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                                              RESUMO 

 

A pesquisa teve como tem como objetivo analisar os memoriais de estágio supervisionado III 
dos licenciados em ciências biológicas do Instituo Federal do Maranhão (IFMA), campus 

Timon para examinar as oncepções de estágio e práticas formativas na formação inicial de 
professor (a) de ciências/biologia. Para tanto, considera-se os memoriais de estágio 
supervisonado como narrativas (auto) biográficas. Assim, a pesquisa possui como um de seus 

alicerces teórico-metodológico a compreensão da abordagem (auto) biográfica nas dimensões 
epistemológica e metodológica na formação de professores e estágio supervisionado numa 

proposta de pesquisa-formação apresentados por Souza (2006; 2007), Passeggi (2006) e Josso 
(2004). O corpus documental da pesquisa foi de 26 memoriais (auto) biográficos de três turmas 
de alunos formados entre 2017 e 2018. O corpus da análise documental foi elaborado 

obedecendo ao critério de inclusão dos memoriais de estágios III de alunos concluintes. O 
caminho analítico e descritivo dos textos escritos nos memoriais de estágio foi baseado na 
análise de conteúdo do tipo categorial de Bardin (2011) em três categorias a saber: imagens do 

ensino de ciências/biologia, experiências formativas na educação básica e estágio 
supervisonado na formação inicial. As análises dos memorais serão respaldadas nos aspectos 

teóricos de formação de professores de Nóvoa (1995, 2009), Tarfid (2002), Alarcão (2011), 
Alves (2011); estágio supervisionado de Pimenta e Lima (2012) e Guedin, Oliveira e Almeida 
(2015) Krasilchik (2004), Carvalho e Gil Pérez (2011), Delizoicov, Angotti e Pernambuco 

(2011), dentre outros que tratam a formação de professores e didática das ciências como campo 
específico de conhecimentos. A partir dos memoriais de estágio, as narrativas de si dos 

licenciados revelam os sentidos e significados que o estágio supervisionado desempenha no 
caminho formativo dos alunos e a construção do saber-fazer docente. Os futuros professores, 
mediante a reflexão- ação-reflexão experimentaram a cultura profissional docente a partir de 

dentro, de olhares próprios e singulares. As situações experimentadas no estágio supervisionado 
permitiam emergir saberes da docência proveniente de suas próprias experiências na profissão, 

sobretudo, em relação às práticas de ensino em duas abordagens: tradicionalistas e 
construtivistas. A pesquisa demonstrou que o Estágio Curricular no IFMA/Timon, enquanto 
práxis na pesquisa na cultura dos professores, em especial das metodologias de ensino foi capaz 

de provocar ressignificações na prática docente de futuros professores. Logo, mudanças 
didáticas no ensino de ciências/biologia frente aos novos desafios da educação pública 

brasileira. 
 
Palavras-chaves: Estágio supervisionado. Narrativas (auto) biográfico. Formação de 

professores. Ensino de ciências. 
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ABSTRACT 

 

The research aimed to analyze the supervised internship memorials III of the biological sciences 
graduates from the Federal Institute of Maranhão (IFMA), campus Timon to examine the 

internship notions and training practices in the initial formation of a science teacher / biology. 
For this purpose, supervised internship memorials are considered as (auto) biographical 

narratives. Thus, research has as one of its theoretical-methodological foundations the 
understanding of the (auto) biographical approach in the epistemological and methodological 
dimensions in teacher training and supervised internship in a research-training proposal 

presented by Souza (2006; 2007), Passeggi ( 2006) and Josso (2004). The documentary corpus 
of the research was 26 (auto) biographical memorials from three classes of students graduated 

between 2017 and 2018. The corpus of documentary analysis was prepared according to the 
inclusion criterion of the memorials of stages III of graduating students. The analytical and 
descriptive path of the texts written in the internship memorials was based on the content 

analysis of the categorical type by Bardin (2011) in three categories, namely: images of science 
/ biology teaching, formative experiences in basic education and supervised internship in 

training initial. The analysis of the memorials will be supported by the theoretical aspects of 
teacher training in Nóvoa (1995, 2009), Tarfid (2002), Alarcão (2011), Alves (2011); 
supervised internship by Pimenta and Lima (2012) and Guedin, Oliveira and Almeida (2015) 

Krasilchik (2004), Carvalho and Gil Pérez (2011), Delizoicov, Angotti and Pernambuco (2011), 
among others that deal with teacher training and didactics science as a specific field of 

knowledge. From the internship memorials, the graduates 'self-narratives reveal the senses and 
meanings that the supervised internship plays in the students' training path and the construction 
of the teaching know-how. The future teachers, through reflection-action-reflection, 

experienced the professional teaching culture from the inside, with their own unique views. The 
situations experienced in the supervised internship allowed knowledge to emerge from teaching 

arising from their own experiences in the profession, above all, in relation to teaching practices 
in two approaches: traditionalist and constructivist. The research demonstrated that the 
Curricular Internship at IFMA/Timon, while praxis in research in the culture of teachers, 

especially teaching methodologies, was able to provoke new meanings in the teaching practice 
of future teachers. Therefore, didactic changes in science / biology teaching in the face of new 

challenges for Brazilian public education. 
 
Keywords: Supervised internship. Autobiographical narratives. Teacher training. Science 

teaching. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O Estágio Supervisionado Curricular é considerado um dos momentos “ideais”, a 

“chave” para resolução da formação e construção da identidade profissional por colocar os 

alunos diante das realidades, possibilidades e desafios de ser professor (a) no Brasil. Na prática, 

o futuro professor experimenta na sua formação inicial a realidade educacional perante seus 

limites e potencialidades para observar, exercer e refletir, sobretudo, as práticas de ensino. Não 

somente para criticá-las, mas para produzir reflexões e questionamentos que busquem 

melhorias nos processos de ensino e aprendizagem. 

O estágio comumente é objeto de pesquisas educacionais, como por exemplo, nos 

estudos de Pena (2015) e Gastal e Avanzi (2015) que buscam entender as concepções e frutos 

de uma formação de professores centrada em práxis com reflexão-ação-reflexão nas práticas de 

ensino contextualizadas, inovadoras, críticas e (auto) reflexivas. Sendo assim, a pesquisa surgiu 

da necessidade de compreender a formação inicial dos professores no Instituto Federal do 

Maranhão (IFMA), Campus Timon a partir das próprias narrativas dos alunos, realizando um 

movimento de olhar as contribuições do estágio curricular, identidades e práticas de ensino 

através das experiências e memórias dos alunos escritas nos memoriais de estágio 

supervisionado.  

Partindo dos memoriais de estágio como fontes de pesquisas qualitativas, é possível 

compreender as escritas de si dos alunos como abordagens (auto) biográficas. Tomadas por 

Souza (2006, 2007) como narrativas de formação, caracterizada pelo comportamento 

epistemológico e metodológico do processo (auto) formativo de professores, através da 

centralidade de colocá-los como protagonistas no trabalho de investigação e reflexão do mundo 

escolar, em especial das práticas de ensino.  

As escritas dos memoriais de estágios permitem situá-los dentro de uma lógica de 

mediação biográfica (iniciática, maiêutica e hermenêutica) nas narrativas dos alunos, enquanto 

instrumento de avaliação, ação, reflexão e ressignificação das práticas dos professores 

(FRISON; SIMÃO, 2011; PASSEGGI, 2006. 2011; PENA, 2015). Porém, no Brasil ainda são 

escassos os estudos que busca investigar o papel das escritas das narrativas (auto) biográficas 

como métodos de investigação, reflexão da prática docente e pesquisa-formação na 

ressignificação das experiências docentes (PASSEGGI; SOUZA, 2017; RAMOS, OLIVEIRA; 

SANTOS, 2017).  

Os questionamentos acerca da teoria e prática do estágio supervisionado associado aos 

aspectos teórico-metodológicos de narrativas (auto) biográficas como fontes de pesquisas, 



9 
 

reflexões na formação de professores consistem a problemática central desse trabalho: como 

Estágio Supervisionado Curricular na formação inicial para o ensino de Ciências/Biologia no 

IFMA/Timon configurou-se como tempo e espaço de ressignificação da prática docente?  

Em presença de tal inquietação, das particularidades presentes neste objeto de estudo 

e na busca da resposta da problemática central, esta pesquisa, foi, esquematicamente, 

organizada em três indagações: (I) Que visões de ensino de ciências foram observadas e 

percebidas pelos estagiários nas escolas-campo? (II) Quais foram as práticas formativas 

realizadas pelos alunos nos projetos de intervenções e regências na educação básica? e (III) Que 

saberes profissionais sobre estágio e prática docente emergiram dos alunos diante de suas 

experiências formativas no ensino de Ciências/Biologia? 

Das singularidades presentes neste objeto de estudo e na busca da resposta da 

problemática, a pesquisa tem como objetivo compreender as narrativas (auto) biográficas, 

apoiadas no estágio supervisionado, nas contribuições do processo de formação de professores 

de Ciências/Biologia, investigando as potencialidades das escritas de si na iniciação à docência 

como dispositivo de reflexões para mudanças didáticas. 

Este trabalho pretende contribuir com o debate sobre a formação de inicial de 

professores de Ciências/Biologia, durante o estágio supervisionado, com delimitações espaciais 

ao curso de Licenciatura em Ciências Biológicas do IFMA/Timon. Não buscamos estabelecer 

generalizações estatísticas, mas analisar o fenômeno em estudo. Para isso, lançam-se olhares 

das experiências desenvolvidas pelos alunos estagiários nas escolas-campo, a partir de suas 

narrativas (auto) biográficas.  

Assim, a pesquisa pretende estudar as abordagens de ensino de Ciências/Biologia na 

educação básica, com base nas lentes dos futuros professores, os sentidos e significados 

produzidos pelas experiências de coparticipação nos projetos de intervenção e autonomia nas 

regências no Ensino Fundamental e Médio e os saberes profissionais do estágio e prática de 

ensino que se manifestaram diante das etapas do Estágio Curricular no IFMA/Timon. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 O estágio na formaçãao incial de profefessores de ciências/biologia 
 

O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório nos cursos de 

graduação em licenciaturas e encontra seu aparato legal, sobretudo, na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional de 1996 e dos atos normativos que dela decorrem. Em específico têm-se 

as Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE)/Conselho Pleno (CP) de n. 1/2002 e 

n. 2/2002 ao instituir a duração e carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, 

de formação de professores da educação básica em nível superior (BRASIL, 2002).  

Contudo, na formação de professores, o estágio supervisionado não deve ser concebido 

e realizado, puramente, como um anexo ou complemento básico nas grades curriculares na 

formação de professores. Resultados de ideias do neotecnicismo na educação que colocam os 

docentes como aplicadores de competências e reprodutores de técnicas e práticas pré-

estabelecidas e enraizadas nas salas de aulas (FREITAS, 2011).  

É necessário que, o estágio assuma seu papel de destaque na formação de professores, 

seu espaço e tempo na construção dos saberes do exercício de ser professor ao realizar as 

aproximações necessárias entre teoria e prática nas atividades pedagógicas (FÁVERO, 2011, 

PIMENTA; LIMA, 2012). Nessas condições objetivas do estágio, Nóvoa (2009) o considera 

como formas de construir a formação de professores dentro da profissão, baseando-se na 

obtenção e compreensão da cultura profissional que cerca a prática docente.  Com esse 

entendimento o estágio na formação de professores deve propor o desenvolvimento dos saberes 

profissionais “associados às suas fontes e lugares de aquisição quanto aos seus momentos e 

fases de criação” (TARDIF, 2002, p. 68).  

Desse modo, o estágio supervisionado se traduz como campo de conhecimento 

epistemológico que produz interações entre a formação de professores e os locais onde são 

realizadas as atividades pedagógicas (PIMENT; LIMA, 2012). Para isso, conforme Alarção 

(2011), a formação de professores deve integrar duas dimensões fundamentais: teórico- 

científico com os conhecimentos da disciplina escolar a ser ensinada e dimensão pedagógica 

abrangendo as finalidades da escolarização, avaliação, métodos de ensino, currículo e dentre 

outros. Faz-se necessário, assim, o reconhecimento do estágio como período para que os alunos 

estagiários possam (re) conhecer a realidade escolar, almejando práticas reflexivas perante os 

desafios e possibilidades de ser professor.  

Nessa perspectiva, a pesquisa assume eixo central nos componentes do estágio 
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supervisionado, apontando as oportunidades de executar a práxis, ou seja, reflexão-ação-

reflexão na formação de professores (PICONEZ, 2012; PIMENTA; LIMA, 2012; GHEDIN, 

OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015). Nestas circunstâncias, o estágio é concebido como uma práxis 

formativa das relações entre teoria e prática de modo dialético nos componentes curriculares da 

formação de professores (FÁVERO, 2011).  

