habilidades e bem preparados. Pois, ao chegar à universidade este se depara com o 

conhecimento teórico, porém muitas vezes, é difícil relacionar teoria e prática se o 

estudante não vivenciar momentos reais em que será preciso analisar o cotidiano 

(MAFUANI, 2011 apud LINHARES et al, 2014). 
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Durante o estágio supervisionado muitas dificuldades existem e segundo 

Scalabrin e Molinari (2012) cabe destacar como dificuldade o encontro do 

acadêmico com a realidade da profissão, o que acaba muitas vezes provocando um 

choque de realidade, pois este não se depara com uma escola que ele imaginou e o 

que encontra é uma sala de aula real onde as muitas crianças, que falam o tempo 

todo, que correm pela sala, que brigam e que brincam, que faltam porque ficam 

doentes, que têm fome, que têm dificuldades para aprender, enfim, uma realidade 

bem diferente da que imaginava encontrar e isso acaba causando um ‘choque’.  

É extremamente importante essa preocupação com a formação dos futuros 

professores, pois como afirma Fernandez e Silveira, (2007) apud Silva et al (2014, 

p.2): 

Um docente bem qualificado profissionalmente exerce o verdadeiro papel 
de cidadão dentro do contexto social, à medida que atua como um agente 
multiplicador de conhecimentos contribui com a formação de mais cidadãos 
participativos e possuidores de espírito crítico, verdadeiro objetivo da 
Educação Nacional.  

 

Para que esta situação seja amenizada é importante que os alunos desde o 

início de sua inserção no Curso de Licenciatura já estejam envolvidos em atividades 

concretas e de imersão nas escolas, para que participando do cotidiano escolar, 

avancem em seus estudos seguros do que desejam para o seu futuro. Por isso, é 

importante permitir que os futuros docentes se insiram em um contexto escolar 

desde o início de sua formação, fazendo observação e vivências, pois inseridos no 

cotidiano da escola passam a ter a real noção do que irão enfrentar na sua profissão 

(SCALABRIN, MOLINARI, 2012). 

 

3 EXPERIÊNCIAS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO: PRINCIPAI S REFLEXÕES 

 

O Curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Norte do 

Paraná - UNOPAR, apresenta em sua matriz três estágios obrigatórios para que o 

licenciando realize durante o decorrer do curso.  

O primeiro estágio encontra-se na matriz curricular como componente 

curricular do 4º semestre, tendo como foco a ação de observação do ensino 

fundamental, o segundo é executado no 5º semestre tendo como ação principal a 

realização da observação e regência no ensino fundamental e o último a ser 

realizado é o de observação e a regência no ensino médio no 6º semestre. 
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Neste estudo o foco está no relato das experiências relacionadas ao segundo 

estágio do curso de Ciências Biológicas, ou seja, o de observação/regência no 

ensino fundamental. Este foi realizado no período de 04/03 a 31/03/2016, tendo 

como campo de realização da experiência a Escola Municipal Professora Lecy 

Ribeiro Alves, localizada no Município do Cantá, no Estado de Roraima.  

O estágio de observação/ regência apresenta uma carga horária de 150 horas 

(conforme currículo oficial do Curso), distribuídas em atividades realizadas dentro e 

fora do contexto escolar, constituindo-se de 13 atividades. Estas atividades são 

organizadas a partir de um percentual de carga horária que ao final somará a carga 

horária total do referido estágio de regência, a saber: atividade (1) que se constitui 

de apresentação do estagiário na escola (4h), atividade (2) estudo de um artigo 

indicado pela UNOPAR (14h), atividade (3) se constituindo de estudo e análise dos 

PCN do Ensino Fundamental – fase II que corresponde do 6º ao 9º ano (16h), 

atividade (4) análise da Proposta Pedagógica da escola em que o estagiário estará 

atuando (16h), atividade (5) se constituindo de entrevista com o professor regente 

(4h), atividade (6) observação das aulas de Ciências tendo como critério a 

observação de três anos aleatórias do ensino fundamental II (18h), atividade (7) 

Elaboração de Plano de Unidade (20h), atividade (8) Apresentação do plano de 

unidade para o professor regente (4h), atividade (9) Análise de livro didático (16h), 

atividade (10) Construir uma sequência didática (16h), atividade (11) Apresentação 

da sequência didática (4h), atividade (12) regência em um único ano do ensino 

fundamental II (6h) e a última atividade, a (13) constituí na elaboração do Relatório 

final de estágio, com uma carga horária de 12h. 

