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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo principal apresentar o Estágio Supervisionado em Ensino de Química a partir do
ponto de vista dos futuros professores em um dos momentos mais importantes da formação na licenciatura. Para tal,
os graduandos descreveram suas ideias sobre indagações realizadas pelo docente, referentes a própria disciplina, o
desenvolvimento da mesma e opinião acerca do estágio ideal na formação acadêmica. As atividades reflexivas foram
alcançadas em dois momentos no semestre, primeiro dia de aula e últimas aulas. As reflexões descritas pelos
licenciandos possuem características tanto positivas quanto negativas, dentre elas podem ser mencionadas: a
compreensão da importância de participar do ambiente escolar para a formação docente e o pouco tempo para
vivenciar e desenvolver as atividades nas escolas.

Palavras-Chave: Estágio; Ensino de Química; Graduandos.

ABSTRACT

The main objective of this article is to present the Supervised Internship in Chemistry Teaching from the point of view of
the future teachers in one of the most important moments of the licentiate course. For this purpose, the students
described their ideas about questions asked by the teacher about their own discipline, their development and opinion
about the ideal stage in academic formation. Reflective activities were achieved in two moments in the semester, the
first-class day and last class. The reflections described by the graduates have both positive and negative
characteristics, among which the following can be mentioned: the comprehension of the importance of participating in
the school environment for teacher training and the short time to experience and develop activities in schools.

Keywords: Stage; Chemistry teaching; Graduating students.

I - INTRODUÇÃO

Momento essencial para futuros profissionais na área da licenciatura é sem dúvidas a formação acadêmica no
ambiente de trabalho. As licenciaturas são importantes para o desenvolvimento de professores seja para a Educação
Básica e/ou para Educação Superior. No curso de Química a estrutura curricular da licenciatura abragem desde
disciplinas gerais da área como também específicas do ensino.

Dispostos como componentes obrigatórios da grade curricular do licenciando estão os Estágios Supervisionados em
Ensino de Química (ESEQ). Os mesmos começam a ser vivênciados na segunda metade dos cursos superiores, os
quais correspondem aos períodos finais na formação, essenciais para análises pessoais da profissão escolhida.
Descrito por Scalabrin e Molinari (2013, p.1-2) “Como preparação à realização da prática de sala de aula, o tradicional
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estágio se configura como uma possibilidade de fazer uma relação entre teoria e prática, conhecer a realidade da
profissão que optou para desempenhar [...]”. Sendo assim, os ESEQ são momentos imprescindíveis para os
graduandos como oportunidades de crescimento, possibilidades de experiências novas a serem realizadas, de
maneira a colocar em prática o trabalho em sala de aula fazendo a ligação entre os conceitos teóricos aprendidos no
início da sua formação e a dinâmica do ensino.

O estágio apresenta-se como primeira experiência da docência para maior parte dos estudantes. Notória relevância da
inserção dos graduandos com a realidade da profissão, seja: o ambiente escolar por completo, as dificuldades, os
aprendizados, crescimento pessoal. Será nos ESEQ que os alunos (estagiários) conhecerão não apenas a realidade
escolar como também a vivência, em alguns deles são realizados regência de classe. Freire (2011, p. 39) expõe que
“Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática”. Desta maneira, momentos de reflexão por parte dos graduandos é
fundamental para que consigam enxergar a essência da sua participação em todo o processo de formação
acadêmica.

Ao vivenciar a prática docente proporciona aos licenciandos o reconhecimento do ambiente no qual serão inseridos no
desenvolvimento profissional. A partir de depoimentos de uma professora, Sarti e Araújo (2016, p. 178) descrevem
que “[...], o estágio revela-se como um período de formação importante que possibilita o contato do estudante com o
“real” da docência; uma oportunidade para o “estagiário ver o que acontece no dia a dia”’. As observações do
ambiente escolar, da prática do professor, das relações estabelecidas no processo de ensino e aprendizagem
correspondem a momentos importantes para a experiência docente. Algumas ações eficazes para o desenvolvimento
pessoal do futuro professor, são: confecção e aperfeiçoamentos de materiais didáticos, a regência de classe.

