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Resumo

Este trabalho objetivou compreender como estudantes de uma turma da disciplina Instrumentação para o Ensino de
Biologia, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié, perceberam as contribuições do
Estágio de Observação para sua formação docente. Esta disciplina é oferecida no curso de Licenciatura em Biologia,
e se configura para maioria dos alunos como o primeiro contato com o contexto e afazeres presentes no ambiente
escolar. O corpus de dados foi obtido a partir de relatórios produzidos pelos alunos desta disciplina, no qual foi
realizado uma triagem de elementos presentes nestes materiais. O trabalho utiliza como aporte teórico autores que
tratam da formação inicial e sobre as contribuições do estágio. Os resultados evidenciam a real importância desta fase
de formação no processo de consolidação da docência dos futuros professores de Biologia.

Palavras Chaves: Formação Inicial; Estágio; Docência.

Abstract

This work aimed to understand how students of a groupofthe Instrumentation for TeachingofBiology,
StateUniversityofSouthwest Bahia, Jequié Campus, realizedthecontributionsoftheObservationStage for their teacher
training. This course is offered in the course of Biology Degree, and is configured for most students as the first contact
with the context and tasks present in the school environment. The data corpus was obtained from reports produced by
the students of this discipline, in which a selection of elements present in these materials was carried out. The paper
uses as theoretical contribution authors dealing with the initial training and the contributions of the stage. It is hoped at
the end to highlight the real importance of this training phase in the process of consolidating the teaching of future
Biology teachers. Key Words:InitialFormation; Internship; Teaching.

Introdução

Este estudo se baseou na análise de relatórios produzidos por estudantes da disciplina Instrumentação para o Ensino
de Biologia, nos quais os alunos apresentaram suas reflexões sobre o estágio de observação para sua formação
docente. Esta disciplina é oferecida no sexto semestre do curso de Licenciatura em Biologia, e tem por finalidade
promover discussões a cerca do que rege a atuação do professor em sala de aula, e favorecer o entendimento dos
licenciandos em relação ao contexto escolar.

Neste sentido, o objetivo deste trabalho é compreender como estudantes de uma turma da disciplina Instrumentação
para o Ensino de Biologia, da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, Campus de Jequié, perceberam as
contribuições do Estágio de Observação para sua formação docente.

25/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/a_contribuicao_do_estagio_de_observacao_na_formacao_de_professore.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.17,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



É importante mencionar que assuntos relacionados à formação de professores é uma constante nas discussões no
âmbito educacional, principalmente no lócus acadêmico, tendo em vista a busca por melhorias neste processo. A
licenciatura por ser o momento inicial de construção profissional para o docente permite, que nesta fase de
aprendizagem, os alunos apreendam as concepções e complexidades da profissão, assim como começam a se
posicionar enquanto professores que futuramente precisarão atuar em um contexto escolar.

Vivenciar e experenciar o chão da escola, principalmente neste processo inicial de formação, pode possibilitar uma
maior qualificação aos futuros professores, além de permitir que os licenciandos conheçam as multiplicidades
relacionadas à profissão do professor, que perpassa desde ascondições de trabalho, cotidiano da escola e as relações
sociais dentro e fora dos muros das unidades escolares. Tais experiencias podem fomentar o comprometimento
docentea partir do que os estudantes passam a perceber em seu contato com este espaço, de modo a contribuir com
futuras mudanças e melhorias na educação (LEITE, 2012).

Para isso, os cursos de licenciatura precisam proporcionar aos seus alunos práticas formativas que permitam uma
melhor compreensão do espaço escolar, e uma das atividades oferecidas nestes cursos são os estágios, que
permitem vivenciar a profissão antes mesmo de assumir a docência. Em cumprimento a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, Lei nº LDB/9394),o estágio foi reformulado e passou a ser oferecido em dois momentos distintos
ao longo do curso, com o intuito de promover a integração entre a teoria e prática por parte dos estudantes do curso
de licenciatura (BRASIL, 2006).

Pouco se sabe como os alunos, que realizam o estágio de observação, compreendem e apreendem tal experiência e
como estas podem contribuir para a atuação profissional dos mesmos no futuro. Daí a necessidade de entender como
os futuros docentes percebem a profissão professor a partir das observações iniciais, ao concluir a primeira disciplina
do estágio de observação, num curso de licenciatura em Biologia. Tal compreensão pode ser utilizada como um
material que pode contribuir de algum modo para reflexões acerca deste processo formativo nos cursos de formação
de professor.