O estágio de regência promove antes da prática propriamente dita, uma série 

de atividades, uma delas é o momento de observação com carga horária de 18h 

distribuídas em três anos aleatórias do ensino fundamental II. 

 Os anos escolhidas para a execução deste momento foram 6º, 7º e 8º ano do 

ensino fundamental. Durante este ato observatório que proporcionou uma 

aproximação com a realidade de atuação futura, pudemos observar desde a 

estrutura perpassando pela organização e funcionamento até as práxis dos 

profissionais da escola.  

Este relevante momento de investigação através do ato de observar, trouxe 

consigo reflexões sobre a prática docente, que percebeu-se está imersa em um 

contexto de dificuldades mediada pela falta de estrutura adequada, falta de materiais 
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didáticos e números limitados de materiais, tendo o profissional que adaptar-se as 

condições existentes para executar com excelência o seu trabalho.      

O professor em sala de aula busca estimular nos alunos o interesse em 

estudar, em ler, e a capacidade de pensar sozinho. Em meio a inúmeras dificuldades 

o docente busca realizar atividades que possam envolver e despertar o cidadão 

crítico, reflexivo e consciente, que há em cada aluno, por meio do levantamento de 

problemas socioambientais relacionados com o cotidiano de cada um e com a 

sociedade da qual são partícipes.  

Uma ação do docente que nos chamou atenção foi durante a abordagem do 

tema meio ambiente, no qual o mesmo não se limitou a sala de aula e levou seus 

alunos para campo, realizando o plantio de árvores e concomitantemente a 

classificação de cada uma, associando teoria, prática e vivências como os mais 

variados temas na área do ensino em ciências. 

Notamos que as dificuldades existentes no contexto escolar não tornam-se 

barreiras para o professor realizar seu trabalho, elas podem até dificultar a execução 

de atividades planejadas, mas não as tornam impossíveis de serem realizadas.  

Por isso, esse momento de observação é fundamental para o licenciando, que 

precisa conhecer deste já a realidade escolar, e ter em mente que ele não precisa 

ser professor, ele escolheu ser professor, e diante desta escolha vem o 

compromisso ético com a educação buscando alcançar o verdadeiro objetivo desta, 

formar cidadãos críticos, reflexivos, consistentes, ativos, que não aceitem tudo que a 

sociedade impõe. E assim construir uma educação transformadora e libertadora.  

Esse momento é relevante, pois o licenciando chega recheados de medos, 

inseguranças, dúvidas, incertezas e através deste primeiro momento é possível 

observar a prática do professor regente, e assim iniciar a construção de 

conhecimentos para suas próprias práxis.  

Não significa que este momento de observação, deve ser utilizado como 

método imitador das práticas do professor regente, mas sim, através deste 

momento, é possível ter uma noção da realidade escolar na sala de aula, podendo 

utilizá-la como ferramenta norteadora para suas próprias práticas docentes, 

ajudando na orientação de como e por onde, pode começar como desenvolver e 

utilizar as ferramentas metodológicas, como agir diante de problemas de indisciplina 

dos alunos, ou ate mesmo diante de outras dificuldades que possam surgir.  
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Por meio deste momento de observação percebe-se a necessidade do 

docente em formação ser capaz de analisar e refletir sobre as práticas observadas e 

as suas próprias de forma crítica. E, ainda desenvolver um senso crítico em torno 

dos mais variados discursos até do seu próprio, para que não cai em armadilhas de 

uma educação ideológica e sim, busque uma educação libertadora.  

E para que seja possível essa análise crítica, em torno dos discursos e das 

práticas docentes observadas, é fundamental que o licenciando busque 

conhecimentos pautados na historização do ser humano, da educação e da filosofia, 

e assim conhecer os fenômenos na sua radicalidade, para que seja capaz de não 

cair em discursos ideológicos, que escondem em sim, na sua verdade a mentira. 

Isso é necessário, pois a educação é uma atividade social e humana, como 

afirma Saviani e Duarte (2010, p. 423), “[...] se a educação é uma atividade 

específica dos seres humanos, se ela coincide com o processo de formação 

humana, isso significa que o educador digno desse nome deverá ser um profundo 

conhecedor do homem [...].” 