Scalabrin e Molinari (2013, p.1) expõem que “O Estágio Supervisionado, indispensável na dormação de docentes nos
cursos de licenciatura é um processo de aprendizagem necessário a um profissional que deseja realmente estar
preparado para enfrentar os desafios de uma carreira [...]”. Proporcionar aos licenciandos sairem do ambiente da
universidade, ou seja, da teoria discutida em toda a formação acadêmica para o ambiente escolar torna-se a
aproximação mais válida para resultados satisfatórios na atividade profissional.

Para tal, todos os envolvidos na formação inicial - Professor Universitário, Graduandos - precisam conhecer, discutir
distintos pontos de vista com a finalidade de proporcionar melhorias na prática de sala de aula. Ao exercer a docência
é preciso compreender o quanto o estágio é essencial a partir da visão e avaliação dos estagiários.

O presente trabalho tem por objetivo apresentar o Estágio Supervisionado em Ensino de Química a partir do ponto de
vista dos futuros professores em um dos momentos mais importantes da formação na licenciatura. Descrevendo a
visão e reflexões de graduandos de química na disciplina de ESEQ II acerca do estágio desenvolvido e o considerado
ideal.

II - METODOLOGIA

Durante as aulas de Estágio Supervisionado em Ensino de Química II da Universidade Federal de Sergipe, no
semestre de 2016.2 foram estruturadas atividades de análise e reflexão sobre as ações a ser e/ou desenvolvidas nas
escolas da Educação Básica. Os discentes do curso de química matriculados na disciplina são os sujeitos deste
trabalho.

Nesta disciplina no referido semestre estavam matriculados 13 alunos. Nos momentos de aplicação dos questionários
nem sempre houve a presença de todos. Sendo importante ressaltar que as perguntas foram respondidas no tempo
necessário para cada um, não sendo estipulado término da reflexão.

As atividades reflexivas iniciaram no primeiro dia ao final da aula, momento no qual a professora responsável pela
disciplina solicitou aos alunos (12 presentes) que de maneira livre respondessem a 3 questões, sendo:

1 – Para você o que é estágio supervisionado;

2 – Qual a proposta/objetivos do licenciando participar de estágios;
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3 – Quais as atividades foram desenvolvidas no Estágio I.

Por meio dessas indagações iniciais a professora utilizou-se de todas as reflexões para melhor conhecer seus
estudantes como também entender por qual(is) processo(s) de estágios anteriores tinham passado. Os resultados
obtidos serão apresentados identificando os alunos por numerações, por exemplo, A1 – Aluno 1.

O segundo momento (09 alunos presentes) de reflexão das atividades planejadas e desenvolvidas no ESEQ II se deu
ao final da disciplina, por meio de um questionário aberto, o qual a docente intitulou de “Análise de Estágio” composto
por 05 questões:

1 – Qual a sua concepção/importância de estágio

2 – Qual(is) o(s) fruto(s) do estágio

3 – Descreva qual seria o estágio ideal

4 – Dificuldades/problemas/o que falta nos estágios

5 – Qual(is) disciplinas da grade curricular do curso apresenta relação com o estágio Em qual(is) ponto(s)

Este questionário baseou-se na Parte III do livro de PIMENTA (2010), a qual apresenta o estágio desenvolvido nos
Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs) – dados e a interpretação da pesquisa de campo.

III - RESULTADOS E DISCUSSÃO

Todos os momentos vivenciados no desenvolvimento da disciplina apresentam sua importância para o processo de
ensino e aprendizagem. Nestes, docente e futuros professores fazem parte com o propósito de crescimento
intelectual, descontruções/construções de novas concepções, entre outros.