Para isso, este estudo busca fazer inicialmente uma discussão teórica sobre a formação inicial dos professores de
Biologia, e em um segundo momento aponta para a contribuição do estágio na formação profissional docente. São
apresentados posteriormente as análises das reflexões dos graduandos, assim como algumas inferências com base
no que foi apreendido neste estudo.

O conteúdo exposto neste artigo não pretende sanar todas as inquietações sobre este tema, no entanto, buscamos
contribuir para a compreensão da importância do contato inicial dos alunos com o âmbito escolar na sua formação
docente, o que permite leválos a um melhor entendimento sobre o seu papel na profissão.

O desafio para a formação inicial dos professores

A docência tem se configurado como uma tarefa cada vez mais complexa, em qualquer nível de atuação,
principalmente nas últimas duas décadas, nas quais a profissão “professor” vem sendo permeada por novos afazeres,
não cabendo mais aos docentes apenas “transmissão” de um conhecimento específico, de uma determinada área de
conhecimento (Nóvoa, 2009).

A formação inicial é um componente de fundamental importância no processo que engloba a formação de professores,
porém, assim como todo processo educacional enfrenta desafios que precisam ser sanados. É importante
compreender que os conhecimentos técnicos de uma profissão são imprescindíveis, sendo necessário entender como
executar os afazeres inerentes a cada atuação profissional. E na docência tal fato também é importante, porém
apenas o domínio de técnicas não configura como o real entendimento sobre práticas docentes, ao contrário, estas se
talham principalmente no exercício da função (PIMENTA, 2009).

Os cursos de formação de professores foram organizados de acordo necessidades econômicas e sociais do início do
século XIX, que forjou estes cursos no modelo3 +1, sendo constituídos por três anos de disciplinas voltadas aos
conteúdos específicos e um ano de disciplinas pedagógicas. Nessa perspectiva, o conhecimento específico tinha
maior importância do que conteúdos didáticopedagógicos, atribuindo aos cursos de Licenciatura um conceito de
formação técnicoinstrumental.(FREITAG, 2005).
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Segundo Mendes (1999) a formação nos cursos de Biologia também valoriza as questões curriculares técnicas dos
conhecimentos biológicos, direcionando o ensino para uma perspectiva em que os conteúdos específicos são mais
relevantes do que os pedagógicos. Esta formatação de ensino ainda perdura até os dias atuais, com certa resistência
em transpor tal modelagem de formação (SÁ e SANTOS, 2009).

Para Pereira (2000) durante a formação do professor de biologia o aluno tem vivências em grande maioria de
atividades de pesquisa, ou seja, com o olhar voltado para os conhecimentos específicos da área, tidos como suficiente
para exercer a prática docente, sendo que para a atuação no âmbito escolar fazse necessário saberes que vão além.

O processo formativo de professores, como refere Nóvoa (1995, p.18) “[...] é mais do que um lugar de aquisição de
técnicas de conhecimentos, mas o momento chave da socialização e da configuração profissional.” Os professores
trabalham com seres humanos, que possuem como característica própria a pluralidade, que apresentam realidades
diferentes, culturas diversas, problemas distintos. Nessa perspectiva, técnicas educativas pouco contribuem, já que o
trabalho em sala de aula é dinâmico, e precisa ser contextualizado por parte do professor.

Assim sendo, a formação inicial deve fornecer ao futuro docente uma base de conhecimentos sólidos, tanto nos
âmbitos político, científico, cultural, contextual, didático, e pedagógico (IMBERNÓN, 2009). Desta maneira o futuro
professor estará melhor preparado para assumir a função educativa em toda a sua complexidade.

Contribuições do estágio para formação docente

Participar dos acontecimentos do contexto escolar é um momento de muita importância para os alunos em formação
inicial de professores, pois esta interação com as escolas possibilitam vivenciar, antes mesmo da atuação como
professor, situações desconhecidas e desafiadoras no processo formativo. As experiências dentro do espaço
educacional podem ser exploradas e contribuir com grande relevância para o desenvolvimento dos futuros docentes.