Portanto, torna-se essencial que as práticas ao longo da formação de professores sejam 

capazes de superar as compressões dos licenciandos que existe uma dualidade entre a teoria e 

prática pedagógica. Logo, o enfoque no estágio é buscar compreender que a teoria não é 

formulada por verdades absolutas no conjunto de regras e normas. Quanto à prática deve ser 

considerada como o ponto de partida para compreender, ainda mais, e construir conhecimentos 

teóricos, como também o de chegada das aprendizagens dos saberes profissionais 

(CHACAPUZ, 2011; FÁVERO, 2011; PIMENTA; LIMA, 2012). 

Cabe, então, valorizar e praticar o estágio supervisionado como prática de pesquisa 

para o desenvolvimento de um professor reflexivo que seja capaz de atuar como “agente criativo 

e não como um mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são anteriores” (ALARCÃO, 2011, 

p. 44). Ao considerar a pesquisa como articulador no processo formativo dos professores no 

estágio significa dize que, os alunos assumam uma postura investigativa da realidade escolar, 

sobretudo, das abordagens de ensino e aprendizagem. Sendo assim, “as práticas são investidas 

do ponto de vista teórico e metodológico, dando origem à construção de um conhecimento 

profissional” (NÓVOA, 2009, p. 206). 

O desenvolvimento profissional do docente, nesse sentido, situa-se nas reflexões sobre 

e nas ações, ao mesmo tempo, valorizando a pratica docente como fonte de pesquisas, 

desenvolvimento da autonomia profissional, superando tradições técnicas na formação de 

professores e promovendo ressignificações da prática docente aos licenciandos. A produção de 

conhecimentos na formação dos professores possibilita estabelecer relações entre os saberes 

consolidados com as reflexões que os sujeitos organizam diante de suas práticas no estágio 

(GHEDIN, OLIVEIRA; ALMEIDA, 2015).  

Com isso, adota um dos princípios nas tendências e inovações na formação de 

professores de Ciências/Biologia defendidos por Carvalho e Gil-Pérez (2011), ao ponderar da 

necessidade de incluir nos processos formativos associações entre ensino e pesquisas em 

Didáticas das Ciências, como corpo teórico especifico e articulador na formação dos futuros 

professores.  

Desse modo, a disciplina de didática específica poderá facilitar não só a articulação 

dos conhecimentos (didáticos, psicossociopedagógicos e científicos), mas também 

sua interação com a prática docente, favorecendo sua orientação teórica, orientando a 
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ação educativa e promovendo a reflexão crítica (Carvalho & Gil-Pérez, 2011, p. 86).   

 

O caráter crítico das observações, investigações e práticas no ensino de 

Ciências/Biologia torna possível a formação de professores com mudanças didáticas, 

contrapondo-se as ideias de que ensino é algo simples e necessita apenas de técnicas e 

conhecimentos dos conteúdos curriculares das disciplinas a serem ensinadas (CARVALHO; 

GIL-PÉREZ, 2011; CHACAPUZ, 2011). Por isso, o estágio na formação inicial de professores 

de Ciências/Biologia permite uma orientação para que os alunos possam “tomar consciências 

dos fundamentos epistemológicos que informem as suas práticas de ensino e introduzir 

eventuais modificações” (CHACAPUZ, 2011, p. 256). Em termos práticos, os estágios nas 

Licenciaturas em Ciências Biológicas tornam-se:  

 

lócus privilegiado para que essa disseminação se intensifique, à medida que, 

sistemática e criticamente, o novo conhecimento produzido pela área de ensino de 

Ciências [...] com louváveis exceções , lamentavelmente, nem sequer na maioria dos 

cursos de formação inicial de licenciatura essas perspectivas, tanto de novos materiais 

didáticos como de resultados de novas pesquisas, são considerados (DELIZOICOV, 

ANGOTTI; PERNAMBUCO, 2009, p. 41). 

 
O pressuposto da formação de professores para o ensino de Ciências/Biologia com 

articulações de ensino e pesquisa assumem, portanto, que os estágios são um ambiente capaz 

de atribuir novos significados na prática docente. Na medida em que produzem conhecimentos 

sobre ensino e aprendizagem e tomam consciência das inovações necessárias da Educação em 

Ciências no ensino público. Sendo assim, a formação dos professores atribui aos futuros 

profissionais as responsabilidades pelas mudanças nas práticas de ensino tradicionais de 

Ciências/Biologia que se encontram, ainda, profundamente marcadas na atividade docente. 

 

2.1 Narrativas (auto) biográficas no estágio supervisionado 

 

O caráter institucional dos estágios supervisionados para fins de avaliação e aprovação 

dos licenciados faz uso, sobretudo, de memoriais acadêmicos. Aqui tomados como descritivos 

e de formação pelas suas feições de narrativas (auto) biográficas nas escritas de si das 

experiências dos estágios (SOUZA, 2006, 2007; FRISON; SIMÃO, 2011; PASSEGGI, 2011).  

Por isso, o uso dos parentes nas menções das narrativas como características de suas dimensões 

subjetivas e múltiplas interpretações (SOUZA, 2006; PASSEGGI; SOUZA, 2017).  

Através do gênero (auto) biográfico universitário, os alunos narram suas experiências 

realçando o que lhes atribuíram maiores sentidos e significados na construção de saberes 

docente. Nessa modalidade de escrita é caracterizada pelas reflexões individuais dos sujeitos 
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autores, balizada pelas orientações dos professores formadores. Logo é campo fértil na pesquisa 

formação ou pesquisa-ação-formação na profissionalização e construção identitária de 

professores, instituindo os sujeitos como pessoais centrais na construção de seus conhecimentos 

científicos pedagógicos de serem professores (SOUZA, 2006, 2007).  

O que vai à direção de assegurar os alunos reflexões sobre as experiências adquiridas. 

Ou seja, constitui processos de descobertas e reinvenções de si na medida em interpreta a 

realidade e os acontecimentos, dando sentidos às experiências (FRISON; SIMÃO, 2011). 

Assim,  

 

A escrita da narrativa potencializa no sujeito o contato com sua singularidade e o 

mergulho na interioridade do conhecimento de si, ao configurar-se como atividade 

formadora porque remete o sujeito para uma posição de aprendente e questiona suas 

identidades a partir de diferentes modalidades de registro que realiza sobre s uas 

aprendizagens experienciais (SOUZA, 2006, p. 135-16).  

 

As experiências durante os estágios são compreendidas diferentes das vivências nos 

sentidos esclarecidos por Josso (2004). Para a autora, as vivências são resultantes do cotidiano. 

Por sua vez, as experiências são maximizadas pelas vivências com atribuições profundas de 

sentidos, significados, representações e reflexões, tornando-se experiências de formação nas 

quais as aprendizagens são constituídas. Logo, são sintetizadas em ter, fazer e refletir sobre a 

experiência. 

Para Abrahão (2003, 2006), na escrita das narrativas (auto) biográficas ocorre entre 

dois elementos fundamentais: tempo e memória. O ato de narrar ocorre em virtude da memória 

seletiva ressignificada e reconstruída das experiências em determinados espaços e tempo. Essas 

definições ponderam que as narrativas (auto) biográficas presentes nos memoriais de estágio 

encontram-se amparadas na seletividade da memória dos alunos acerca das experiências e 

práticas realizadas na educação básica. Além disso, nas reflexões de Passeggi (2006), as escritas 

dos memoriais de formação estão simbolicamente identificadas na mediação biográfica: 

iniciática, maiêutica e hermenêutica. 

 

O modelo de mediação biográfica e suas três dimensões: iniciática, maiêutica e 

hermenêutica podem ser, esquematicamente, sintetizadas em torno de três questões 

organizadoras das três etapas da elaboração do memorial: Que fatos marcaram a 

minha vida intelectual e profissional? O que esses fatos fizeram comigo? O que faço 

agora com o que isso me fez? (Passeggi, 2006, p. 215).  

 

Com base na autora, as análises que presidem a mediação biográfica nas narrativas dos 

alunos são resultados, em primeiro lugar, das evocações. Momento em que as experiências são 
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revividas nas memórias dos sujeitos nas quais apresentam dificuldades na construção dos 

memoriais. A iniciática, logo, é primeira etapa do memorial nas lutas das escritas e reescritas 

de si mesmo em narrativas de caráter acadêmico. A segunda, maiêutica é o ponto intermediário 

cuja etapa se caracteriza pelas reflexões que os indivíduos inserem em suas narrativas (auto) 

biográficas. É o ponto de aprender consigo, de atingir o patamar da pesquisa-formação nas 

elaborações dos sentidos e significados das narrativas formativas. A hermenêutica, terceira e 

última fase da dimensão biográfica, é o porto de chegada e partida das aprendizagens 

emergentes das reflexões ao longo das narrativas (auto) biográficas. Caracterizado o 

encerramento do memorial e como as experiências ressignificaram suas práticas, etapa 

fundamental à tomada de consciência dos sujeitos perante as realidades experimentadas nos 

estágios.   

A reflexibilidade biográfica na formação de professores busca mudanças nas 

aprendizagens dos profissionais a partir de suas experiências contextualizas e refletivas pelo 

ensino e pesquisa. Logo, permite romper com as ideias de transmissão de conhecimentos na 

formação de professores e nas suas práticas educacionais, contudo não nega esses saberes 

herdados da cultura escolar e acadêmica (PASSEGGI, 2006, 2011; PASSEGGI & SOUZA, 

2017).  

A mediação biográfica trata-se de um dispositivo na formação dos professores que 

possibilita os sujeitos compreenderem as teorias e práticas dentro das próprias experiências. Tal 

como pontua Nóvoa (1995, p. 22) em que “os profissionais são chamados a desempenhar, 

simultaneamente, o papel de “objectos” e de “sujeitos” da investigação”. Esta descrição ilustra 

o papel das narrativas (auto) biográficas em sintonia com estágio com pesquisa formulam na 

construção da identidade e saberes da docência, bem como seus comportamentos e posição de 

como cada sujeito se sente e se diz ser professor.  

As escritas dos memoriais de estágio trazem consigo a construção, desenvolvimento, 

aplicação dos saberes dos professores. Nesse caso, considerando o quadro tipológico de 

identificação e classificação proposto por Tardif (2002) em: saberes pessoais, provenientes da 

escolarização, da formação profissional, dos materiais didáticos e das próprias experiências dos 

professores. Nesse sentido, as narrativas (auto) biográficas são tomadas como fontes e métodos 

de pesquisas qualitativas na formação de professores.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1 – Artigo 1 – Narrativas de si no estágio supervisionado em Licenciatura em Ciências 

Biológicas: ensino, pesquisa e reflexão na formação docente inicial 

 

A ser enviado à Revista Investigações em Ensino de Ciências (ISSN 1518-8795 (on- 

line) – Qualis – A2 em Ensino). O artigo encontra-se de acordo com as normas da revista 

(Anexo A). 

 

 

Resumo 

 

O trabalho, de cunho qualitativo, analisa como o estágio supervisionado na formação inicial 

de professores configura-se entre teoria e prática na busca da ressignificaçao do ensino de 
ciências/biologia. para isso, analisamos 26 memoriais de estágio produzidas pelos alunos no 
âmbito da disciplina “estágio Supervisionado III”, componente curricular de um curso em 

Licenciatura em Ciências Biológicas. Adotamos como referencial teórico-metodológico as 
narrativas (auto) biográficas como escritas de si pelos alunos na práxis docente. Para refletir 

o estágio como tempo e espaço para ressignificar o ensino de Ciências/Biologia, elegemos 
três dimensões analíticas: imagens do ensino de ciências/biologia, experiências formativas 
na educação básica e estágio supervisonado na formação inicial. Com base na técnica de 

análise de conteúdo, as narrativas (auto) biográficas dos licenciados revelam os sentidos e 
significados que o estágio supervisionado desempenha na construção de saberes da docência 
e identidade profissional. A ressignificação é possível quando as experiências se convertem 

em práticas formativas e há compreensões dos estudantes do estágio com o papel de teoria, 
prática, pesquisa e ensino em Didática das Ciências.  

 
Palavras-chave: Formação de professores; Estágio supervisionado; Narrativas (auto) 
biográficas; Ensino de ciências. 
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INTRODUÇÃO 

 
A pesquisa surgiu da necessidade de compreender a formação inicial dos professores 

de ciências/biologia, por meio do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas, no Instituto 
Federal do Maranhão (IFMA), Campus Timon, a partir das próprias narrativas dos alunos, 
realizando um movimento de olhar as contribuições do estágio curricular, identidades e 

práticas de ensino através das experiências e memórias dos alunos escritas nos memoriais de 
estágio supervisionado. Parte-se, dos memoriais de estágio como fontes de pesquisas 

qualitativas, para compreender as escritas de si dos alunos como abordagens (auto) 
biográficas.  

O caráter institucional dos estágios supervisionados para fins de avaliação e 

aprovação dos licenciados faz uso, sobretudo, de memoriais acadêmicos das práticas 
formativas na educação básica. Aqui tomados como descritivos e de formação pelas suas 

feições de narrativas (auto) biográficas nas escritas de si das experiências dos estágios 
(SOUZA, 2006, 2007; PASSEGGI, 2011). Através do gênero (auto) biográfico os alunos 
narram suas experiências realçando o que lhes atribuíram maiores sentidos e significados na 

construção de saberes docentes. Nessa modalidade de escrita é caracterizada pelas reflexões 
individuais dos sujeitos autores, balizada pelas orientações dos professores formadores.  