Dos dados obtidos no primeiro contato com os licenciandos, serão descritas e discutidas recortes das respostas
referentes as 2 primeiras questões, pois a última apresentou-se importante para a professora da disciplina em seu
trabalho pedagógico. Com um olhar para as possibilidades de desenvolvimento da disciplina de Estágio II atrelada a
ementa da mesma. Como descrito por Freire (2011, p. 25) “Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina
ao aprender”, da mesma forma a docente enxerga a necessidade de sempre aprender, por ser fundamental a
participação de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.

Os graduandos manisfestaram visões próximas entre si do que é o estágio, algumas com características mais gerais,
procedimentais da prática docente. A maioria vislumbra a relação entre a disciplina e a sua inserção na educação
básica – na sala de aula – como futuro professor.

Recortes: 1 – Para você o que é estágio supervisionado

“... período onde o aluno vai ser avaliado pelo professor...” (A1);

“... etapa fundamental para o formando, devido as situações que irão enfrentar assim que chegar em uma sala de aula
para lecionar...” (A2);

“... uma das etapas de preparação do futuro educador...” (A3);

“... objetivo de trabalhar no futuro licenciando a vivência da sala de aula como futuro professor e sua interação com
outros profissionais da escola...” (A4);

“... onde o aluno de graduação irá ter noção de como agir em sala de aula, ter o acompanhamento de um professor
para melhor dar aula”. (A5);

“É a maneira de interagir no meio escolar desenvolvendo o conhecimento e adquirindo experiência”. (A6);

“... permite o contato do graduando com os alunos, o professor e a escola, assim, conhece a verdadeira realidade de
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ministrar aula”. (A7);

“... vivência antecipada dos trabalhos e atividades que os futuros professores desenvolveram na sala de aula” (A8);

“... momento de reflexão sobre a profissão de ser professor, é uma disciplina muito importante ... podemos vivenciar o
que realmente é uma sala de aula, os dilemas enfrentados pelos professores de escola e cmo enfrentar cada um
deles” (A9);

“... estudante será observado por um professor e aplicará seus conhecimentos adquiridos, práticas diferenciadas em
uma sala de aula” (A10);

“... onde o estudante em formação vai começar a aplicar todos os conhecimentos de metodologias que aprendeu
durante o curso...” (A11);

“É a interação do estagiário com a comunidade escolar, sob a corrdenação do professor do curso superior e do prof.
da escola”. (A12).

Como apresentado nos espaços iniciais deste trabalho, a importância que o estágio possui quanto ao fato de ser
momento, oportunidade do licenciando adentrar a realidade da profissão escolhida, Souza e Marcondes (2013,
p.3443) descrevem que “O estágio pode contribuir tanto para a formação do futuro professor quanto para o trabalho
daquele que já exerce a docência [...]”. Pontos ressaltados quando relaciona-se o estágio com o docente da escola –
Educação Básica. Os graduandos mencionam não apenas a sua interação com professor, mas tanto com o ambiente
da universidade quanto da educação básica, incluindo em seus relatos a comunidade escolar, professor/outros
profissionais da escola

Recortes: 2 – Qual a proposta/objetivos do licenciando participar de estágios.

“Aprender a constuir oficinas didáticas, e aplicá-las em sala de aula para melhor desenvolver técnicas” (A1);

“Sentir sensações de confrontamento com os alunos, interagir com professores mais experientes. Conhecer o colégio
de uma forma mais ampla ...” (A2);

“Conhecer vivenciar a vida de docência, sendo capaz de identificar futuras dificuldades no ensino, buscar soluções”
(A3);

“Por em prática as metodologias previamente estudadas, vivenciar o ambiente escolar, vivenciar a prática da docência
e observar sua maneira de enfrentar a sala de aula” (A4);

“Para melhor se expressar na escola, tendo uma ideia de como participar com o meio escolar obtendo assim
experiência” (A5);

“Conhecer o meio que irá trabalhar e desenvolver práticas para melhorar seu desempenho” (A6);

