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RESUMO

A pesquisa denominada A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA NO ESTÁGIO CURRICULAR 

SUPERVISIONADO: uma análise a partir dos relatórios finais de estágio docente de 

licenciando em informática do IFRN- Campus Ipanguaçu, tem por objetivo geral analisar as 

relações entre teoria e prática a partir dos relatórios finais de estágio supervisionado dos 

licenciandos em informática do IFRN- Campus Ipanguaçu, de modo a verificar as presenças 

ou ausências de fundamentação teóricas nas descrições/reflexões acerca das regências 

desenvolvidas pelos licenciandos; como também classificar os níveis da articulação teoria e 

prática e apresentar as contribuições da articulação teoria e prática no desenvolvimento da 

regência dos licenciandos em informática. O estágio supervisionado, nesta pesquisa, 

caracteriza-se como campo do conhecimento e também uma importante oportunidade 

formativa de vivenciar o futuro exercício e atuação docente, favorecendo a construção da 

práxis educativa. A práxis é entendida, na perspectiva de Pimenta (2004), como uma atividade 

transformadora da realidade, ou seja, é no contexto da sala de aula, da escola, do sistema de 

ensino e da sociedade que a práxis se dá. Além dessa autora, esta pesquisa toma como base as 

principais contribuições teóricas de diversos pesquisadores como: Candau (2013), Tardif 

(2014) e Freire(1996). Com o auxílio da literatura, conseguimos aprofundar a compreensão 

dos mecanismos de articulação e/ou dissociação entre teoria e prática presentes nos relatórios, 

o que poderá contribuir para os estudos no estágio da licenciatura em informática do IFRN, 

campus Ipanguaçu. Com as análises dos relatórios de estágio, como estratégia metodológica, 

foi possível observar que, as narrativas possuem, ainda, fragilidades quanto à fundamentação 

teórica, verificou-se que, ainda, são insuficientes os elementos descritivos-reflexivos do fazer 

dos estagiários durante a regência, ou seja, as narrativas acabam deixando lacunas nessa 

perspectiva. Através dessa investigação, percebemos a importância do professor reflexivo, 

pois é acerca da reflexão sobre a prática que estabelecemos possibilidades para busca de um 

trabalho que articula fundamentações teóricas significativas com as práticas apropriadas, na 

intenção da formação de um profissional reflexivo, que seja capaz de atuar no 

desenvolvimento do meio em que vive, não apenas reproduzindo conhecimento adquiridos no 

curso, mas transformando esses conhecimentos e as práticas sociais correspondentes.

Palavras- chave: Formação e práxis docente. Articulação teoria e prática. Estágio curricular



ABSTRACT 

The research denominated THEORY AND PRACTICE RELATIONSHIPS IN THE 

SUPERVISED CURRICULAR STAGE: an analysis based on the final reports of the teaching 

experience of the licenciando in informatics of IFRN-Campus Ipanguaçu, has the general 

objective to analyze the relations between theory and practice from the final reports of 

Supervised internship of the informatics graduates of the IFRN-Campus Ipanguaçu, in order 

to verify the presence or absence of theoretical foundations in the descriptions / reflections 

about the regencies developed by the licenciandos; As well as classify the levels of 

articulation theory and practice and present the contributions of articulation theory and 

practice in the development of the regency of the graduates in computer science. The 

supervised internship, in this research, is characterized as a field of knowledge and also an 

important formative opportunity to experience the future exercise and teaching performance, 

favoring the construction of the educational praxis. In the perspective of Pimenta (2004), 

praxis is understood as an activity transforming reality, that is, it is in the context of the 

classroom, school, education system and society that praxis takes place. Besides this author, 

this research is based on the main theoretical contributions of several researchers such as 

Candau (2013), Tardif (2014) and Freire (1996). With the help of the literature, we were able 

to deepen the understanding of the mechanisms of articulation and / or dissociation between 

theory and practice present in the reports, which could contribute to the studies in the degree 

of informatics degree at IFRN, Ipanguaçu campus. With the analysis of the traineeship 

reports, as a methodological strategy, it was possible to observe that the narratives still have 

weaknesses regarding the theoretical basis, it was verified that, still, the descriptive-reflexive 

elements of the trainees' doing during the regency are insufficient , That is, the narratives end 

up leaving gaps in this perspective. Through this investigation, we perceive the importance of 

the reflective teacher, because it is about the reflection about the practice that we establish 

possibilities to search for a work that articulates meaningful theoretical foundations with the 

appropriate practices, in the intention of the formation of a reflexive professional, who is 

capable of To act in the development of the environment in which it lives, not only 

reproducing knowledge acquired in the course, but transforming that knowledge and 

corresponding social practices.