Os estágios são vistos como o momento de formação profissional que oportuniza aos estudantes um contato com a
realidade de trabalho, mas que precisa de um novo olhar que supere sua tradicional redução à atividade prática
instrumental. Pois este é um campo de conhecimento, que possibilita a interação dos profissionais com o espaço de
atuação, constituindose em atividade de pesquisa. (PIMENTA; LIMA, 2006)

De acordo com Pimenta e Lima (2006) os estágios permitem que os licenciandos compreendam a realidade de
trabalho de um professor, as práticas profissionais, e toda complexidade inerentes a docência, possibilitando um
melhor envolvimento com a profissão, sendo este momento de formação um exercício de conhecimento das ações
educativas.

Contudo, muitas vezes o estágio é visto apenas como mais uma atividade acadêmica a ser cumprida na graduação,
além de muitas vezes não existir uma relação desse processo com outras disciplinas do currículo. O que se percebe
ainda é um distanciamento entre teoria e prática, em que as ações desenvolvidas nas escolas são previamente
elaboradas pelo orientadorprofessor e pouco dialogada com os licenciandos, não possibilitando aos aprendizes uma
compreensão do contexto educativo, ou seja, exigese uma formação apenas para as práticas de ensino. (MELLO;
LINDNNER, 2012)

A preocupação em formar o professor para o exercício do trabalho ainda deixa a desejar em relação ao
desenvolvimento da tomada de consciência sobre a realidade em que os estagiários irão atuar, impossibilitando até
mesmo uma reflexão acerca da sua profissão. A partir desta situação, é possível entender que a formação do
professor ainda é deficiente, o que pode influenciar em questões mais amplas sobre o funcionamento da escola e o
contexto de atuação.

Na verdade, os currículos de formação têmse constituído em um aglomerado de
disciplinas, isoladas entre si, sem qualquer explicitação de seus nexos com a realidade que
lhes deu origem. Assim, sequer podese denominálas de teorias, pois constituem apenas
saberes disciplinares, em cursos de formação que, em geral, estão completamente
desvinculados do campo de atuação profissional dos futuros formandos. Neles, as
disciplinas do currículo assumem quase total autonomia em relação ao campo de atuação
dos profissionais e, especialmente, ao significado social, cultural, humano da ação desse
profissional. O que significa ser profissional Que profissional se quer formar Qual a
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contribuição da área na construção da sociedade humana, de suas relações e de suas
estruturas de poder e de dominação Quais os nexos com o conhecimento científico
produzido e em produção São questões que, muitas vezes, não são consideradas nos
programas das disciplinas, nos conteúdos, objetivos e métodos que desenvolvem.
(PIMENTA; LIMA 2006, p.6)

Tardif e Lessard (2005) apontam ainda que o estágio contribui para a descoberta de si no trabalho, pois iniciam o
aluno no mundo profissional, não só para o desenvolvimento de aspectos pessoais, mas também da profissão.
Acreditase que por meio dele o docente satisfaz em grande parte suas curiosidades, seus interesses, necessidades e
desejos particulares, no qual é um meio privilegiado de inserção na realidade educacional.

Neste sentido, toda a formação que o professor recebe em seu processo formativo desde as concepções
pedagógicas, o conhecimento da disciplina específica que vai lecionar, como as atividades de estágio, influenciam
muito quando este professor vai para a sala de aula e começa a vivenciar o cotidiano da escola, buscando realizar um
trabalho de boa qualidade. O estágio precisa ser considerado como uma atividade de grande relevância no processo
formativo de um professor, sendo imprescindível a imersão nos contextos reais de ensino, para vivenciar a prática
docente mediada por professores já habilitados, encarado como um momento de investigação, envolvendo ainda
reflexão e intervenção com toda comunidade escolar (PIMENTA E LIMA, 2006). O que com certeza contribuíra para
que os licenciandos através desta experiência inicial se apropriem com mais consciência sobre a atuação docente.

A formação de Professores e o estágio de observação: o que os relatórios nos contam

O corpus dos dados foi construído a partir de relatórios da disciplina Instrumentação para o Ensino de Biologia, do
curso de Licenciatura em Biologia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié, entre os
períodos de fevereiro a junho de 2017 com uma turma composta por 16 alunos. A disciplina é oferecida no sexto
semestre do referido curso, no período noturno, sendo que este é o primeiro estágio exigido nesta graduação, e para
muitos destes alunos foi o primeiro contato com o contexto escolar no papel de futuro professor.