As narrativas (auto) biograficas no estágio supervisionado são um campo fértil para 
compreender o processo de formação docente, seja incial ou continuada, instituindo os 
sujeitos como pessoais centrais na construção de seus conhecimentos científicos pedagógicos 

de serem professores. No Brasil ainda são escassos os estudos que buscam investigar o papel 
das escritas das narrativas (auto) biográficas como métodos de investigação, reflexão da 

prática docente e pesquisa-formação na formação de professores (Passeggi & Souza, 2017; 
Ramos, Oliveira & Santos, 2017). Sobretudo, na formação docente incial de ciências/biologia 
(Martins, 2017). 

Tomadas por Souza (2006, 2007), as narrativas (auto) biograficas são 
compreendidas como narrativas de formação, caracterizada pelo comportamento 

epistemológico e metodológico do processo (auto) formativo de professores, por intermédio 
da centralidade de colocá-los como protagonistas no trabalho de investigação e reflexão do 
mundo escolar, em especial das práticas de ensino. O que assegura aos alunos reflexões sobre 

as experiências adquiridas no estágio supervisionado. Ou seja, constitui processos de 
descobertas e reinvenções de si na medida em que interpreta a realidade e os acontecimentos, 

dando sentidos às experiências (Frison & Simão, 2011).  
As experiências durante os estágios são compreendidas diferentes das vivências, 

conforme Josso (2004). Para a autora, as vivências são resultantes do cotidiano. Por sua vez, 

as experiências são maximizadas pelas vivências com atribuições profundas de sentidos, 
significados, representações e reflexões, tornando-se experiências de formação nas quais as 

aprendizagens são constituídas. Logo, são sintetizadas em ter, fazer e refletir sobre as 
experiências (Josso, 2004). 

As escritas dos memoriais de estágios permitem situá-los dentro de uma lógica de 

mediação biográfica (iniciática, maiêutica e hermenêutica), enquanto instrumento de 
avaliação, ação, reflexão e emancipação na construção docente e ressignificação das práticas 

de ensino (Frison & Simão, 2011; Passeggi, 2006, 2011; Pena, 2015). A iniciática, primeira 
etapa do memorial, corresponde as lutas pelas escritas e reescritas de si mesmo em narrativas 
de caráter acadêmico. A maiêutica é o ponto intermediário cuja etapa se caracteriza pelas 

reflexões que os indivíduos inserem em suas narrativas (auto) biográficas. É o ponto de 
aprender consigo, de atingir o patamar da pesquisa-formação nas elaborações dos sentidos e 

significados das práticas formativas. A hermenêutica, terceira e última fase da dimensão 
(auto) biográfica, é o porto de chegada e partida das aprendizagens emergentes das reflexões 
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ao longo das narrativas (auto) biográficas. Caracteriza-se como o momento de encerramento 

do memorial, e como as experiências ressignificaram suas práticas. É a etapa fundamental à 
tomada de consciência dos sujeitos perante as realidades experimentadas e refletidas nos 

estágios.   
Os questionamentos acerca da teoria e prática do estágio supervisionado no ensino 

de ciências/biologia associados aos aspectos teórico-metodológicos de narrativas (auto) 

biográficas como fontes de pesquisas para compreender a formação docente consistem na 
problemática deste trabalho: O Estágio Supervisionado Curricular na formação inicial para o 

ensino de ciências/biologia no IFMA/Timon configurou-se como tempo e espaço de 
ressignificação da prática docente? Em presença das particularidades do objeto de estudo, a 
problemática pode ser, esquematicamente, organizada em três indagações, que dialogam 

entre si: (I) que visões de ensino de ciências foram percebidas pelos estudantes estagiários 
nas escolas da educação básica?; (II) quais foram as práticas formativas realizadas pelos 

alunos nos estágios supervisionados?; e (III) que concepções de estágio e trabalho docente 
emergiram dos alunos diante na narração e reflexão de suas práticas formativas no ensino de 
ciências/biologia?  

A primeira questão preside os movimentos de observação da sala de aula do 
professor de ciências da escola-campo, enquanto o segundo questionamento caracteriza-se 

pelos momentos de narrações das atividades de intervenção pedagógica e regência no ensino 
de ciências/biologia da educação básica. A terceira, e última questão, consiste no 
encerramento das narrativas (auto) biográficas como ápice das conclusões finais do estágio e 

práticas formativas na formação inicial de professor (a) de ciências/biologia.  
Parte da hipótese de que uma abordagem (auto) biográfica no desenvolver do estágio 

supervisionado de professores, das atividades de observações e pedagógicas (projetos de 
intervenção e regências) na educação básica, constituíram-se como uma práticas formativa 
capaz de direcionar o processo para uma formação de professores críticos e reflexivos. Desse 

modo, de realizar mudanças didáticas em seu trabalho pedagógico, distanciando-se de 
modelos e práticas enraizadas de professores como um profissional tecnicista. 

A pesquisa tem como objetivo compreender as narrativas (auto) biográficas, 
apoiadas no estágio supervisionado na formação de professores de ciências/biologia como 
dispositivo de ações e reflexões para mudanças didáticas. Assim, o trabalho pretende 

contribuir com o debate sobre a formação de inicial de professores de ciências/biologia, por 
meio do estágio supervisionado, com delimitações espaciais ao curso de Licenciatura em 

Ciências Biológicas do IFMA/Timon.  
Não buscamos estabelecer generalizações estatísticas, mas analisar o fenômeno em 

estudo. Para isso, se lançam olhares para as experiências desenvolvidas pelos alunos 

estagiários nas escolas-campo da educação básica, a partir de suas narrativas (auto) 
biográficas. Uma forma de compreender o processo formativo pelo lembrado, dito, escrito e 

refletido pelos próprios alunos. A pesquisa, portanto, pretende estudar as abordagens de 
ensino de ciências/biologia na educação básica, com base nas lentes dos futuros professores; 
os sentidos e significados produzidos pelas experiências de coparticipação nos projetos de 

intervenções e autonomia nas regências na educação básica; e papel e concepções do estágio 
na práxis docente.  

 
Estágio supervisionado na formação inicial de professores de Ciências/Biologia 

 

O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório nos cursos de 
graduação em licenciaturas e encontra seu aparato legal, sobretudo, na Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional de 1996 e dos atos normativos que dela decorrem. Em específico 
têm-se as Resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE)/Conselho Pleno (CP) de n. 
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1/2002 e n. 2/2002 ao instituir a duração e carga horária dos cursos de licenciatura, de 

graduação plena, de formação de professores da educação básica em nível superior (CNE, 
2002a, 2002b). Contudo, o estágio supervisionado não deve ser concebido e realizado, 

puramente, como um anexo ou complemento básico nos programas curriculares da formação 
de professores. Resultados de ideias do neotecnicismo na educação que colocam os docentes 
como aplicadores de competências e reprodutores de técnicas e práticas pré-estabelecidas e 

enraizadas nas salas de aulas (Freitas, 2011). 
É necessário que, o estágio assuma seu papel de destaque na formação de 

professores, seu espaço e tempo na construção dos saberes do exercício de ser professor ao 
realizar as aproximações necessárias entre teoria e prática nas atividades pedagógicas 
(Fávero, 2011, Pimenta & Lima, 2012). Nessas condições objetivas do estágio, Nóvoa (2009) 

o considera como formas de construir a formação de professores dentro da própria profissão, 
baseando- se na obtenção e compreensão da cultura profissional. Com esse entendimento, o 

estágio na formação de professores deve propor o desenvolvimento dos saberes profissionais 
“associados às suas fontes e lugares de aquisição quanto aos seus momentos e fases de 
criação” (Tardif, 2002, p. 68). 

Desse modo, o estágio supervisionado se traduz como campo de conhecimento 
epistemológico que produz interações entre a formação de professores e os locais onde são 

realizadas as atividades pedagógicas (Pimenta & Lima, 2012). Para isso, a pesquisa assume 
eixo central nos componentes do estágio supervisionado, apontando as oportunidades de 
executar a práxis, ou seja, reflexão-ação-reflexão na formação de professores (Ghedin, 

Oliveira & Almeida, 2015; Piconez, 2012; Pimenta & Lima, 2012). É através do processo da 
práxis docente que os alunos estagiários tornam-se sujeitos de suas próprias investigações 

para um processo reflexivo da prática ligada a sua subjetividade. O que permite aos alunos 
a construção de novos significados que cercam o papel do professor no ensino e 
aprendizagem. (Pimenta & Lima, 2012). 

Os conhecimentos construídos pela práxis nos estágios resultam em novas reflexões, 
que possibilitaram o desenvolvimento de novas práticas pelos professores, garantindo o 

docente uma consciência da cultura profissional e seu papel como agente reflexivo e 
transformador das práticas de ensino (Rota & França, 2018). Por isso, o estágio é concebido 
como uma práxis formativa das relações entre teoria e prática de modo dialético nos 

componentes curriculares da formação de professores (Fávero, 2011). 
Cabe, então, valorizar e praticar o estágio supervisionado como prática de pesquisa 

para o desenvolvimento de um professor reflexivo capaz de atuar como "agente criativo e 
não como um mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são anteriores” (Alarcão, 2011, 
p. 44). Ao considerar a pesquisa como articulador no processo formativo dos professores no 

estágio significa dizer que, os alunos assumam uma postura investigativa da realidade 
escolar, sobretudo, das abordagens de ensino e aprendizagem. Sendo assim, “as práticas são 

investidas do ponto de vista teórico e metodológico, dando origem à construção de um 
conhecimento profissional” (Nóvoa, 2009, p. 206). 

O desenvolvimento profissional do docente, nesse sentido, situa-se nas reflexões 

sobre e nas ações, ao mesmo tempo, valorizando a prática docente como fonte de pesquisa, 
desenvolvimento da autonomia profissional, superando tradicionais técnicas tecnicistas na 

formação de professores e promovendo ressignificações da prática docente aos licenciandos. 
Com isso, adota um dos princípios nas tendências e inovações na formação de professores de 
ciências/biologia defendidos por Carvalho e Gil-Pérez (2011), ao ponderar da necessidade de 

incluir nos processos formativos associações entre ensino e pesquisas em Didática das 
Ciências, como corpo teórico específico e articulador na formação dos futuros professores. 

Trata-se, pois, de inserir a Didática das Ciências como disciplina de investigação para 
articular teoria e prática e não meramente de caráter prático e instrumentalista na formação 
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de professores (Cachapuz et al., 2001). 

O caráter crítico das observações, investigações e práticas no ensino de 
ciências/biologia torna possível a formação de professores com mudanças didáticas, 

contrapondo-se as ideias de que ensino é algo simples e necessita apenas de técnicas e 
conhecimentos dos conteúdos curriculares das disciplinas a serem ensinadas (Cachapuz et 
al., 2001; Carvalho & Gil-Pérez, 2011). Por isso, o estágio na formação inicial de professores 

de ciências/biologia permite uma orientação para que os alunos possam "tomar consciência 
dos fundamentos epistemológicos que informem as suas práticas de ensino e introduzir 

eventuais modificações" (Chacapuz, 2011, p. 256). 
O pressuposto da formação de professores para o ensino de ciências/biologia com 

articulações de ensino e pesquisa assumem, portanto, que os estágios são um ambiente capaz 

de atribuir novos significados na prática docente. Na medida em que produzem 
conhecimentos sobre ensino e aprendizagem e tomam consciência das inovações necessárias 

da Educação em Ciências no ensino público. Sendo assim, a formação dos professores atribui 
aos futuros profissionais as responsabilidades pelas mudanças nas práticas de ensino 
tradicionais de ciências/biologia que se encontram, ainda, profundamente marcadas na 

atividade docente. 
 

METODOLOGIA 

 
Realizamos uma pesquisa inserida no campo de investigação educacional, 

sobretudo, qualitativa na perspectiva documental para análises de conteúdo em memoriais de 
estágio supervisionado de formação de professores de ciências/biologia do IFMA/Timon. 

Trata-se de buscar compreender o Estágio Curricular na práxis da formação docente. 
Interpretamos a pesquisa qualitativa na visão de Triviños (2015), como investigações 
analíticas, nas quais as preocupações dos pesquisadores estão ancoradas nos procedimentos 

e não, meramente, com os resultados das informações. 
As fontes documentais compõem um corpus textual de 26 memoriais de estágio das 

três primeiras turmas de alunos formados em Licenciatura em Ciências Biológicas do 
IFMA/Timon em 2017 e 2018. Todos os relatórios de estágio produzidos pelos estudantes 
estão disponíveis, de forma pública, no acervo da biblioteca da instituição escolar. Os alunos 

foram identificados pelas siglas AEn, X, na qual A=aluno, E=estagiário, n=número de 
identificação e X = ano de produção do memorial de estágio. 