Keywords: Teacher training and praxis. Articulation theory and practice. Curricular 

Internship.
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 INTRODUÇÃO 

O Estágio Curricular Supervisionado na Formação Docente constitui-se como um 

relevante campo de conhecimento, devendo transcender o limite da prática e não apenas 

cumprir as atividades obrigatórias do currículo. É preciso compreender que o estágio docente 

é, para os profissionais/estudantes de licenciatura, uma oportunidade singular já que o estágio 

tende a assumir também um caráter científico, concebendo papel decisivo na formação 

profissional do professor e, por isso, possibilita a busca de novas e criativas alternativas para o 

exercício da docência.

Sendo assim, o Estágio Supervisionado não tem apenas a função de levar os 

conhecimentos teóricos ao campo da prática, mas compreendê-los, reelaborá-los, 

proporcionando reflexão e experiência ao futuro docente.

Nessa perspectiva, a escolha do tema desta monografia surgiu a partir das minhas 

inquietações e dificuldades em relacionar as teorias estudadas nas disciplinas do curso, com a 

atuação no estágio. Logo, decidi refletir sobre a relação teórico-prática no estágio, através dos 

relatos das regências no estágio. 

Este trabalho monográfico privilegia como objeto de estudo o registro do 

desenvolvimento da regência no estágio supervisionado dos licenciandos em Informática do 

IFRN campus Ipanguaçu e apresenta como objetivo geral: 

- Analisar as relações entre a teoria e a prática a partir dos relatórios finais de estágio 

docente dos licenciandos em informática do IFRN-Ipanguaçu.

Como objetivos específicos elencam-se:

 - Verificar a existência ou ausências de fundamentações teóricas nas 

descrições/reflexões acerca das regências desenvolvidas pelos licenciandos;

- Classificar os níveis da articulação teoria e prática presentes nos relatórios finais do 

estágio docente;

- Apresentar as contribuições da articulação teoria e prática no desenvolvimento da 

regência dos licenciandos em informática.
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Sobre a metodologia utilizada neste estudo, trata-se de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa, cujo procedimento metodológico utilizado foi à análise documental dos relatórios 

finais de estágio. Constitui-se como uma técnica de coleta de dados importante na pesquisa 

qualitativa, seja complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando 

aspectos novos de um tema ou problema. (LUDKE e ANDRÉ, 1986). Será constituída, 

também, de uma revisão bibliográfica sobre a relação teoria e prática na formação docente.

Este trabalho está estruturado em introdução, referencial metodológico no primeiro 

capítulo e com referencial teórico com três capítulos e as considerações finais. Primeiramente, 

trataremos sobre os procedimentos metodológicos da pesquisa. No segundo capítulo, 

discorreremos sobre reflexões teóricas sobre o estágio bem como os aportes legais que o 

orientam. No terceiro capítulo, elucidaremos nossa compreensão acerca da relação teoria e 

prática à luz de teóricos renomados como: Pimenta (2004), Paulo Freire (1996), Candau 

(2013) e Tardif (2014), como também numa perspectiva analítica a partir dos relatórios de 

estágio. Ainda no terceiro capítulo, a análise se aprofunda com a abordagem sobre os níveis 

de articulações presentes nos relatórios de estágio, os quais classificamos como descritivo, 

superficial e crítico-reflexivo. E, por fim, as considerações finais acerca da relação teoria e 

prática, enfatizando os desafios para a formação do professor reflexivo no Estágio 

Supervisionado da Licenciatura em Informática, no campus IFRN-Ipanguaçu.
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1.REFERENCIAL METODOLÓGICO

Caminhante, não há caminho, o caminho se faz ao caminhar.
(Antonio Machado)

A metodologia é imprescindível para o estudo, pois ela é o caminho, a trajetória 

demarcada para apreender o objeto ou fenômeno investigado a partir de procedimentos em 

relação aos tipos de pesquisa e as formas de coletar os dados e tratá-los. É essencial esclarecer 

que a pesquisa é sistematizada por métodos e indica uma classificação conforme o objeto, 

delineamento e procedimento. Para Demo (2000, p. 20), “a pesquisa é entendida tanto como 

procedimento de fabricação do conhecimento, quanto como procedimento de aprendizagem 

(princípio científico e educativo), sendo parte integrante de todo processo reconstrutivo de 

conhecimento.” 