“... colocar em prática tudo aquilo que ele vem aprendendo na sua graduação...” (A7); “Aprender a lidar com os aunos
na sala de aula, buscar metodologias de ensino que proporcione ao aluno aprendizado significativo e a construção de
materiais capazes de promover uma mudança significativa na maneira de pensar dos alunos” (A8);

“... vivenciar a sala de aula ... a reflexão de o que é ser professor se é msmo só saber o conteúdo específico” (A9);

“Adquirir experiência para se adaptar a área escolhida e aprender como ensinar em uma sala de aula ...” (A10);

“... licenciando vai ao meio em que futuramente vai trabalhar, ele vai ser preparado no estágio, olhando e aprendendo
como vai ser sua metodologia ...” (A11);

“Se preparar melhor e conhecer o ambiente e a profissão na qual está se formando” (A12).
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Scalabrin e Molinari (2013) descrevem a importância da prática do estágio supervisionado nas licenciaturas, para o
processo de aprendizagem, preparação nos enfretamentos de desafios da carreira, possibilidade de relacionar teoria e
prática, aproximação do futuro professor com a realidade do exercício de sua profissão.

Por meio dos recortes apresentados acima, os graduandos compreendem a essência de vivenciar um “novo” mundo.
Scalabrin e Molinari (2013, p. 5) enfatizam que “[...] durante sua permanência na escola em que realizará o seu
estágio, constata como é o espaço escolar, a sala de aula, como ocorre o método de intercâmbio entre educador e
educando”.

Desta forma, visualiza-se por parte dos estudantes a compreensão da importância de sua participação nos estágios
para: o aprendizado, aperfeiçoamento, experiências de práticas no processo de formação acadêmica. As concepções
apresentadas são fundamentais para: reflexão sobre os propósitos das disciplinas na graduação, o papel de cada
graduando na participação efetiva das atividades e propostas desenvolvidas no decorrer do semestre e possibilita a
construção de um ambiente de ensino cada vez mais fortalecido e preparado para formar cidadãos críticos a partir de
docentes experientes e conscientes.

Apreciar a visão dos licenciandos sobre o estágio e obter aproximação com os reais objetivos destes momentos de
desenvolvimento pessoal na disciplina proporciona resultados satisfatórios no crescimento profissional de todos os
envolvidos.

Todo o período de convívio seja na universidade quanto nas escolas proporciona por meio dos estágios
aprendizagem, crescimento pessoal, aperfeiçoamento, reflexão. O momento final dos estágios pode gerar uma análise
mais completa, seja quanto aos objetivos, acontecimentos, possíveis mudanças, influências. As experiências dos
licenciandos no período do ESEQII possibilita melhor conhecer e discutir em sala características do processo de
ensino e apendizagem.

Do questionário composto por 5 questões, o qual foi descrito na metodologia, será destacada 3 indagações (Questões
2, 3 e 4) e recortes das descrições dos licenciandos. Sendo importante ressaltar que apenas 9 dos 13 alunos
responderam.

Recortes: 2 - Qual(is) o(s) fruto(s) do estágio

“Ansiedade, experiência, contato com alunos e professores, vivência em sala de aula” (A3); “A ligação entre os alunos,
a atenção por considerar estagiária como professora. No momento da aplicação da oficna podendo perceber o quanto
fui útil para o desenvolvimento, mesmo por pouco tempo” (A4);

“O conhecimneto vivido e passado com os alunos, com a escola e a professora. A troca de cada conhecimento foi
fundamental...” (A5);

“... conseguir ficar confortável ao decorrer da aplicação, aprendir a lidar com a verdadeira realidade que é a sala de
aula...” (A7);

“... fato de aproximar mais a realidade escolar e pode colocar em prática todas as habilidades desenvolvidas durante a
licenciatura” (A8);

“As experiências vividas em sala sejam elas boas ou ruins, ...” (A9);

“Adquirir experiências e conhecimento para a docência, refletir sobre as questões da aprendizagem dos estudantes,
melhorar suas didáticas em sala de aula” (A10);

“... a vivência de sala de aula, o contato com os estudantes, o desafio de passar conhecimento adiante e falar em
público, ...” (A12);

“Contato concreto com a realidade da profissão escolhida, aprendizado com a prática, auto-avaliação como estudante
e futuro professor” (A13).