O corpus da análise documental foi elaborado obedecendo ao critério de inclusão 
dos memoriais de Estágio Supervisonado III de alunos concluintes do curso. A escolha pelo 
último memorial de estágio foi centralizada em seu próprio discurso curricular que coloca os 

alunos diante da escrita de si e apresentação dos relatos das experiências e atividades dos 
estágio, com base em referenciais teóricos (IFMA, 2011). 

O memorial de formação do Estágio Supervisonado III contempla a narrativa (auto) 
biográfica de todas as atividades realizadas pelos professores estagiários nas escolas-campo, 
desde o Estágio I (observações no ensino fundamental), Estágio II (observações do ensino 

médio e projeto de intervenção no ensino fundamental) e estágio iii (regência no ensino 
fundamental, projeto de intervenção e regência no ensino médio), conforme o currículo 

prescrito do curso (IFMA, 2011). Entende-se, assim, o memorial de Estágio Supervisionado 
III do IFMA/Timon como o principal espaço para o lembrado, dito e refletido  sobre as 
práticas educativas desenvolvidas formação inicial do professor. O documento defini-se, 

portanto, como o ápice das narrativas (auto) biográficas sobre as experiências profissionais 
desempenhadas pelos alunos na educação básica.  

 

Os procedimentos analíticos das fontes documentais foram delimitados na análise 

de conteúdo do tipo categorial de Bardin (2011). A proposta da autora fez com que possamos 
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considerar a totalidade dos dados apresentados no corpus textual da pesquisa, através do 

recorte do material em unidades de registros em torno do mesmo conteúdo semântico para 
interpretações, significações e inferências, baseadas no referencial teórico da pesquisa. Além 

disso, ressaltamos que “a análise de conteúdo é uma técnica híbrida” (Bauer, 2002, p. 190). 
Isto é, permite uma equacionalização de dados quantitativos e qualitavivos na análise dos 
dados.  

Na sistematização analítica do corpus textual foram criadas três categorias de 
análises (Quadro 1) com objetivo de sistematizar e organizar os dados produzidos em torno 

do estabelecimento de núcleos de significados que possibilitaram análises comuns das 
percepções do ensino de ciências na educação básica, das práticas formativas e concepções 
do estágio dos alunos para seus saberes docentes. Logo, foram criadas para auxiliarem na 

compreensão do que está por traz das narrativas e reflexões dos alunos estagiários. 
 

Quadro 1 - Categorias de análises do corpus textual. 

Categorias de análise Conceitos norteadores 

Imagens no ensino de 
Ciências/Biologia 

Abordagens de ensino e 
aprendizagem 

Experiências formativas no ensino 

de Ciências/Biologia 
Práticas formativas e Didática das 

Ciências/Biologia 

Estágio supervisionado na 

ressignificação da prática docente 
Saberes da profissão 

Fonte: Os autores (2019). 

 
As categorias exprimem unidades de significados, a partir do referencial teórico de 

Didática das Ciências, formação de professores, estágio supervisionado, em sintonia com as 
leituras flutuantes, exploratórias e pré-análises dos memoriais de estágio. Além do mais, 
foca-se apenas nas análises do estágio supervisionado e prática no ensino de ciências/biologia 

por considerarmos sua proximidade com o desenvolvimento das práxis docente, com base 
nas reflexões produzidas pela mediação biográfica. Em outras palavras, as três categorias 

expressam as narrativas com as visões dos alunos acerca do ensino e aprendizagem de 
Ciências/Biologia, seguem com as práticas formativas e concluem com os saberes da 
profissão sobre o estágio e a prática do professor na sala de aula. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Imagens no ensino de Ciências/Biologia 

 

O estágio curricular constitui-se um dos pilares na formação de professores e 
existem diferentes preparações e fases do estágio nas instituições de formação de professores 

do Brasil em razão da Resolução CNE/CP 2/2015 não expressar como as 400 horas dessas 
práticas nas licenciaturas devem ser realizadas. O texto deixa margens de interpretações para 
que as instituições decidam o cumprimento dessa carga horária, um claro sinal de liberdade 

e descentralização de contéudos e formas para o estágio supervisionado do país para as 
diferentes instituições de ensino e pesquisa. 

Há claras evidências, nos estudos de estágio e na literatura, que a primeira etapa 
tradicional do estágio consiste na observação da realidade educacional. Nesse momento, o 
estágio é local de tempo e espaço para (re) conhecer a prática de ensino dos professores 

titulares, alunos, condições administrativas, físicas e pedagógicas da escola. Para Piconez 
(2012), é o primeiro eixo integrador da teoria e prática na formação de professor por colocá-

los na problematização das práticas pedagógicas desenvolvidas nas escolas. 
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Um dos aspectos considerados nas observações consiste na obtenção e reflexão de 

dados sobre a organização das aulas, relação professor/aluno e modalidades didáticas 
utilizadas pelos docentes na educação básica. Essa prática de estágio observacional se 

materializou na formação de professores no IFMA/Timon, ficando evidenciado nas seguintes 
manifestações: 

 

Na observação em sala de aula pode-se analisar [...] que os recursos  utilizados 

dentro da sala de aula para o professor transmitir o conteúdo programado é 

principalmente o livro didático, o sistema de ensino e bem tradicional, utiliza-se de 

quadro, pincel e o livro, a aula se resume em leituras do capítulo, resumo e 

exercícios no final do capitulo (AE8, 2015). 
 

Seu planejamento é o livro didático e outros meios de informações como a internet. 

Utiliza para ministrar aulas, data show, o que possibilita o aluno ter acesso a mais 

imagens reais de todos os assuntos ministrados. Mas apesar disso, suas aulas se 

tornam um pouco monótonas (AE9, 2015). 

Durante as observações verifiquei que a professora utilizava com frequência a 

explicação de forma a utilizar o quadro branco, pincel e o livro didático (AE12, 

2016). 

Observou-se, também que devido a ausência de práticas em sala de aula, os 

conteúdos não são aproveitados, pois dessa forma são apenas repassados na lousa, 

através de seminários, atividades em grupos e individuais, sendo que o principal 

recurso utilizado é apenas o livro (AE23, 2015). 

 
Nesse caminho, os alunos estagiários perceberam o ensino de ciências/biologia nas 

educação básica, majoritariamente, dentro de abordagens de ensino e aprendizagem 
centrados na exposição verbal, arrolando, quase sempre, em demonstrações e explicações 

pelos professores com o uso do livro didático. O termo “ensino tradicionalista”, pode-se, 
dizer é a principal expressão evocada pelos estagiários para definfir suas imagens sobre o 
ensino de ciências/biologia nas escolas públicas.  

Nas percepções narradas pelos alunos nos memoriais de estágio, é nítida a 
compreensão que observaram na realidade educacional práticas de ensino dos professores de 

ciências/biologia como uma atividade docente que seguem abordagens tradicionais quanto à 
metodologia, ensino e aprendizagem e conhecimento, conforme Mizukami (2011). 

Considerando as condições postas, entendemos que a didática tradicional poder ser 

resumida em “dar a lição” e em “tomar a lição” (Mizukami, 2011). As observações realizadas 
pelos estagiários denotam frequentes utilizações da verbalização do professor, centralizando 

sua prática pedagógica na sua apresentação, tomando a classe estudantil como uma plateia 
que deve, sobretudo, ouvi-lo e reproduzir com exatidão o conhecimento transmitido. 

A formação de professores de ciências deve romper com as visões simplistas que o 

ensino e aprendizagem devem seguir modelos construídos e que persistem na história da 
educação. Para tal, é fundamental que na formação inicial os alunos questionem e reflitam 

sobre as atuais abordagens encontradas na prática dos professores em ação no ensino de 
ciências. É necessário, então, “questionar, em síntese, a ideia de que ensinar é fácil, bastando 
alguns conhecimentos científicos, experiência, “senso comum” ou encontrar a receita 

adequada” (Carvalho & Gil-Pérez, 2011, p. 30). 
Pode-se, sintetizar que as observações têm como finalidades despertar nos alunos 

visões críticas, reflexões e ressignificações das abordagens de ensino encontradas na prática 
educacional. Assim, também encontramos nas narrativas dos alunos reflexões que destacam 
que os alguns observaram que há professores titulares, mesmo diante das dificuldades, 

buscando romper com o ensino voltado, exclusivamente, para a memorização dos conteúdos 
e de que o aluno não é uma tábula rasa, sem qualquer tipo de conhecimentos prévios sobre 

os assuntos ministrados. São exemplos: 
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Hoje os tempos mudaram e os professores de Biologia devem procurar outros 

métodos para o melhor desenvolvimento dos seus alunos, então é essencial um 

ensino que vá mais adiante de explicações, algo que possa envolver o aluno, que 

faça parte da sua realidade [...] É papel do professor buscar novas técnicas que 

deixem a aula menos complexas (AE3, 2016). 
 

O professor além de ter um domínio de conteúdo, apresentava interdisciplinaridade 

e linguagem adequada. O docente era pontual, disposto e flexível com seus alunos, 

pois mesmo com falta de recursos assegurava as condições necessárias no 

desenvolvimento da potencialidade de seus alunos na perspectiva social e 

individual (AE12, 2016). 
 

Ensinar biologia não se restringe a transmitir informações [...] o professor precisa 

deixar de ser um mero transmissor de conhecimentos científicos e agir como 

investigador, das ideias e experiências de seus alunos (AE14, 2015). 
 

Em todas as aulas a professora procurava realizar pequenas experiências científicas 

para comprovar o que estava sendo ensinado através do conteúdo. Percebei que 

aquilo era uma forma de prender a atenção dos alunos [...] Pude compreender que 

a metodologia das aulas práticas exerce grande significância em relação à simples 

memorização da informação na aula tradicional (AE23, 2016). 
 

Importante ainda destacar que, Krasilchik (2008) afirma que, nas observações nos 
memorais de estágio deve ser garantindo um espaço para que os alunos expressem incidentes 

críticos e impressões que os significaram diante do ambiente em sala de aula. A partir disso, 
os alunos estagiários relatam e compreendem que a indisciplina, violência (física, moral, 

emocional e simbólica), ausência do papel da família e presença de drogas (ilícitas e/ou 
lícitas) na escola são aspectos externos a sala de aula que causam interferências na 
aprendizagem e dedicação dos alunos à disciplina escolar de ciências/biologia. 

Diante de tudo isso, podemos entender que os registros e reflexões dos alunos em 
relação às práticas de ensino na educação básica não estão em sintonia com demandas atuais 

dos processos de ensino e aprendizagem de ciências/biologia. A maioria notou uma prática 
docente que transforma o aluno, sobretudo, no mero receptor de informações, num ser 
passivo do processo de ensino e aprendizagem com práticas mnemônicas e livrescas. 

Resultados semelhantes são verificados em Ghedin, Oliveira e Almeida (2015) que, embora 
ocorram iniciativas de levar métodos contrapostos ao tradicionalismo, ainda se faz o ensino 

de ciências pelo apoio dos livros didáticos, visões acríticas da ciência e sem processos de 
construção de conhecimentos nos alunos. 

Quanto à concepção de que o professor deve buscar alternativas para fugir dessas 

amarras da epistemologia tradicionalista do ensino na qual os recursos e infraestruturas das 
escolas o impõem, compreendemos que os alunos estagiários exercitam uma reflexão com 

problematizações e análises que mostram o tradicionalismo nas abordagens de conhecimento, 
metodologia, ensino e aprendizagem não são os únicos caminhos que o professor pode trilhar 
na sua atividade profissional. 

 
Experiências formativas no ensino de Ciências/Biologia 

 
Os memoriais de estágio apresentam as narrativas de experiências dos projetos de 

intervenções e regências. As narrativas do estágio nesse momento ganham, sobretudo, a 

dimensão da reflexão e da pesquisa como espaço central do processo formativo dos alunos 
estagiários. É o lugar em que pesa as aprendizagens da docência experimentadas nas escolas- 

campo como instituições que também formam professores. Desse modo, as experiências, 
narrativas (auto) biográficas e reflexões estão lado a lado no movimento da pesquisa- 
formação dos professores. 
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De acordo com as narrativas dos alunos, os projetos de intervenção foram 

desenvolvidos, principalmente, a partir das observações nas salas de aulas. As reflexões 
trazidas pelos estagiários denotam as suas percepções de que as abordagens tradicionalistas 

no ensino de ciências/biologia não são suficientes para cativar os alunos da educação básica 
e provocar a construção de conhecimentos científicos. Nesse ponto, ficou evidente que os 
futuros professores perceberam o papel de preparar atividades capazes de gerar melhores 

aprendizagens, um dos principais eixos necessários para a formação de professores de 
ciências/biologia diante das atuais tendências para uma Educação em Ciências. 

Vejamos na Tabela 1 as atividades desenvolvidas nos projetos de intervenções no 
Ensino Fundamental e Médio pelos alunos formados pelo IFMA/Timon. O total de 49 
atividades intervencionistas é resultado das utilizações de diversas práticas em alguns 

projetos.  
 