A pesquisa também tem como finalidade “resolver problemas e solucionar dúvidas, 

mediante a utilização de procedimentos científicos” (BARROS; LEHFELD, 2000, p. 14), a 

partir de interrogações formuladas em relação a pontos ou fatos que permanecem obscuros e 

necessitam de explicações plausíveis e respostas que venham a elucidá-las. Para isso, há 

vários tipos de pesquisas que proporcionam a coleta de dados sobre o que desejamos 

investigar. Para Minayo (2009), a pesquisa é uma atividade básica da ciência na sua 

indagação e construção da realidade, é ela que alimenta a atividade de ensino e a atualiza 

frente à realidade do mundo.

Enquanto pesquisadora, não pretendo estabelecer a efetividade das minhas 

averiguações, mas sim ser capaz de demonstrar, segundo os critérios do estudo, que o 

conhecimento produzido nesta pesquisa é  relevante teoricamente e socialmente, nos estudos 

sobre formação docente.

Conforme explicitado, esta pesquisa se configura com uma abordagem qualitativa, 

pois irá discorrer sobre elementos do fenômeno que não se constituem em quantidade, mas 

sim a partir de uma análise qualitativa, ou seja, responde a questões muito particulares, com 

nível de realidade que não deveria ser quantificado. De acordo com Minayo (2009), a 

pesquisa qualitativa é caracterizada por:
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[...] ela trabalha como o universo dos significados, dos motivos, das 
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de 
fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o 
ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e 
por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida[...] 
(MINAYO, 2009, p.21).

O estudo também parte por uma análise documental, constituída por quatorze 

relatórios de Estágio Supervisionado investigados. A análise documental, caracteriza-se pela 

consulta à documentos, desde leis, relatórios, autobiografias entre outros. De acordo com 

Ludke e André (1986, p.38), “a análise documental pode se constituir numa técnica valiosa de 

abordagem de dados qualitativos seja complementando as informações obtidas por outras 

técnicas, seja desvelando aspectos novos de um tema ou problema”.

Ao termínio de cada etapa do estágio curricular supervisionado, para fins de conclusão 

da etapa, é exigido um relatório parcial, que é previsto na Lei de estágio (Lei 11.788/2008), 

que está explicitado no PPC do curso de Licenciatura em Informática. As etapas do estágio 

docente é composta por atividades a serem desenvolvidas pelos licenciandos, sob orientação 

de um professor orientador e de um professor colaborador. Na primeira etapa do estágio 

docente o estudante irá desenvolver atividades como, caracterização e observação da escola, 

revisão e aprofundamento de referenciais teóricos, elaboração do portfólio das atividades da 

etapa. Já na segunda o estudante irá desenvolver atividades como, caracterização e observação 

da escola e da sala de aula, planejamento da regência e elaboração de relatório parcial de 

atividades. Na terceira etapa o estudante desempenhará atividades como, observação de sala 

de aula, regência no ensino fundamental, prioritariamente, elaboração de relatório parcial de 

atividades. Já na quarta etapa o estudante além da observação em aula e regência no ensino 

médio, irá elaborar projeto de intervenção na escola e relatório final do estágio.

A análise da pesquisa privilegia apenas os relatórios finais de estágio, pelo fato de 

constituir o conjunto das etapas do estágio, além de que no relatório final possuem todas as 

regências necessárias para a análise do documento para coleta dos dados da pesquisa. Foram 

construídas categorias de análises com os dados, originando a construção de três níveis 

analíticos, a saber:

 Descritiva – essa categoria encontra-se na interface entre a categoria superficial 

e a crítica-reflexiva. Tem como característica basilar descrever os elementos 

constitutivos da prática docente, no entanto, desprovidos de elementos 
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reflexivos e indicadores das concepções que subjazem as práticas 

desenvolvidas na regência.