Nota-se que os estudantes destacam as experiências vividas no ambiente escolar com todos que o compõe,
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destacando alunos, professores. O desenvolvimento pessoal, seja para o reconhecer a sua capacidade, as mudanças
sadias nas ações, compreensão do que realmente é a prática docente. Pimenta (2010) apresenta dentre os frutos do
estágio, o: amadurecimento no magistério; as atividades de estágio – planejamento, execução, avaliação; visão crítica
da realidade escolar; identificação e reflexão sobre diferentes posturas do professor em relação com as crianças,
dentre outras.

Para Sarti e Araújo (2016, p. 176) “A proposta do estágio pauta-se na ideia de que os profesores em exercício devem
partilhar seus saberes, impressões, pensamentos, dúvidas e práticas ligadas à docência cotidiana com os estagiários”.
Da mesma maneira, os licenciandos percebem a importância e influência do professor da educação básica no período
de estágio, de sua permanência na escola. Caracterizando o estágio como uma aticulação direta entre os envolvidos
da Universidade (Docente e Estagiário) e Educação Básica (Comunidade Escolar).

Recortes: 3 – Descreva qual seria o estágio ideal

“...o estágio ideal é o que você busca, o atual, apesar das dificuldades é satisfatório, está me proporcionando novas
experiências ...” (A3);

“... Em relação a escola o ideal seria os profesores terem atenção e acolhendo os futuros professores e não deixando
de lado” (A4);

“... se todo o meio escolar recebesse o estagiário de braços abertos e estivesse pronto para auxiliar...” (A5);

“... aquele no qual todos os alunos quisessem aprender ...” (A7);

“... que os estagiários fossem tratados com o devido respeito por todos que compõem a insitituição escolar
(professores, diretores, alunos), os professores ajudassem no desenvolvimento das atividades propostas pelos
estagiários e os alunos conseguissem aprender sem grandes dificuldades o conteúdo dado” (A8);

“Mais tempo” (A9);

“... aquele que os estudantes tenham mais tempo para desenvolver suas atividades, que o estagiário junto com o
professor possam interagir, ajudar um ao outro a conduzir os estudantes ao interesse em participar da aula” (A10);

“... envolveria visitação/reconhecimento na unidade de ensino, acompanhamento das aulas do professor na escola por
tempo suficiente para reconhecermos sua técnica de ensino, um tempo maior de regência e avaliação conjunta com o
professor... (A12);

“... aquele que nos permite ter uma vivência da realidade, permitindo ao aluno uma visão prática e execução da teoria
aprendida no decorrer do curso, não creio que o estágio tenha muitas falhas” (A13).

Para o estágio ideal verifica-se a ênfase dada ao acolhimento dos estagiários por toda a comunidade escolar. Não se
deve ser supreendido por tais descrições, os futuros professores estão iniciando sua prática em ambientes
desconhecidos do ponto de vista profissional. O sentimento de ser acolhido pelo professor é descrito por Sarti e Araújo
(2016, p.178) como uma ação específica “[...] pressupondo um nível de envolvimento mais elevado que o da mera
recepção de estagiário [...] se vê na posição de realizar intervenções formativas junto com o estagiário, interferindo no
processo e atuando na formação de um futuro docente”. Não basta receber os estagiários, é preciso acolher, instruir,
proporcionar aos mesmos experiências para uma formação sólida.

O tempo de permanência mais prolongado na escola é um ponto bastante mencionado em sala tanto pela parte dos
graduandos quanto dos professores da educação básica. Sendo interessante para a experiência um tempo maior de
contato com o professor da educação básica oportunizando o desenvolvimento de prática reflexiva acerca dos
materiais utilizados na regência, postura diante dos alunos e de possíveis intercorrências.