Tabela 1 - Atividades desenvolvidas pelos estagiários nos projetos de intervenção na 
educação básica 

Intervenção no Ensino de 
Ciências/Biologia 

Quant. % 

Atividades práticas 22 45 

Modelização didática 12 25 
Atividades lúdicas 08 16 

Uso das TICs 07 14 

Total 49 100 
                                                            Fonte: Os autores (2019). 

 
Não cabe a pesquisa realizar discussões acentuadas dos processos epistemológicos 

e metodológicos de cada atividade desenvolvida pelos estagiários nos espaços formais e 
informais de aprendizagem. Contudo, as atividades realizadas nos projetos de intervenções 

dos alunos estagiários foram compiladas e categorizadas a partir das definições de atividades 
práticas de Andrade & Massabni (2011). Para os autores, a prática de ensino e aprendizagem 
gravita em torna da “experiência direta com o material presente fisicamente com o fenômeno 

e/ou dados brutos obtidos do mundo natural ou social” (Andrade & Massabni, 2011, p. 840). 
Compreendemos, então, que o contato dos objetivos concretos pelos alunos  

permitem atividades que os colocam como sujeitos ativos para que possam elaborar seus 
conhecimentos. Nesse sentido, estão agrupadas as atividades dos alunos estagiários que 
trabalharam na prática docente conteúdos curriculares de ciências/biologia com 

experimentação, práticas botânicas e anatômicas, pesquisas, visitas técnicas, feiras de 
alimentação e botânicas. 

A modelização didática, ou seja, a construção de modelos didáticos pelos 
professores e/ou alunos emergiu da necessidade de empregá-la para facilitar a aprendizagem 
dos alunos no ensino de Ciências (Astolfi & Develay, 2012). Os modelos didáticos são 

representações construídas com o objetivo de serem utilizados para a construção de 
aprendizagem pelos alunos acerca de fenômenos físicos, químicos e biológicos abordados 

pelos professores. Assim, nessa categoria de atividades intervencionistas estão os que 
trabalharam com a construção de modelos didáticos de células, sistemas corpóreos, 
botânicos, sustentabilidade ambiental, tabela periódica, zoologia dos invertebrados e divisões 

celulares.  

Outras atividades recorrentes pelos alunos na intervenção foram o uso de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). A utilização de computadores através de 
software educacionais, e internet (sites de pesquisas, blogs e jogos eletrônicos) e produção 
de vídeos pelos alunos foram mecanismos dos alunos estagiários utilizarem as TICs nos 
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processos de ensino e aprendizagem de ciências/biologia. Entendemos as TICs como 

ferramentas capazes de integrar os alunos na superação dos paradigmas essencialmente 
tradicionais de ensino, estimulando os discentes na construção de aprendizagem em relação 

com a ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente (Mâcedo & Kalhil, 2015). 
As atividades lúdicas (jogos didáticos, gincanas e paródias) também foram 

decorrentes no desenvolvimento da prática docente dos alunos estagiários. Sobre as ideias de 

jogos como recursos didáticos na aprendizagem dos alunos, Kishimoto (1994) pondera que 
é facilitada na medida em que o professor transforma os assuntos conceituais, de alta 

complexidade, em atividades lúdicas. Os jogos didáticos, gincanas e paródias de variados 
conteúdos de ciências/biologia desenvolvidos e aplicados pelos alunos na educação básica 
são intervenções que estreitam os laços entre alunos e professor e provocam a formação de 

conhecimentos e raciocínios por meio dos signos e significados presentes nas atividades 
lúdicas. 

Compreendidas, de modo geral, as intervenções metodológicas no ensino de 
ciências/biologia desenvolvidas pelos alunos estagiários, entendemos que as atividades dos 
alunos nessa fase do estágio foram de caráter pedagógico, conforme Pimenta e Lima (2012), 

e de coparticipação na prática docente na sala de aula. Podemos afirmar que realizaram 
atividades capazes de gerar investigações, ações e reflexões sobre Didática das Ciências, 

apesar das ausências de referenciais teóricos acerca das teorias da aprendizagem, como por 
exemplo, epistemologia genética de Jean Piaget, histórico-cultural de Vygotsky e 
aprendizagem significativa de David Ausubel. Enfim, durante as análises das aprendizagens 

dos alunos adquiridas pelos projetos de intervenções, houve uma carência de reflexões diante 
das teses epistemológicas da aprendizagem. 

Contudo, as atividades práticas, lúdicas, modelização didática e uso de TICs, se 
configuram como um trabalho didático emergente da organização da aprendizagem por meio 
da pesquisa na construção de conhecimentos pelos alunos, operacionalizando uma 

necessidade formativa de professores capazes de gerar aprendizagens mais efetivas aos 
discentes (Carvalho & Gil-Pérez, 2011). Ainda sobre essa questão, Ghedin, Oliveira e 

Almeida (2015) evidenciam elementos que os alunos estagiários agem como pesquisadores 
no contexto das metodologias de ensino, questionando as visões atuais das abordagens dos 
professores em sala de aula, mas também tecendo sugestões e abrindo espaços para possíveis 

mudanças pedagógicas. É nesse sentido, que o estágio ganha, sobretudo, seus significados de 
pesquisa-formação-ação por meio de projetos de pesquisa-ação com aprendizagem 

experimental e abordagem reflexiva (Alarcão, 2011). Como consequência, realça a formação 
dos alunos estagiários como professores reflexivos de suas práticas de ensino, desenhando os 
conceitos de professor-pesquisador. 

Tomando os registros de suas práticas, os alunos estagiários, se argumentam de 
referenciais teóricos para construir os seus conhecimentos acerca da Didática das Ciências, o 

qual é fruto da constante construção e reconstrução das escritas reflexivas de seus trabalhos 
pedagógicos nas salas de aulas. Logo, “instiga nos estudantes uma perspectiva formativa 
sustentada pela pesquisa, uma vez que a principal característica do professor-pesquisador 

é o registro de suas práticas de forma reflexiva” (Ghedin, Oliveira & Almeida, 2015, p. 221). 
O processo de escrita dos memoriais na etapa descritiva das ações e reflexões das 

intervenções metodológicas dos professores estagiários assume a mediação maiêutica das 
narrativas (auto) biográficas. Podemos observar que todas as tarefas, nesse momento, passam 
por transformações em que os alunos vão se apropriando de memoriais com caráter 

acadêmico. Nas palavras de Passeggi (2006, p. 212) “a tarefa agora é apoiar o narrador no 
processo de reconceitualização de suas experiências, para que se tornem formadoras”. As 

atitudes dos alunos se tornaram, então, em descrever as intervenções realizadas na educação 
básica, para que se operacionalizem nas suas consciências as ações que foram formadoras, 
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diante das descrições, reflexões e discussões à luz de referenciais teóricos. 

Nesse sentido, as análises dos dados empíricos emergem que os professores 
estagiários passam por invenções de si mesmos nas escritas das narrativas (auto) biográficas 

diante das práticas contextualizadas e refletidas. Para Josso (2004), isso se caracteriza como 
experiências formadoras, ao compreender que ocorrem metamoforses nas aprendizagens dos 
professores em formação de experiências para saberes da prática docente, na medida em que 

as narrativas são postas diante da teoria. 
Na mesma direção, Passegini (2011) define que somente a reflexibilidade nas 

narrativas (auto) biográficas possibilitam aberturas para as ideias de experiências de 
formação. Assim, permite os alunos notarem mudanças nas suas aprendizagens e também as 
relações existentes entre teoria e prática no estágio supervisionado. Com isso, existem ganhos 

tanto na construção de saberes da docência como à identidade profissional: 
 

Ao utilizarmos a criação de paródia como meio de ferramenta pedagógica, 

podemos perceber que pode haver uma interação e cooperação entre os alunos, 

assim como melhoramento da indisciplina dos alunos . [...] Apesar da indisciplina 

os alunos nos surpreenderam utilizando a criatividade e os conhecimentos 

estabelecidos para a construção de um novo conhecimento (AE9, 2015). 
 

São práticas simples de serem realizadas com propósito de trabalhar melhor o 

ensino e aprendizado dos alunos, visto que, o professor não é aquele considerado 

depositor de conhecimento, mas o sujeito que promove novidades desafiadoras na 

busca de um novo estímulo e construção de novos saberes (AE12, 2016). 
 

O jogo foi um sucesso em sala de aula, muito bem aceito pelos alunos e professores 

que assistiram às partidas [...] Foi um momento muito gratificante para eles, que 

estavam ali aprendendo através de uma didática inovadora. Como estagiária fiquei 

em plena felicidade de estar proporcionando um momento ímpar, que segundo os 

alunos nenhum dos seus professores realizaram uma atividade deste tipo (AE17, 

2015). 
 

Através da realização deste projeto, foi possível constatar que os jogos aplicados 

ao ensino de ciências constituem-se como estratégias eficazes e relevantes, pois 

despertam o interesse espontâneo dos alunos, sendo necessário, porém, que 

possuam considerável valor pedagógico para construção dos conhecimentos 

(AE23, 2016). 
 

O projeto destaca que para uma aula prática dinâmica e contextualizada no ensino 

de ciências na educação básica, não precisa necessariamente de um laboratório 

equipado (AE27, 2017). 

 

Decorrente destas narrativas de formação, vemos a maioria dos alunos estagiários, 
num lugar de tempo e passagem, onde começaram a desenvolver sua autonomia intelectual 
e crítica do ensino de ciências/biologia, aprendendo conduzir aprendizagens mediante os seus 

contextos sócio-históricos. Em outras palavras, ser professor também perpassa pelas 
influências do universo social, político, econômico e cultural nos quais os sujeitos estão 

imersos (Josso, 2004).  
Nos sentidos apontados por Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), as inter-relações 

das construções da autonomia didática e intelectual dos professores estão intimamente 

ligadas ao processo de formação dos profissionais diante de práticas investigativas, uma vez 
que possibilitam reflexões estruturantes na percepção e cognição no espaço da atuação 

docente. Trata-se, pois, de assumir a formação de professores com componentes da práxis 
centrada em estudos de casos concretos da aprendizagem dos alunos mobilizando 
conhecimentos teóricos do trabalho escolar (Nóvoa, 2009). 

No exercício das regências no Ensino Fundamental e Médio, grande parte dos alunos 
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estagiários experimentou a primeira vez as condições de ser professor (planejamento de 

aulas, avaliações, carga horária de trabalho matutina, vespertina ou noturna), ao mesmo 
tempo com incertezas, sentimentos de nervosismo e decisão identitária. Como exemplifica 

duas (auto) narrativas de alunas: “Dando-me a certeza de que estou no curso correto, que ser 
professora  é realmente meu desejo” (AE2, 2015) e “Nessa etapa do estágio ficou evidente 
a escolha de ser professora almejando realizar um trabalho significativo que proporcione o 

crescimento dos alunos” (AE26, 2015). 
Caracteriza-se, desse modo, as regências como um princípio de aproximações da formação 

de professores para aquisições da cultura profissional. É nessa condição da prática docente, que as 
regências ganham significados na formação dos professores, como afirmam as narrativas (auto) 
biográficas: 

O mais esperado do estágio foram as regências, onde pude colocar em prática tudo 

que foi ensinado durante os 3 anos e meio de curso. E mesmo com tantos 

seminários, micro-aulas e observações o frio na barriga foi inevitável (AE2, 2015). 

Entrar na sala de aula, "com lados invertidos", ou seja, sabendo que você deixou 

de ser aluno e passou a ser professor é bem diferente e acarreta novas 

responsabilidades como passar conhecimentos a alunos que tiverem um dia 

cansativo e merecem uma atenção diferenciada (AE3, 2016). 
 

Antes de entrar na sala de aula pra ministrar a primeira aula como estagiária fiquei 

ansiosa, com medo, um turbilhão de emoções senti. Pois era chegada a hora de pôr 

em prática tudo aquilo que vi na teoria durante toda minha graduação. Mas com a 

ajuda da professora regente pude perder os medos que me cercavam, respirei fundo 

e mesmo trêmula entre em sala de aula (AE9, 2015). 
 

Percebi que na medida em que passava da postura de mera transmissora de 

conteúdos para uma postura mais aberta ao diálogo, os alunos sentiam-se mais 

atraídos pelo assunto em questão e passavam a interagir mais (AE23, 2016). 
 

É preciso pontuar, em primeiro lugar, que compreendemos no desenvolvimento das 
regências a indisciplina dos discentes no Ensino Fundamental e Médio se converteu em algo 

significativo nas narrativas (auto) biográficas dos alunos. Em cada um dos memoriais há 
escritas de como a indisciplina é um fato que pesou na atuação docente como algo inerente 

ao ambiente escolar ou, ainda, um desafio a ser superado na promoção do ensino e 
aprendizagem. Abrahão (2003, 2006) nos traz que a repetição de momentos e situações 
experimentadas em narrativas (auto) biográficas é resultado da memória seletiva no processo 

de escrita do discurso (auto) narrativo, representado como as constantes enunciações dos 
momentos vividos são significativos para os sujeitos. 