Uma das propostas do estágio foi que cada aluno visitasse uma escola, de sua escolha, para realizar uma observação
sobre o contexto escolar, desde a sua estrutura física, humana, perpassando pelas relações entre todos os atores que
constituem o ambiente educacional. Assim caberia aos estudantes de graduação, realizar um total de vinte horas de
observação, podendo estas serem distribuídas em acompanhamento dos professores em sala de aula, atividades
complementares, e a visitação aos demais espaços das unidades escolares, no intuito de que estes pudessem ter
contato com o ambiente escolar de modo mais amplo, não ficando apenas restringidos a parte pedagógica.

Foi requisitado dos alunos, por parte do professor da disciplina, após a observação, a construção de um relatório final,
que tinha como principal intuito levar os licenciandos a reflexões a respeito do contexto escolar, pontuando dimensões
diversificadas. Dos dezesseis relatórios apresentados na disciplina, seis foram selecionados após uma triagem
simples, pois estes apresentaram em seu corpo o tópico “Reflexões sobre o Estágio e a Formação Docente”, no qual
os alunos foram convidados, pelo professor da disciplina, a realizar relações entre o que foi observado, vivenciado e
sobre suas futuras posturas enquanto docentes.

Os resultados foram construídos por meio de análise de elementos pertinentes, que buscaram nos relatos dos
estudantes “falas” que abordassem as impressões destes em relação ao que é o atuar do professor na escola, a
mudança da concepção destes sobre a docência após o estágio e como isto pode impactar suas intenções na
profissão docente.

Discussão e Análise dos dados

Para a análise realizouse a leitura dos relatórios, em específico o tópico “Reflexões sobre o Estágio e a Formação
Docente”, nos quais buscouse compreender como os alunos refletiram sobre sua observação no estágio e a
relevância desta atividade para sua futura prática docente. Assim as falas dos licenciandos, apresentadas nesta
pesquisa são descritas nesta análise por meio da nomenclatura A1, A2, A3, A4, A5, A6. Os elementos que
apresentassem aspectos voltados para: a) as impressões dos alunos em relação ao contexto escolar; b) a prática
docente; c) apercepção dos licenciandos sobre oatuar do professor na escola; d) a relevância do estágio de
observação.
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Inicialmente o primeiro aspecto analisado referese às impressões dos alunos em relação ao contexto escolar, no qual
apenas quatro licenciandos apresentaram suas considerações acerca do ambiente observado. Estes abordaram
desde aspectos físicos, tecnológicos e humanos, trazendo os pontos positivos e negativos encontrados nas
instituições. Alguns alunos descrevem com certo entusiasmo o “clima” de afetividade entre gestores e professores,
sem que houvesse uma reflexão sobre o mesmo tipo de interação na relação dos alunos e professores. Nos chamou
atenção, também, a descrição dos graduandos em relação ao número excessivo de alunos além da diversidade
(heterogeneidade) da turma. O licenciando A6 enfatiza que as salas de aulas exibem a configuração de:

[...]Classe cheia, falta de respeito dos alunos, falta de investimento do governo e reconhecimento da
sociedade (Trecho do relatório do A6).

Não é possível, deste modo, pensar na conclusão de uma licenciatura sem a realização dos estágios, pois estes
permitem aos licenciandos uma noção dos vieses que compõem a profissão Professor, as relações estabelecidas
nestes espaços, conhecendo os obstáculos que enfrentarão ao iniciar sua carreira. Este primeiro contato mune nos
graduandos conhecimentos que serão lapidados, por meio de teorias discutidas ao longo da formação, e que poderão
auxiliálos. (SCALABRIN e MOLINARI, 2013)

É também a partir das observações do estágio que um futuro profissional pode adquirir conhecimentos para reproduzir
e repetir ações que estes julguem apropriadas para uma boa prática em seu trabalho, sendo esta uma oportunidade
de optar, melhorar,refletir, buscar ou afastar, adequando aquilo que se observou as suas próprias potencialidades.
(PIMENTA E LIMA, 2008)

A respeito das percepções dos licenciandos sobre oatuar do professor na escola verificouse que estes apontam para
a necessidade do professor estar atento às questões de aprendizagem dos alunos, nos quais estes devem ser um
fomentador mediando o conhecimento de modo criativo, a fim de superar as dificuldades presentes na sala de aula.
Muitas vezes, estes assumem um papel de autoritarismo no intuito de resolver problemas com a indisciplina e falta de
comprometimento dos alunos. No entanto, o graduando A6 aponta que:

As práticas docentes são tradicionais, quem fala é o professor, o aluno simplesmente ouve e faz. (Trecho do
relatório do A6).