 Superficial- essa categoria é caracterizada pelo registro da regência desprovido 

de elementos, contextualizadores da prática docente, isto é, não possibilita ao 

leitor identificar as intenções educativas, os procedimentos metodológicos 

adotados, os instrumentos e critérios de avaliação inerentes à regência em 

destaque, como também não sinaliza as formas de interação que ocorreram em 

sala de aula.

 Crítica-reflexiva – essa categoria de análise está ancorada em aportes legais e 

na literatura especializada que preconizam uma formação docente que 

possibilite aos licenciandos articular/integrar teoria e prática na regência e 

caracteriza-se pelos registros que evidenciam os elementos constitutivos da 

prática pedagógica, os fundamentos e concepções subjacentes dessa prática, 

como também, indicam o movimento entre a ação desenvolvida, a reflexão a 

partir dessa ação e a retomada do fazer docente, numa perspectiva de 

ressignificar a ação, ou seja, o movimento de ação-reflexão-ação(FREIRE, 

1999).

Essas categorias foram fundadas, a partir dos elementos que estão intrínsecos nas 

regências, sendo esses bastante complexos. Levando-se em consideração que o processo de 

ensino aprendizagem envolve inúmeros e variados fatores, torna-se necessário que os 

estagiários disponham e utilizem os referenciais teóricos que o ajudem e subsidiem a 

interpretar o que acontece em aula, em uma articulação teoria e prática, ação-reflexão-ação. 

Se o estagiário construir conhecimentos desse tipo, poderá utilizá-lo ao planejar, no próprio 

processo educativo e, posteriormente, ao realizar uma avaliação do que aconteceu na regência, 

em um processo contínuo de planejar-executar-avaliar.

Por isso, faz-se necessário analisarmos como esses referenciais estão presentes no 

processo educativo da regência no Estágio Supervisionado. Reafirmamos a importância desta 

pesquisa, com o teórico Zabala (1998), que retrata que o planejamento e a avaliação durante 

os processos de ensino aprendizagem são imprescindíveis para formação docente, é a partir da 

prática na regência que percebemos o quanto os referenciais teóricos contribuem para o 

processo de reflexão sobre a ação educativa. 
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Neste estudo, o foco esteve sobre a produção dos relatórios de estágio dos concluintes 

da Licenciatura em Informática do IFRN, campus Ipanguaçu. Foi um total de quatorze 

relatórios de Estágio docente analisados na pesquisa. Os autores dos relatórios apresentam 

uma faixa etária de 25,8 anos aproximadamente. 

Estes residem em cinco cidades circunvizinhas, incluindo Ipanguaçu. O gráfico a 

seguir remete às localidades dos sujeitos da pesquisa:

Gráfico 1. Localidades dos sujeitos da pesquisa.

Fonte. Elaborada pela autora.2017

Como pode ser evidenciado a maioria dos sujeitos pesquisados são da cidade de Assu- 

RN, com 64,3 % contabilizando um total de nove alunos. Seguidos de 14,3% em Itajá, com o 

total de dois alunos. Guamaré, Ipanguaçu e Carnaubais com a mesma porcentagem de 7,1%, 

contabilizando um aluno para cada cidade. Verifica-se, assim, que o público que compõe a 

turma analisada do curso de Licenciatura em Informática, é composto por moradores oriundos 

de diversas localidades do Vale do Assú, uma vez que em um universo de 14 sujeitos, foram 

encontradas 05 cidades diferentes. Esse é um fator interessante, pois, de certa forma, mostra 

um aspecto de heterogeneidade no grupo.

Sobre o sexo dos sujeitos da pesquisa, são do sexo masculino cerca de 21,4% dos 

sujeitos que corresponde a dois homens e 78,6% correspondente à doze sujeitos do sexo 
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feminino, verificando-se nessa turma, uma predominância de mulheres, conforme ilustrado no 

próximo gráfico:

Gráfico 2. Sexo dos sujeitos da pesquisa.

Fonte. Elaborada pela autora,2017.

Os dados apresentados, idade, localidade de moradia e sexo, possibilitam uma ideia 

geral quanto ao perfil da turma, cujos relatórios forma alvo de investigação.