Nas narrativas (auto) biográficas dos alunos estagiários notamos significações 
marcantes nas experiências das regências, um divisor de águas nas aprendizagens formativas 
dos professores, sobretudo, em relação à prática de ensino. Esses momentos, para Josso 

(2004), são denominados de “charneira”, configurados como espaço e tempo, que diante da 
conjuntura marcam profundamente os sujeitos, nas quais há mudanças nas formas de 

comportamento. 
Sendo assim, nos “momentos charneira" existem ressignificações e transformações 

de ordem social e humana, tais com as pessoais e profissionais, revelando o quanto a 

mediação maiêutica no processo de escrita dos memoriais dos alunos estagiários evocaram 
buscas, aproximações, dúvidas e reflexões aos formandos sobre ser professor de 

Ciências/Biologia. 
Nas narrativas (auto) biográficas dos alunos verificamos desdobramentos das 

observações da prática docente no ensino de Ciências/Biologia. Nesse processo, há 

estagiários que configuraram sua regência como imitação de modelos, uma reprodução e 
sequenciamentos da prática dos professores observados na etapa do estágio observacional. 

Como por exemplo: 
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Na relação professora/estagiária foi muito proveitosa, durante as observações pude 

aproveitar várias técnicas utilizadas pela professora (A1, 2016). 

Aprendi muito com essa experiência [...] e levarei a professora regente do ensino 

fundamental como um modelo de profissional dedicada e qualificada (AE9, 2015). 

 

Na busca de chamar a atenção dos alunos para reter a atenção foi usada uma 

metodologia que foi adquirida durante as observações feitas no Estágio II, em 

observações no Ensino Médio (AE10, 2017). 

 

Através da observação em sala de aula trago comigo um pouco da identidade 

docente e da metodologia da professora (AE16, 2016). 

 

Tentei através desta aula [...] seguir o exemplo de alguns dos meus professores, 

que muitas vezes levantavam inicialmente os conceitos que nós já tínhamos, para 

a partir dos mesmos aprofundar o assunto em estudo com conceitos científicos. 

Isso sempre facilitava meu entendimento, então imaginei que funcionaria com os 

alunos do ensino médio também e os resultados obtidos foram satisfatórios (AE23, 

2016). 
 

As relações que existem entre os alunos estagiários copiarem as práticas dos 
professores titulares ocorrem em função da perspectiva de aprender a profissão como algo 

unicamente técnico, passível de ser copiado, imitado e, muitas vezes, reproduzido em 
diferentes contextos. Para Pimenta e Lima (2012), a prática como imitação é denominada de 
“artesanal”, caracterizando o modus operandi das abordagens tradicionais do trabalho 

docente. Ademais, assume o papel que os professores com maiores experiências possuem na 
formação dos mais jovens (Nóvoa, 2009). 

Um detalhe pertinente nas narrativas dos alunos é a inscrição no tempo. Por 
exemplo, os relatos da AE23 deixam marcas da genealogia de seus saberes docentes ao 
lembrar e introduzir práticas de ensino que vivenciou na sua escolarização anterior. Ao 

evocar na memória e escrita as qualidades desejáveis de ex-professores deixam vestígios que 
as socializações de ser professor perpassam por ordens temporais e saberes provenientes da 

formação escolar anterior. Logo, a integração pré-profissional e a temporalidade estruturam 
e memorizam experiências na construção do ser professor (Tardif, 2002). 

Em contraposição a formação de professor pela reprodução de “práticas modulares 

e exemplares”, os observações no estágio permitem não somente a imitação do trabalho 
docente marcantes na escolarização e/ou percepções no ensino de ciências/biologia, mas 

também  uma reelaboração dos modelos de práticas de ensino que os estagiários julgaram 
serem bons para suas regências. Como exemplifica a narrativa de um dos alunos ao declarar: 
“nas observações conhecemos a forma de dar aula do professor; nos servem de exemplos e 

nós dá oportunidades de corrigir os erros encontrados” (AE3, 2016). Para Larrosa (2011), 
os licenciados, portanto, vivem as experiências das regências com envolvimentos que buscam 

ressignificar métodos de ensino cujos domínios julgam que os tornam bons professores. 
O que aponta que na regência os professores estagiários “acrescentam novos 

modelos, adaptando-se aos contextos nos quais se encontram” (Pimenta & Lima, 2012, p. 

25). Dessa forma, é passível a construção da identidade profissional dos professores e de suas 
práticas de ensino, com base nas críticas realizadas durante os estágios, como é possível 

percebemos no seguinte trecho (auto) narrativo: “os docentes que acompanhei e a análise 
feita de sua prática me possibilitaram construir um pouco da minha identidade docente” 
(AE6, 2015). Assume-se, que o estágio baseado no tripé de pesquisa, ação e reflexão incide 

no início da legitimidade do processo identitário do professor em seus contextos e lhe dão 
formas na busca de sua autonomia profissional (Ghedin, Oliveira & Almeida, 2015). 

As narrativas da docência no estágio colocam os alunos diante das possibilidades de 
leituras e olhares próprios da profissão docente, uma vez que as percepções das práticas 
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pedagógicas ganham as dimensões pessoais dos sujeitos narradores pelas suas experiências 

de um modo único, singular e próprio. Assim, as descrições e reflexões dos alunos em suas 
práticas formativas revelam o aspecto do exercício do estágio supervisionado como espaço 

de dedicação para ação-reflexão-ação mediante escritas de si mesmo, com experiência para 
encontros aos saberes docentes e processo identitário. 
 

Estágio supervisionado na ressignificação da prática docente 

 

As dimensões do papel do estágio na construção dos saberes docentes emergentes 
das práticas formativas ganham destaques centrais nas conclusões dos memoriais de estágio. 
No espaço dedicado às considerações finais acerca das 400 horas do estágio supervisonado 

entre as salas de aulas do IFMA/Timon e da educação básica, os alunos fazem elos entre o 
passado (as experiências no estágio), presente (os saberes docentes adquiridos) e futuro 

(futuro profissional). Algo típico quando se trata de narrativas (auto) biográficas como pontua 
Abrahão (2003, 2006) e Passeggi (2006). 

Ao registrar as compreensões do papel do estágio na formação inicial, os alunos 

estagiários deixam claro a importância desse momento no entendimento da cultura docente. 
Em síntese, os licenciados sentiram-se integrados aos conhecimentos de sua filiação 

profissional. Devem ser destacadas, também, as concepções dos licenciados do estágio como 
tempo e espaço de reflexão das práticas docentes, como nos exemplos seguintes: 

 

 

Através das observações e das regências com aplicações dos projetos de 

intervenção constatou-se que o estágio foi extremamente enriquecedor, pois 

permitiu uma reflexão a respeito da realidade assistida em todas as turmas, 

agregando valor e contribuindo para a formação de uma visão mais crítica e 

inovadora (AE12, 2016). 

 

Entendemos que o estágio é mais do que esse momento instrumentalizado, é o 

momento em que o professor em formação inicial tem a chance de perceber a 

materialização das temáticas estudadas e discutidas durante a graduação, é o 

momento de testar, comprovar teoria e reformular conceitos (AE18, 2015). 

 

De modo geral, a vivência deste período significou bem mais que o cumprimento 

da carga horária obrigatória para conclusão do curso de biologia. Na verdade, o 

estágio representou um grande momento de obtenção de conhecimentos práticos e 

de experimentação dos diversos desafios da educação no ambiente que representa 

meu futuro local de trabalho (AE23, 2016). 
 

A partir das expectativas do alcance dos objetivos propostos pelas atividades dos 

estágios identifica-se a sua relevância como ferramenta para a contextualização do 

ambiente de trabalho do futuro professor, proporcionando práticas e pesquisas no 

cotidiano da escola (AE24, 2017). 

 

Para a maioria dos alunos o estágio, em seus fundamentos teóricos e práticos, foi 
um espaço de saberes provenientes da formação profissional para diálogos, reflexões, prática 
e construção e/ou ressignificação de conhecimentos teóricos e práticos das disciplinas 

pedagógicas e específicas executadas ao longo da licenciatura. Dessa forma, podemos 
considerar o estágio como uma articulação que engendra os elementos necessários da 

formação docente inicial (Ghedin, Oliveira & Almeida, 2015; Krasilchik, 2008).  
O que se percebe também em algumas narrativas de alunos, é o estágio como 

dicotomia de teoria e prática. Compreendendo como uma “disciplina importante para 

ampliar os conhecimentos na parte prática dos estudantes, pois é uma experiência, muito 
diferente daquilo que nos retrata a teoria” (AE8, 2015). Essa dimensão gera equívocos na 

formação docente, reduzindo o estágio somente como “a hora da prática” (Pimenta & Lima, 
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2012). O papel do estágio, nesse sentido, se baliza as observações e imitação de professores 

com mais experiências, traduzindo o entendimento que o exercício de ser professor é 
unicamente técnico, prático e desalinhado da teoria. Tal como configura a seguinte narrativa: 

“esse treinamento que o estágio nos coloca em meio a circunstâncias que na teoria não 
poderíamos vivenciar” (AE6, 2015). 

Outro resultado é que os esquemas tradicionais do estágio de observações, 

participações e regências dão indícios de seus esgotamentos, tendo como pressuposto a 
formação de professores pela mera reprodução de práticas alheias (Piconez, 2012; Pimenta 

& Lima, 2011). E, com isso, as compreensões do estágio como algo tecnicista também são 
frutos das universidades mostrarem a teoria e prática com uma visão dicotômica, as quais 
privilegia a inserção dos sujeitos nas práticas profissionais somente ao final do curso e da 

fragmentação constante das teorias nos currículos das licenciaturas, fazendo que se pense o 
estágio em contraposição a uma práxis formadora (Fávero, 2011; Freitas, 2011). Em face 

disso, a proposta é que as práticas formativas devem ser desenvolvidas durante toda a 
formação profissional, o que permite olhares e construções de teoria e prática de saberes 
docentes desde o início da licenciatura (Ghedin, Oliveira & Almeida, 2015). 

Também nas considerações finais em sintonia com as regências, os alunos narram 
como o estágio supervisionado contribuiu na sua formação, reafirmando as experiências na 

educação básica lhe atribuíram maiores significados no início de sua carreira profissional. 
Sendo possível averiguar as visões construídas pelos alunos sobre a prática de ensino (Tabela 
2).  

 
Tabela 2 - Saberes docentes dos estagiários sobre prática de ensino. 

Prática docente 
                        Quant. de alunos 

Tradicionalista Construtivista 

Papel do professor 12 14 

Metodologia 12 14 
Ensino e aprendizagem 09 17 

Fonte: Os autores (2019). 
 

Anteriormente, notou-se que as observações no ensino de ciências/biologia e práticas 
nos projetos de intervenções levaram os licenciados a compreenderem o papel de buscar 
meios alternativos para os processos de ensino e aprendizagem. Sobretudo, aqueles em 

contraposição das abordagens essencialmente tradicionalistas. Contudo, após as regências 
verificamos 46% (=12 alunos) encerram o estágio com saberes da docência das atribuições 

do professor em sintonia com conhecimento e metodologia diante de reflexões tipicamente 
tradicionais. 

Os dados permitem inferir que os alunos não sustentaram os discursos e reflexões 

experimentadas nos projetos de intervenções. Logo, o estágio pode ser um espaço que 
estimule apenas reflexões pontuais sem formular maiores mudanças educacionais (Rotta & 

França, 2018). Vejamos alguns exemplos: 
 

Ao final, posso dizer que o estágio foi bem aproveitado, mostrou a importância e a 

beleza em ser o detentor do conhecimento (AE2, 2016). 

 

Transmitir o conteúdo e ter uma resposta positiva dos alunos é muito satisfatório 

(AE11, 2017). 

 

O estágio supervisionado constitui-se por fases distintas, nas quais foi possível 

vivenciar experiências singulares sobre o universo escolar, o papel do professor 

enquanto protagonista dos processos de ensino e aprendizagem (AE19, 2016). 

 

A metodologia utilizada foram aulas dialogadas e expositivas, onde somente o 
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professor regente transmitia informações (AE20, 2016). 

 

Nessa etapa do estágio ficou evidente a escolha de ser professora almejando 

realizar um trabalho significativo que proporcione o crescimento dos alunos. 

Ampliou-se conhecimentos na área de ciências que serão levados a vida toda 

profissional como educadora (AE26, 2015). 
 

Nessas narrativas (auto) biográficas é comum o uso de termos como “transmitir”, 
“assimilar”, “passar”, “verbalização” e “exposição” quando se referem o papel do professor 
no ensino dos conteúdos curriculares. Evidencia-se o caráter de verticalização das relações 

entre os alunos e professores, considerando o detentor dos conhecimentos. Esse visto de 
forma acumulativa pelos licenciados cuja função da escola e dos docentes corresponde a sua 

transmissão. Logo, os professores apresentam aos alunos somente os resultados para serem 
armazenados e repetidos nos processos avaliativos (Mizukami, 2011). 