Se o educador não consegue adotar essa postura filosófica, de criticidade, a 

partir da reflexão com base na essência da coisa, com rigor, e levando em conta o 

conjunto e não só o individual, este não conseguirá encontrar as respostas dos 

problemas que se depara no seu cotidiano dentro do contexto educacional. Sendo 

assim mais fácil para este educador adotar uma postura que aceita tudo que lhe 

impõe sem questionar nada. 

Como alerta Saviani (1975, p. 12): “Se o educador não tiver desenvolvido uma 

capacidade de refletir profundamente, rigorosamente e globalmente, suas 

possibilidades de êxito estarão bastante diminuídas.” 

 Como ferramenta para os educadores despertarem diante de uma ideologia 

hegemônica a filosofia estará, conforme Saviani e Duarte (2010, p. 432) afirmam: 

“[...] concorrendo, na educação, para, a partir das relações alienadas, abolir os 

entraves que a forma social capitalista vem impondo ao desenvolvimento 

plenamente livre e universal do ser humano e de sua formação [...].” 

É diante dessas preocupações em torno do cenário educacional e da 

formação humana, que os professores e futuros professores devem buscar 

desconstruir, construir e reconstruir seus conhecimentos. 

Ao findar às 18 horas de observação, e ao realizar as demais atividades que 

antecedem a regência, afloraram-se as inseguranças, e durante a prática 
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propriamente dita do estágio me vi em uma situação difícil, pois além de esta 

inserida em uma realidade nova, com pessoas que não conhecia, a escola onde 

realizei o estágio não tinha uma estrutura favorável, em nível de refrigeração, 

material didático e mobiliários, pois diante do forte verão e calor exacerbado do 

estado de Roraima, as salas eram muito deficientes de uma refrigeração adequada, 

contando apenas com ventiladores que não supriam a necessidade, os mobiliários 

bem sucateados e a ausência e a quantidade mínima de materiais didáticos, 

causaram uma certa aflição. Outra preocupação levantada foi após a informação 

passada pelo professor regente, sobre as dificuldades acentuadas de leitura e 

escrita dos alunos.   

A preocupação tornou-se mais intensa, pois esses problemas podiam refletir 

diretamente na qualidade do processo de ensino e aprendizagem. Foi diante de 

tantos desafios que surgiram as indagações: como voltar a atenção dos alunos para 

aula? De que forma trabalhar com eles para que acompanhem a aula e tenham um 

aprendizado satisfatório? O que fazer? Por onde começar? O que o professor 

regente vai pensar? Será que estou fazendo certo? Os alunos vão gostar? 

A partir deste momento iniciou de fato a construção de conhecimentos para a 

minha prática docente, pois diante de uma realidade nova, diante da insegurança, 

você pensa como colocar em prática meu plano de aula, como contornar as essas 

dificuldades, como superar esses desafios e no final conseguir como resultado 

positivo o alcance dos meus objetivos, ajudar esses alunos na construção do 

conhecimento, ensiná-los não somente o conteúdo, mais principalmente ensiná-los a 

pensar.   

Sem tempo para parar e tentar responder minhas aflições, o professor 

regente permite que inicie a aula, e como que de forma natural vou desenvolvendo 

aquilo que havia planejado, relacionando mentalmente as práticas que havia 

observado do professor regente, mas chega um momento que você necessita 

construir suas características peculiares de dar aula, você começa a ser você 

mesmo, a construir sua imagem, o seu perfil como docente. 

Depois de algumas aulas ministradas você se sente mais confiante, seguro, 

no entanto é importante ressaltar que, para que isso ocorra é preciso que o docente 

em formação sinta a receptividade, a confiança, a liberdade, o auxílio do professor 

regente, e todos esses fatores estiveram presentes durante o estágio, não só por 
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parte do professor regente, mas de toda a equipe da escola, fizeram me sentir como 

parte do corpo profissional da instituição e não como uma mera estagiária.  

E importante que os profissionais da escola, principalmente o professor 

regente entenda que o docente em formação não está ali, para criticar algo ou 

alguém ou opinar nas práticas docentes, ele como todos do contexto escolar, está ali 

para aprender e principalmente ser humilde para reconhecer que é possível 

aprender com o outro durante o ensinar. 