Os que nos leva a entender a percepção dos licenciandos sobre a prática de ensino dos professores da educação
básica, na qual é possível perceber que os estagiários conseguiram desenvolver um posicionamento crítico em
relação à atuação profissional dos professores observados. Esta reflexão fica ainda mais clara em algumas falas
sobre o tipo de professor que os licenciandos não desejam ser.

Podemos inferir, a partir do apontamento que apresenta as mudanças das concepções dos alunos sobre a docência
após o estágio, que a atividade de observação instigou os licenciandos a vislumbrar, ainda que inicialmente, sua futura
prática docente, ao passo que realizaram relações entre a formação que tiveram na educação básica e a que querem
promover quando professores. Isto é evidenciadonos trechosdos relatos dos estagiários A4 e A2:

O estágio me instigou a refletir sobre qual tipo de professor que eu vou desejar ser. (Trecho do relatório do
A4).

[...] é uma responsabilidade enorme e que o professor precisa estar preparado para assumir tal
responsabilidade. (Trecho do relatório do A2)

Percebese, portanto, que o estágio possibilita ao licenciando a ampliação de seu entendimento sobre ensino e a
realidade educacional, a partir da interação que estes vivenciam durante este processo, que se caracteriza como
único na formação de um futuro professor. (CARVALHO et al, 2003)

Ainda com base nos relatórios, verificouse as impressões a respeito da relevância do estágio para o processo
formativo da docência,que possibilitou a estes reconhecer o ambiente onde irãoatuar, assim como a visão dos
licenciandos de como é realizado o ensino de ciências, e o seu papel como educador responsável por todo
conhecimento adquirido pelos alunos em sala de aula.

Nos relatos foi possível evidenciar, que os estudantes apontaram para a desvalorização do professorado da educação
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básica, seja por questões salariais, condições de trabalho, representatividade social e, a partir de tais pontos os
professores passam a assumir uma postura de inferioridade. Tal visão pode contribuir para que os licenciandos tracem
estratégias que lhes permitam não recair sobre tais atitudes quando forem exercer a função de professor.

[...] pude vivenciar as dificuldades e desafios que irei enfrentar quando tiver responsável por uma sala de
aula. (Trecho do relatório do A5)

Assim é possível inferir que o estágio contribui para a ampliação da compreensão do contexto escolar, sendo este
momento no qual os graduandos adquirem as experiências e habilidades para entender melhor a atuação docente,
não mais apenas como alunos, que possuem a teoria isolada da prática, mas aplicando as contribuições deste
processo formativo para atuar com mais qualidade em sua profissão.

Considerações Finais

A partir das discussões traçadas, podese compreender como o estágio de observação é percebido pelos licenciandos
de Biologia, pois o mesmo ocorre em um momento fulcral do processo de formação do professor, pois este
proporciona o contato com a realidade, com os elementos vivenciados pelos professores em seu exercício diário.

Os estagiários evidenciam em suas falas a importância desta vivência, que lhes permitiu o contato com o cotidiano
das instituições de educação básica. Esta atividade se configura como um período de reconhecimento do ambiente
escolar, agora com uma perspectiva de educador que traz consigo as marcas recentes de seu processo como aluno.

Durante o estágio, mais do que as observações, os licenciandos relataram a oportunidade de contrapor teorias, expor
dúvidas e inquietudes, ao mesmo tempo que passam a elaborar conjecturas, construídas com maior criticidade, sobre
o que acompanharam. Os graduandos apontarampráticas que os mesmos desejam valorizar e ampliar quando os
mesmos estiverem na condição de professor, e em contrapartida o que desejam combater, afastandose de uma
crítica vazia.

A sensibilidade de olhar para questões físicas, tecnológicas, humanas e pedagógicas revelam que estes foram
capazes de compreender as múltiplas dimensões dos espaços educacional, principalmente as que impactam as
relações entre todos os atores deste processo e mais, levaram os licenciandos a pensar sobre os professores que
desejam ser.

Não se percebeu em qualquer um dos relatos frases, palavras que denotassem desestímulo, desejo de desistência da
carreira, desilusão com a futura profissão por parte dos estagiários, ao contrário, estes apresentaram uma visão
positiva das possibilidades de mudanças, quando estes forem professores, que podem impactar a qualidade de ensino
como um todo.
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