Para Ghedin, Oliveira e Almeida (2015), a continuação de abordagens tradicionais 

no espaço escolar brasileiro em professores iniciantes é fruto do poder que a cultura da escola 
impõe aos novos profissionais. Na maioria das vezes, os professores abandonam os 

referenciais de formação e entregam-se as práticas enraizadas nos sistema escolar por 
conceber a incapacidade de superá-las diante dos desafios. Assim, “os processos formativos 
não conseguem ser estruturantes dos processos cognitivos e perspectivos dos docentes” 

(Ghedin, Oliveira & Almeida, 2015, p. 36). Com efeito, o novo professor transforma-se no 
mero transmissor de conhecimentos presentes nos livros didáticos. 

Outro fator que pondera para os resultados de abordagens tradicionalistas são as 
compreensões da “preocupação com o passado, como modelo a ser imitado e como lição 
para o futuro” (Mizukami, 2011, p. 10). Isso significa dizer que, os alunos estagiários 

procuraram praticar a sua atividade profissional à luz das reproduções dos métodos de ensino 
com base nos saberes provenientes da formação escolar anterior e os averiguados durante os 

estágios em razão das compreensões que as abordagens tradicionais são as únicas possíveis 
de serem aplicadas no contexto em que estão inseridos. 

Superar as abordagens tradicionais no ensino de ciências/biologia não é tarefa fácil, 

porém a mudança didática na formação de professores é possível, sobretudo, quando 
compreendem o papel da prática docente mediante pesquisas e reflexões em Didática das 

Ciências (Cachapuz et al., 2001; Carvalho & Gil-Pérez, 2011). Nessa perspectiva, 
verificamos a ressignificação de alunos acerca da prática docente, contrapondo-se ao senso 
comum pedagógico presentes nos saberes provenientes da formação escolar anterior e 

observações nos estágios. Logo, nos percursos das universidades para a educação básica, os 
estagiários podem compreender a realidade não para copiá-la, mas transformá-la (Pimenta & 

Lima, 2012). 
Há 14 (=54%) licenciados identificados com saberes da docência proveniente de 

suas experiências ancoradas no papel do professor e metodologia a partir do construtivismo 

e 17 (=65%) alunos estagiários que concebem o ensino e aprendizagem nessa abordagem 
epistemológica. É interessante notar que o número desproporcional de alunos quanto ao 
ensino e aprendizagem é fruto de reflexões dos licenciados que realizam métodos tradicionais 

em suas regências e concluíram que elas não são suficientes para melhoria na aprendizagem 
de seus alunos. 

A formação de professores com base em pesquisas com reflexão-ação-reflexão 
possibilita criar cenários para mudanças e novas propostas de ensino, apesar de esquemas 
tradicionais ainda persistirem. A partir dessas considerações, torna- se visível o papel do 

estágio com pesquisa como instrumento para ressignificar as práticas dos professores. Isso é 
claro em algumas narrativas: 

 

Sentia que a maioria deles não achava sentido em está ali, vi mentes tão jovens sem 
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perspectiva de vida profissional e acadêmica [...] Senti obrigação de tentar mudar 

essa situação foi então que resolvi elaborando aulas lúdicas [...] Foi então que 

percebi que o problema maior não estava somente naqueles alunos desinteressados, 

o problema também estava em [...] alguns professores que não explicavam os 

conteúdos, apenas "jogava" no quadro, passava uma atividade e pronto (AE9, 

2015). 
 

Com o decorrer destas etapas de estágio supervisionado, várias epistemologias 

foram utilizadas e, dentre elas, a que teve um melhor rendimento foi a 

epistemologia sócio-histórica de Vygotsky, permitindo uma produção mais 

concreta do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula (AE15, 2017). 

 

A partir das observações e das regências pude compreender o quão complexo e 

delicado é o papel do professor. Não apenas um mediador de conhecimento, mas 

também um formador de cidadãos (AE22, 2016). 
 

A figura do professor se configura como um instrutor nos caminhos da construção 

de conhecimentos nos alunos (AE24, 2017). 

 

Com as narrativas (auto) biográficas é possível afirmar que, as compreensões dos 
alunos numa visão construtivista das abordagens de ensino e aprendizagem estão em 

oposição às práticas pedagógicas conteudistas e memorísticas. De modo geral, entendemos 
o construtivismo a partir de Krasilchik (2008) como desenvolvimento do cognitivismo 

admitindo que os conhecimentos sejam construídos e edificados pelos sujeitos. 
O que chamamos de aproximação construtivista na Educação em Ciência é uma 

“proposta que contempla a participação activa dos estudantes na construção do 

conhecimento e não a simples reconstrução pessoal do conhecimento previamente adquirido, 
através do professor ou do livro escolar” (Cachapuz et al., 2005, p. 114). Com efeito, têm-

se as metodologias dos professores convergem para ativas por colocarem os alunos no centro 
e serem protagonistas dos processos de ensino e aprendizagem. 

Para os licenciados, então, o papel dos professores articula-se aos de mediadores, 

facilitadores e ativadores da autonomia dos alunos na construção de seus conhecimentos, 
sempre considerando as suas percepções prévias na edificação de suas aprendizagens. Logo, 

observamos que alunos estagiários construtivistas são, sobretudo, aqueles que durante a 
regência foram além das abordagens tradicionais, buscaram caminhos alternativos, de baixo 
custo e fácil obtenção, para superá-las. Em suas práticas na sala de aula atrelaram o papel das 

atividades práticas (experimentação, modelização didática e jogos didáticos) na melhoria das 
aprendizagens de seus alunos no Ensino Fundamental e Médio. 

Entendemos, por conseguinte, que a mudança didática é possível na formação de 
professores de Ciências/Biologia quando está somada na aquisição de aprendizagens teóricas 
e práticas sobre Didáticas das Ciências associadas ao ensino e pesquisa. Logo, acreditamos 

que a formação dos profissionais não pode ficar restrita aos conteúdos científicos das 
Ciências Biológicas. Por essas razões, na última etapa da escrita dos memoriais de estágio a 

mediação hermenêutica ganha papel de destaque na construção das narrativas (auto) 
biográficas em virtude do processo de interpretação dos momentos experimentados e de suas 
ressignificações na vida dos sujeitos. Aqui os formandos evocam os principais fatos para 

refleti-los e disso dependerá seu processo de conscientização e emancipação (Passegini, 
2006, 2011). 

Nesse sentido, verificamos que os alunos construtivistas foram capazes de distanciar 
das formas de pensar e agir que as escolas e seus contextos impõem nas práticas dos 
professores. Assistiram-se, as reflexões sobre as ações da regência e projetos de intervenções 

com distanciamentos para reconstruí-las e analisá-las. Tal processo de metarreflexão permite 
o desenvolvimento de professores reflexivos, críticos e autônomos (Alarcão, 2011). A 

questão, então, ao narrarem suas próprias histórias, os sujeitos buscam atribuir sentidos e 
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significados às suas experiências, e nesse processo, desenvolvem suas representações de si, 

se reinventando (Souza, 2007; Passegini, 2011). 
Com isso, “o encerramento da escrita do memorial caracteriza a instância de 

ressignificação da experiência, momento crucial de conscientização e de (re) conhecimento 
de si mesmo” (Passegini, 2006, p. 215). Trata-se, pois, de uma conduta que retrata as 
narrativas (auto) biográficas como espaço para que os alunos estagiários diante das escritas 

de si, das ações e reflexões transformam-se em profissionais com autonomia profissional e 
intelectual nas suas práticas docentes. Mostram, com isso, que os memoriais de estágios 

oportunizam refletir a construção de sua própria identidade, revelando a sua autoformação na 
ressignificação sobre suas práticas e como enfrentar os problemas da profissão. 

Isto é, as etapas de observação, projetos de intervenções e regências mediante 

pesquisas e reflexões foram capazes de tornar, parcialmente, os licenciados conscientes e 
emancipados para atuarem no ensino de ciências/biologia com seus desafios e possibilidades 

na educação básica. Entendemos, então, que as categorias de ter, fazer e refletir as 
experiências de Josso (2004) estabelecem uma teia relacional entre teoria e prática cheia de 
significados sendo capazes de proporcionar a ressignificação da prática docente em 

licenciandos. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir dos memoriais de estágio, as narrativas de si dos licenciados revelam os 

sentidos e significados que o estágio supervisionado desempenha no caminho formativo dos 
alunos e a construção do saber-fazer docente. Os futuros professores, mediante a reflexão- 

ação-reflexão experimentaram a cultura profissional docente a partir de dentro, de olhares 
próprios e singulares. As situações experimentadas no estágio supervisionado permitiam 
emergir saberes da docência proveniente de suas próprias experiências na profissão, 

sobretudo, em relação às práticas de ensino em duas abordagens: tradicionalistas e 
construtivistas.  

Os alunos estagiários com saberes tradicionais nas práticas docentes apresentaram 
visões de ensino e aprendizagem ancorados nas reproduções de modelos e práticas de 
professores observados durante os estágios e na história de suas escolarizações. Logo, para 

os tradicionalistas os estágios configuraram-se como um espaço de imitação de metodologias 
e aplicações de técnicas, sem fundamentação teórica pedagógica, em razão das circunstâncias 

disciplinares dos alunos, sociais e estruturais da educação básica. Algo que também reflete o 
quão forte pode ser a cultura escolar na determinação das práticas de ensino dos professores, 
sobretudo, daqueles em início de carreira quando não foram capazes, ainda, na formação 

inicial desenvolver maiores autonomias profissionais. 
Consideramos também que a fragmentação durante a formação entre a Pedagogia e 

as Ciências Biológicas, constitui-se um fator que auxilia na determinação das compreensões 
tradicionalistas emergidas pelos alunos estagiários. Tal dicotomia pode provocar um abismo 
no entendimento dos futuros professores pela falta de integração das práticas de ensino com 

os conhecimentos das disciplinas específicas no saber fazer e ser professor para educação 
básica. Com isso, os alunos estagiários vivem um modelo de estágio pautado na racionalidade 

do tecnicismo nas quais os saberes e ser professor restringe-se ao conhecimento dos 
conteúdos curriculares de Ciências Biológicas nos livros didáticos para transmiti- los. 

No estudo constatamos que os professores recém-formados com visões de estágio 

como momento de alinhar teoria e prática e reflexão-ação-reflexão apresentaram no final uma 
visão construtivista da prática docente. Com as narrativas (auto) biográficas desses alunos, 

verificamos abordagens críticas da realidade, por intermédio de referencial teórico e um 
sentimento de autonomia na construção de sua identidade docente. Os alunos buscaram e 
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executaram um distanciamento de suas práticas em sala de aula dos métodos de ensino 

enraizados na cultura escolar. São futuros professores que entenderam que abordagens 
essencialmente tradicionais não são suficientes para melhores aprendizagens dos alunos. 

De acordo com a pesquisa, as experiências se convertem em práticas formativas 
quando contextualizadas, analisadas e refletidas pelos estagiários. Não meramente como 
exigências institucionais, mas quando ganham dimensões pessoais dos alunos ao 

compreenderem o estágio como teoria, prática, pesquisa e ensino em Didática das Ciências. 
Constatamos aprendizagens da docência reveladas em narrativas (auto) biograficas reflexivas 

diante de experiências formuladas pelas informações, seletividade da memória, cultura da 
escola, das práticas dos professores titulares, desempenho e comportamento dos alunos e dos 
materiais didáticos. 

A pesquisa demonstrou que o Estágio Curricular no IFMA/Timon, enquanto práxis 
na pesquisa na cultura dos professores, em especial das metodologias de ensino foi capaz de 

provocar ressignificações na prática docente de futuros professores. Logo, mudanças 
didáticas no ensino de ciências/biologia frente aos novos desafios da educação pública. 
Contudo, a existência de concepções tradicionalistas faz ligar uma alerta, uma luz vermelha 

na necessidade de mudanças na formação dos professores. Não somente no estágio 
supervisionado, mas integrar a pesquisa, teoria e prática no ensino de ciências/biologia. 

Acreditamos que a inserção de estreitamento das relações da práxis nas disciplinas 
pedagógicas com as específicas torne possível a formação de futuros professores reflexivos, 
críticos, conscientes e emancipados nas suas práticas educacionais. 

Sem a pretensão de esgotar o assunto, os resultados da pesquisa proporcionam, 
parcialmente, um diagnóstico atualizado do desfecho do Estágio Curricular na formação 

inicial dos professores no IFMA/Timon. Assim, carecem de maiores estudos, que poderiam 
compreender o perfil didático dos egressos do curso, uma vez que os saberes docentes são 
instáveis e passíveis de mudanças. Logo, é necessário compreender se a prática na sala de 

aula, a realidade em que o profissional se encontra após a formação inicial fez emergir novos 
saberes docentes e/ou ressignificou os já existentes. Além disso, ampliar as compreensões 

do papel do estágio na construção da identidade dos alunos com entrevistas e/ou 
questionários, contribuições do professor formador e as verificações entre o currículo 
prescrito, praticado e oculto presentes no Estágio Curricular. 