Durante a realização do estágio supervisionado em regência no ensino 

fundamental II do curso de ciências biológicas, foi possível passar por experiências 

inovadoras, no que diz respeito às práticas docentes.    

Um grande aprendizado foi que mesmo diante de inúmeras dificuldades o 

professor deve encontrar formas de contornar esses obstáculos e ensinar ciências 

aos seus alunos e que através da prática docente os alunos consigam construir seus 

conhecimentos.  

Essas formas de contornar os obstáculos envolvem as ferramentas 

metodológicas do professor, que no caso da escola campo do estágio, o professor 

regente fazia uso de leituras, resoluções de exercícios, elaboração de cartazes a 

partir da aula ministrada, e ainda quando havia possibilidades logísticas realizavam 

aulas de campo.  

Uma dessas ferramentas metodológicas foi à realização do evento, o dia da 

água, que mobilizou os alunos e a todos da escola, foi comemorado, no dia 

23/03/2016. Neste dia observou-se a interação e a superação de todos, diante de 

inúmeras dificuldades, climáticas, logísticas e materiais, os alunos conseguiram 

algumas mudas para plantarem e as classificaram, com ajuda do professor regente 

e dos docentes em formação. 

Assim, essa atividade proporcionou aos alunos conhecimentos a cerca da 

conscientização sobre a importância de preservar o meio ambiente e seus recursos 

naturais, e para o docente em formação o conhecimento de que existem outras 

possibilidades de ensinar fora da sala de aula e com uma interação interdisciplinar, 

na qual é possível despertar no aluno o interesse pela aula, e mais a possibilidade 

dele construir seus próprios conhecimentos.    

Diante dessas experiências aprendi como contornar uma situação na qual há 

inúmeras dificuldades que podem prejudicar o processo de ensino e aprendizagem. 

Mesmo diante delas é possível o professor inovar para proporcionar o melhor aos 
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seus alunos e a construção do conhecimento e mais a formação de um cidadão 

crítico, consciente, reflexivo, ativo que não aceita tudo que a ele é imposto, assim 

percebe-se o verdadeiro papel da educação sendo executado.  

Claro que o professor não deve aceitar uma situação precária para ensinar, 

mesmo diante de todo um contexto político, da predominância de uma ideologia 

hegemônica, da dominação de determinadas classes, mesmo tendo suas vozes 

silenciadas, estes profissionais devem lutar por uma educação transformadora e 

libertadora.   

Esse foi mais um conhecimento construído durante a prática do estágio de 

regência, diante da responsabilidade e compromisso profissional com seus alunos, o 

professor procura contornar os obstáculos e promover aos alunos a aprendizagem.  

Nem tudo, que se ouve na teoria pode ser refletida na prática, na teoria é tudo 

muito perfeito, já na prática você se depara com situações complicadas, difíceis, que 

exigem dos profissionais determinadas estratégias, no entanto a teoria não pode ser 

separada da prática, assim o estágio não é apenas a aplicação da teoria na prática, 

mas sim uma aplicabilidade das duas de forma relacional, em campo. 

Foram esses conhecimentos que construí através da inserção em uma 

realidade da qual farei parte futuramente. O contato com o diferente, com o novo, 

me proporcionou o início de uma preparação para encarar as dificuldades, conhecer 

a realidade que fará parte do meu cotidiano, e ainda a possibilidade de articular a 

teoria e a prática, fornecendo meios para que possa desenvolver, como partícipe de 

uma sociedade, o seu papel transformador na construção de uma cidadania justa, 

ética e democrática e ainda contribuindo na formação de cidadãos críticos, reflexivos 

e conscientes. 

 

4 MÉTODO 

 

 A pesquisa apresenta cunho qualitativo, inicialmente trazendo como recurso 

metodológico a pesquisa bibliográfica associada à narrativa das experiências 

vivenciadas. A escolha pela abordagem qualitativa deu-se devido à possibilidade de 

pensar livremente durante o ato exploratório do objeto de pesquisa. Tendo por 

objetivo segundo Maanen (1979, p. 520) apud Neves (1996) traduzir e expressar o 

sentido dos fenômenos do mundo social; trata-se de reduzir a distância entre 

indicador e indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação. 
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Neste estudo, das possibilidades oferecidas como meio de investigação pela 

abordagem qualitativa, foi utilizada a pesquisa bibliográfica no qual a partir dos 

documentos, estes se fazem objetos de investigação. 