Por meio de Scalabrin e Molinari (2013, p. 9) para os licenciandos é preciso a compreensão de que “[...], o estágio é
um campo de conhecimento, é uma aproximação do estagiário com a profissão que irá execer e com as pessoas com
quem irá trabalhar suas práticas a cada dia para que enfrente menos dificuldades futuramente”. Qualquer momento –
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inicial, intermediário, final - vivenciados nas discussões em sala, no ambiente escolar, nas reflexões individuais são
essenciais para o crescimento profissional.

Recortes: 4 – Dificuldades/problemas/o que falta nos estágios

“... construção da oficina, ...” (A3);

“Falta mais recepção entre a escola e estagiário. A dificuldade de uso de materiais que necessita ser utilizado em sala
de aula.” (A4)

“A princípio o pouco tempo para aplicação da oficina, pois com o tempo curto acaba acelerando o conteúdo sem poder
se estender para melhor aplicação. As estruturas das salas de aulas, sem equipamentos acaba dificultando o estágio.”
(A5);

“O que falta no estágio é que como são quatro estágios pelo menos um poderia ser no início do curso, para que o
aluno descobrisse se é o que realmente ele quer” (A7);

“... poucas escolas que estão dispostas a contribuirem, a falta de respeito enfrentada pelos estagiários...” (A8);

“Tempo de estágio muitas das vezes os calendários não conbinam temos divergências para aplicação de materiais
didáticos.” (A9);

“... nem sempre os estagiários não são bem recepcionados ou visto com seriedade. Dificuldades em não se sentir bem
a ministrar aulas. A duração que poderia se estender um pouco mais para os estagiários aplicar seu material didático
escolhido” (A10);

“... o calendário letivo devido a greve dos funcionários das escolas... alguns alunos faltaram com respeito ao
professor... curto tempo para cumprir as atividades” (12);

“Algumas vezes é difícil encontrar escolas para a execução do estágio, quando o mesmo ocorre existe a dificuldade
de locomoção, a turma na sala de aula as vezes não se interessa muito.” (A13).

Nesses trechos, percebe-se que dentres as dificuldades encontradas por tais licenciandos, como: a confecção do
material, o pouco tempo para aplicação do material didático, a estrutura das escolas, receptividade da comunidade
escolar são as que prevalecem. Do questionário aplicado em mais de uma pergunta os estudantes conseguem
mencionar o tempo de permanência no ambiente escolar como uma dificuldade para o desenvolvimento do estágio.

Uma possibilidade é a atenção dos formadores em reestruturar o planejamento das atividades que devem ser
realizadas na universidade e na escola. Ir ao ambiente de trabalho e não vivenciá-lo por completo pode ser
compreendido como um deficiência na formação inicial.

IV - CONCLUSÃO

Por meio deste trabalho desenvolvido durante o ESEQ II entende-se que não apenas o professor responsável por
disciplinas na graduação tem a possibilidade de conhecer o ponto de vista de seus alunos sobre determinada
temática, momentos já vivenciados por eles como também propociona aos graduandos reflexões, auto-análise,
percepção da importância da formação acadêmica. Todas as atividades, descrições apresentadas são ponderações
essênciais para serem constantemente realizadas por todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem, de
formação de cidadãos críticos.

Os descritos expõem a compreensão por parte dos licenciandos em química da participação das experiências no
desenvolvimento do ESEQII, sua opinião do como seria o estágio ideal. Importante ressaltar que dentre as descrições
percebemos a aproximação do estágio ideal com a proposta vivenciada por todos. O acolhimento e maior tempo no
ambiente escolar são pontos a ser pensados pelos professores da educação básica e superior como mudanças sadias
e promissoras do estágio atual, as quais podem proporcionar melhorias na formação de todos os envolvidos, seja
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inicial e/ou continuada.
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