 

 
REFERÊNCIAS 

 

ABRAHÃO, M. H. M. B. (2006). As narrativas de si ressignificadas pelo emprego do método 
autobiográfico. SOUZA, E. C. & BARRETO, M. H. M. (Orgs.), Tempos, narrativas e 

ficções: a invenção de si. (pp. 149-169). Porto Alegre: EDIPUCRS. 
 

ABRAHÃO, M. H. M. B. (2003). Memória, narrativas e pesquisas autobiográficas. História 
da Educação, Pelotas, 14, 79-95. Recuperado de 
https://seer.ufrgs.br/asphe/article/view/30223/pdf 

 
ALARCÃO, I. (2011). Professores reflexivos em uma escola reflexiva. 8. ed. São Paulo: 

Cortez. 
 
ANDRADE, M. L. F. & MASSABNI, V. G. O desenvolvimento de atividades práticas na 

escola: um desafio para os professores de ciências. Ciências & Educação, 17(4), 835-854. 
Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v17n4/a05v17n4.pdf 

 

https://seer.ufrgs.br/asphe/article/view/30223/pdf
http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v17n4/a05v17n4.pdf


34 
 

ASTOLFI, J. P. & DEVELAY, M. (2012). A didática das ciências. Magda Sento Sé Fonseca 

[tradução]. 16 ed. Campinas/SP: Papirus. 
 

BARDIN, L. (2011). Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70. 
 
BAUER, M. W. (2002). Análise de conteúdo clássica: uma revisão. In: BAUER, M. W. & 

GASKELL, G. (Orgs.), Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático (pp. 
189-217). Pedrinho A. Guareschi [tradução], Petropolis, RJ. 

 
Conselho Nacional de Educação (CNE). 2002. Resolução n. 1, de 18 de fevereiro de 2002. 
Institui diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica, 

em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. 
 

Conselho Nacional de Educação (CNE). 2002. Resolução n. 2, de 19 de fevereiro de 2002. 
Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de 
formação de professores da Educação Básica em nível superior. 

 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão [IFMA] (2011). Projeto 

pedagógico do curso superior de Licenciatura em Ciências Biológicas. Timon, 2011. 
 
CACHAPUZ, A. F. (2011). Investigações em didática das ciências em Portugal: um balanço 

crítico. In: PIMENTA, S. G. (Org.), Didática e formação de professores: percursos e 
perspectivas no Brasil e Portugal (pp. 231-270). 6. ed. São Paulo, Cortez. 

 
CACHAPUZ, A. F.  (2001). A emergência da didáctica das ciências como campo específico 
de conhecimento. Revista Portuguesa de Educação, 14(1), 155-195. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/pdf/374/37414108.pdf 
 

CACHAPUZ, A.; GIL-PÉREZ, D. CARVALHO, A. M. P.; PRAIA, J. & VILCHES, A. 
(2005). A necessária renovação do ensino das ciências. São Paulo: Cortez. 
 

CARVALHO, A. M. P. & GIL-PÉREZ, Daniel. (2011). Formação de professores de 
ciências: tendências e inovações. 10. ed. São Paulo: Cortez. 

 
DELIZOICOV, D.; ANGOTTI, J. A.; PERNAMBUCO, M. M. (2009). Ensino de Ciências: 
fundamentos e métodos. 2. ed. São Paulo; Cortez. 

 
FÁVERO, M. L. A. (2011). Universidade e estágio curricular: subsídios para discussão. In: 

ALVES, N. (Org,), Formação de professores: pensar e agir (pp. 57-76). 11. ed. São Paulo: 
Cortez. 
 

FREITAS, L. C. (2011). Neotecnicismo e formação do educador. In: ALVES, N. (Org,), 
Formação de professores: pensar e agir (pp. 95-108). 11. ed. São Paulo: Cortez. 

 
FRISON, L. M. B. & SIMÃO, A. M. (2011). Abordagem (auto) biográfica - narrativas de 
formação e autorregulação da aprendizagem reveladas em portfólios reflexivos. Educação, 

34(2),198-206. Recuperado de 
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/8705/6357 

 
GASTAL, M. L.; AVANZI, M. R. (2015). Saber da experiência e narrativas autobiograficas 

http://www.redalyc.org/pdf/374/37414108.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/8705/6357


35 
 

na formação inicial de professores de biologia. Ciência & Educação, 21(1), 149-158. 

Recuperado de http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v21n1/1516-7313-ciedu-21-01-0149.pdf 
 

GHEDIN, E.; OLIVEIRA, E. S. & ALMEIDA, W. A. (2015). Estágio com pesquisa. São 
Paulo: Cortez. 
 

JOSSO, M. C. (2004). Experiência de vida e formação. Lisboa: EDUCA. 
 

KISHIMOTO, T. M. (1994). O jogo e a educação infantil. Perspectiva, 22, 105-128. 
Recuperado de https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/viewFile/10745/10260 
 

KRASILCHIK, M. (2008). Práticas no ensino de biologia. 4. ed. São Paulo: EDUSP. 
 

LARROSA, J. (2011). Experiência e alteridade em educação. Revista Reflexão e Ação, 19(2), 
4-27. Recuperado de https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/2444/1898 
 

MÂCEDO, F. C. S. & KALHIL, J. B. (2015). Tecnologias digitais computadorizadas no 
processo de ensino-aprendizagem de ciências. In: GONÇALVES, T. V. O. & MÂCEDO, F. 

C. S. (Org.), Educação em ciências e matemática: debates contemporâneos sobre ensino e 
formação de professores (pp. 55-65). Porto Alegre: Penso. 
 

MIZUKAMI, M. G. N. (2011). Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: E.P.U. 
 

MORAES, C. B. (2017). A motivação pela docência: narrativas autobiográficas de 
professores de biologia em formação inicial. Dissertação (Mestrado em Educação em 
Ciências). Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus. 

 
NÓVOA, A. (1995). Os professores e as histórias da sua vida. In: NÓVOA, A. (Org.). Vida 

de professores. (p. 11-30). 2. ed. Porto Editora, Porto/Lisboa. 
 
NÓVOA, A. (2009). Para uma formação de professores construída dentro da profissão. 

Revista de Educación. 350, 2013-218. Recuperado de 
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re350/re350_09por.pdf 

 
PASSEGGI, M. C. (2011). A experiência em formação. Educação, Porto Alegre, 34(2), 147-
156. Recuperado de http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/8697 

 
PASSEGGI, M. C. (2006). A formação do formador na abordagem biográfica: a experiência 

dos memoriais de formação. SOUZA, E. C. & BARRETO, M. H. M. (Orgs.), Tempos, 
narrativas e ficções: a invenção de si (pp. 203-217). Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. 
 

PASSEGGI, M. C. & SOUZA, E. C. (2017). O movimento (auto) biográfico no Brasil: 
esboço de suas configurações no campo educacional. Revista Investigacion Cualitativa, 2(1), 

6-26. Recuperado de 
https://ojs.revistainvestigacioncualitativa.com/index.php/ric/article/view/56 
 

PENA, A. L. (2015). Narrativas autobiográficas e formação de educadores sexuais. 
Dissertação (Mestrado Profissional em Ensino de Ciências). Universidade de Brasília, 

Brasília. 
 

http://www.scielo.br/pdf/ciedu/v21n1/1516-7313-ciedu-21-01-0149.pdf
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/viewFile/10745/10260
https://online.unisc.br/seer/index.php/reflex/article/view/2444/1898
http://www.revistaeducacion.educacion.es/re350/re350_09por.pdf
http://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/faced/article/view/8697
https://ojs.revistainvestigacioncualitativa.com/index.php/ric/article/view/56


36 
 

PICONEZ, S. C. B. (2012). A prática de ensino e o estágio supervisionado: a aproximação da 

realidade escolar e a prática de reflexão. In: PICONEZ, S. C. B. (Coord.), A prática de ensino 
e o estágio supervisionado (pp. 13-34). 24. ed. Campinas, Papirus. 

 
PIMENTA, S. G. & LIMA, M. S. L. (2012) Estágio e docência. 7. ed. São Paulo: Cortez. 
 

RAMOS, M. D. P.; OLIVEIRA, R. C. M. & SANTOS, M. R. Estado da arte da pesquisa 
(auto) biográfica: uma análise do portal de periódicos CAPES. Revista Brasileira de Pesquisa 

(Auto) Biográfica, 2(5), 449-469. Recuperado de 
https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/view/3054 
 

ROTTA, J. C. & FRANÇA, R. S. (2018). A formação reflexiva do professor de ciências 
naturais e o estágio supervisionado. Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias, 17(2), 

509-521. Recuperado de 
http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen17/REEC_17_2_12_ex1190.pdf 
 

SOUZA, E. C. (2007). (Auto) biografia, história de vida e práticas de formação. In: 
NASCIMENTO, A. D. & HETKOWSKI, T. M. (Orgs.), Memória e formação de professores 

(pp. 59-74). Salvador: EDUFBA. 
 
SOUZA, E. C. Pesquisa narrativa e escrita (auto) biográfica: interfaces metodológicas e 

formativas. In: SOUZA, E. C. & BARRETO, M. H. M. (Orgs.), Tempos, narrativas e ficções: 
a invenção de si (pp. 137-147). Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006. 

 
TARDIF, M. (2002). Saberes docentes e formação profissional. 5. ed. Petrópolis, RJ, Vozes. 
 

TRIVIÑOS, A. N. S. (2015). Introdução à pesquisa em ciências sociais: a pesquisa 
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.revistas.uneb.br/index.php/rbpab/article/view/3054
http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen17/REEC_17_2_12_ex1190.pdf


37 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Vxx (x) – Abr. 
20xx pp. xx - xx 

 

ANEXO A – Template eletrônico da Revista Investigações em Ensino de 

Ciências 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO DO ARTIGO (NEGRITO, ARIAL 10 PT., MAIÚSCULO, CENTRALIZADO) 

Title of the paper in English (Italic, Arial 10 pt.)  

Resumo (Negrito, Arial 10 pt.) 

 

Texto do resumo em parágrafo único e sem recuo em relação à margem esquerda. Texto do resumo em parágrafo 

único e sem recuo em relação à margem esquerda. Texto do resumo em parágrafo único e sem recuo em relação à 

margem esquerda. Texto do resumo em parágrafo único e sem recuo em relação à margem esquerda. Texto do 

resumo em parágrafo único e sem recuo em relação à margem esquerda. Texto do resumo em parágrafo único e 

sem recuo em relação à margem esquerda. Texto do resumo em parágrafo único e sem recuo em relação à margem 

esquerda. Texto do resumo em parágrafo único e sem recuo em relação à margem esquerda. Texto do resumo em 

parágrafo único e sem recuo em relação à margem esquerda. Texto do resumo em parágrafo único e sem recuo em 

relação à margem esquerda. Texto do resumo em parágrafo único e sem recuo em relação à margem esquerda. 

Texto do resumo em parágrafo único e sem recuo em relação à margem esquerda. Texto do resumo em parágrafo 

único e sem recuo em relação à margem esquerda. Texto do resumo em parágrafo único e sem recuo em relação à 

margem esquerda. Texto do resumo em parágrafo único e sem recuo em relação à margem esquerda. 

Palavras-Chave: Palavra-chave 1; Palavra-chave 2; ... (Arial 10 pt., máximo de cinco palavras -chave separadas 

por ponto e vírgula). 

Abstract (Bold, Arial 10 pt.) 

English translation of the Portuguese/Spanish abstract.  English translation of the Portuguese/Spanish abstract. 

English translation of the Portuguese/Spanish abstract. English translation of the Portuguese/Spanish abstract. 

English translation of the Portuguese/Spanish abstract. English translation of the Portuguese/Spanish abstra ct. 

English translation of the Portuguese/Spanish abstract. English translation of the Portuguese/Spanish abstract. 

English translation of the Portuguese/Spanish abstract. English translation of the Portuguese/Spanish abstract. 

English translation of the Portuguese/Spanish abstract. English translation of the Portuguese/Spanish abstract. 

English translation of the Portuguese/Spanish abstract. English translation of the Portuguese/Spanish abstract. 

English translation of the Portuguese/Spanish abstract. English translation of the Portuguese/Spanish abstract. 

English translation of the Portuguese/Spanish abstract. English translation of the Portuguese/Spanish abstract. 

English translation of the Portuguese/Spanish abstract. English translation of the Portugues e/Spanish abstract. 

English translation of the Portuguese/Spanish abstract. 

Keywords: Keyword 1; Keyword 2; ... (Arial 10 pt., a maximum of five keywords, separated by semicolon). 

  



39 
 

INTRODUÇÃO E OS TÍTULOS DAS PRINCIPAIS SEÇÕES DO TRABALHO (NEGRITO, ARIAL 10 

PT., MAIÚSCULO) 
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Gráficos, figuras, mapas e imagens devem ter a legenda colocada abaixo deles e na mesma página. A 

Figura 1, mostra um exemplo. 

 
Figura 1 – Diferentemente das tabelas e quadros, a legenda vem após as figuras (mapas, imagens, 

fotos....). 
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ou extrações de alguma obra, precisam ter a autoria referenciada na respectiva legenda. Exemplo: Figura 3 – 
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