  A pesquisa bibliográfica é uma modalidade de estudo e análise de 

documentos de domínio científico tais, como livros, periódicos, enciclopédias, 

ensaios críticos, dicionários e artigos científicos. Como característica diferenciadora 

ela pontua que é um tipo de “estudo direto em fontes científicas, sem precisar 

recorrer diretamente aos fatos/fenômenos da realidade empírica.” (OLIVEIRA, 2007 

p. 69 apud SÁ-SILVA et al, 2009). 

Associada a este, outro recurso metodológico utilizado foi à narrativa, foi 

escolhido pelo fato de proporcionar a possibilidade de descrever um fenômeno 

vivenciado pelo sujeito e assim constituir-se uma relevante ferramenta da 

aprendizagem a partir da experiência do outro. 

 E essa experiência de acordo com Dutra (2002), sempre nos remete àquilo 

que foi aprendido, experimentado, ou seja, aquilo que em algum momento, foi vivido 

pelo indivíduo.  

 O método narrativo refere-se conforme Lieblich et al (1998, p. 2), “a qualquer 

estudo que use ou analise material narrativo”. O foco na narração, portanto, mais do 

que em uma técnica particular de coleta ou de tratamento de dados, confere a este 

método um caráter intrinsecamente baseado na perspectiva temporal (GORDON; 

LAHELMA, 2003). Pois, para que indivíduo narre sua historia, este se apropria de 

uma série de especificidades que ocorrem ao longo deste percurso histórico.   

Assim achando na citação de Schmidt (1999) apud Dutra (2002) a justificativa 

para o uso deste recurso metodológico: 

 

A narrativa é preciosa, pois conecta cada um à sua experiência, à do outro 
e à do antepassado, amalgamando o pessoal e o coletivo. E o faz de uma 
maneira democrática ou, mais precisamente, da única maneira possível 
para que uma prática social seja democrática - fazendo circular a palavra, 
concedendo a cada um e a todos o direito de ouvir, de falar e de 
protagonizar o vivido e sua reflexão sobre ele. (SCHMIDT, 1990, p. 51). 

  

Ao percorrer essa trajetória as ideias foram organizadas contextualizando os 

acontecimentos. As experiências observadas e vivenciadas foram materializadas em 

palavra escrita, constituindo assim a construção de novos conhecimentos, a partir do 

relato das experiências do estágio supervisionado para a práxis de futuros docentes.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio é fundamental na formação docente, no entanto é preciso ter 

cuidado para não se tornar apenas uma ferramenta de imitação e reprodução de um 

modelo educacional ideológico, dominador, manipulador. E ainda para que teoria 

não seja vista separada da prática, ou ainda apenas como uma forma de fornecer 

meios ou desenvolver habilidades para a sua aplicabilidade em sala de aula. 

É preciso que o docente em formação não deixe a insegurança, o medo 

desviar o seu senso crítico, seu poder de reflexão em torna das mais diversas 

práticas e discursos. Para que uma ferramenta tão relevante como é o estágio não 

deixe de cumprir sua finalidade na formação inicial de docentes, e acabe por 

dicotomizar a teoria da prática, sirva apenas como instrumentalização de técnicas ou 

ainda uma ferramenta para reprodução de modelos educacionais ideológicos, que 

promovam somente a alienação do sujeito. 

O estágio traz um enriquecimento dos conhecimentos e proporciona um 

amadurecimento profissional diante do cenário e da realidade, do qual será meu 

campo de atuação. Claro que será outra situação, outro contexto, mas os 

conhecimentos construídos a partir desta experiência são significativos para as 

minhas futuras práticas docentes.    

Em suma, se o acadêmico do curso de licenciatura em ciências biológicas 

não apresenta ainda essa visão, essa crítica, essa reflexão, é necessário que 

procure despertar sua consciência para estas questões educacionais e revejam seus 

conhecimentos. Pois, para ensinar alguém é necessário que docente em formação 

aprenda primeiro, e isso só é possível através do estudo, do ato de ler, da abertura 

para a possibilidade de desconstruir, construir e reconstruir seus conhecimentos.  
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