A análise dos dados, por meio dos relatórios, foi realizada procurando identificar se os 

licenciandos conseguem articular, nos registros dos relatórios de estágio, elementos teóricos 

subjacentes ao desenvolvimento da regência, como também, se eles refletem sobre a prática 

vivenciada durante o estágio. Os dados obtidos foram agrupados em categorias, de acordo 

com a semelhança entre eles. À vista disso, os elementos teóricos que escolhemos e iremos 

analisar nos relatórios são: a apresentação e abordagem do conteúdo, as teorias acerca do 

processo de ensino aprendizagem, a metodologia e recursos didáticos utilizados e como os 

sujeitos avaliam a regência. Buscou-se analisar, ainda, se nesse processo de avaliação da 

regência, foram encontrados elementos que caracterizam um professor-reflexivo.

Os nomes dos sujeitos foram substituídos por pseudônimos elencados por  R1, R2... ao 

R14 respectivamente, para preservar o sigilo e ética da pesquisa. Por isso, omito nos relatos 

transcritos para que não haja a possibilidade de identificação dos mesmos.
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2.REFLEXÕES TEÓRICAS E EMBASAMENTO LEGAL DO ESTÁGIO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional foi aprovada em 1996, com isso 

concerne ao Conselho Nacional de Educação, definir as diretrizes curriculares para os cursos 

de graduação no País, inclusive as licenciaturas.  Foram instituídas através das Resoluções 

CNE/CP nº 1/2002 e CNE nº2/2002. A primeira aborda, em seu artigo 1º, as Diretrizes 

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

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena. Constituem-se de um conjunto de 

princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados na organização institucional e 

curricular de cada estabelecimento de ensino e aplicam-se a todas as etapas e modalidades da 

educação básica. 

Na Resolução CNE nº 2/2002, em seu Artigo 1º, listam-se dimensões necessárias para 

a integralização de 2800 (duas mil e oitocentas) horas, para que, na formação docente inicial, 

sejam oportunizadas condições para se articular teoria e prática, estão divididas em:

I-400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, 
vivenciadas ao longo do curso;
II - 400 (quatrocentas) horas de estágio curricular supervisionado a partir do 
início da segunda metade do curso;
III - 1800 (mil e oitocentas) horas de aulas para os conteúdos curriculares de 
natureza científico cultural;
IV- 200 (duzentas) horas para outras formas de atividades acadêmico- 
científico- culturais. (PARECER 2, 2002, p.9)

Desse modo, o estágio curricular supervisionado no curso de formação de professores 

é um requisito legal para a obtenção do diploma de Licenciado, no caso em tela Licenciado 

em Informática, o que favorece o exercício da prática profissional supervisionada. Logo, o 

intuito é que seja possível se construir a relação teoria e prática, a partir dos conhecimentos 

adquiridos durante o curso. Assim, faz-se necessário compreender o conceito de estágio 

supervisionado.

O Parecer número 21, de 2001 do Conselho Nacional de Educação, define o estágio 

supervisionado como:

O estágio curricular supervisionado é um momento de formação profissional 
do formando seja pelo exercício direto in loco, seja pela presença 
participativa em ambientes próprios de atividades daquela área profissional, 
sob a responsabilidade de um profissional já habilitado.  [...] ele é necessário 
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como momento de preparação próxima em uma unidade de ensino. 
(PARECER 21, 2001,p.11)

Já na Organização Didática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN), no seu Art.311 Parágrafo único, o estágio caracteriza-se como 

prática profissional obrigatória. Observando-se o artigo abaixo:

Parágrafo único.  O estágio docente é considerado uma etapa educativa 
necessária  para consolidar  os conhecimentos da prática docente; sobretudo, 
para  proporcionar aos  estudantes da  licenciatura  uma  oportunidade  de  
reflexão  sobre  o  processo  de  ensino-aprendizagem, o ambiente escolar e 
suas relações e implicações pedagógico-administrativas, podendo investigar 
os aspectos subjacentes que compõem esse panorama e interferem em sua 
evolução.(ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA-IFRN, 2012, p.69)

Nos cursos de licenciatura do IFRN, o estágio docente é composto por quatro etapas, 

cada etapa corresponde a 100 horas, contabilizando, assim, o total de 400 horas. Ao término 

de cada etapa, o aluno deverá entregar um portfólio, como relatório parcial das atividades 

desenvolvidas. Na última etapa do estágio docente supervisionado, os portfólios constituirão o 

relatório final de estágio a ser entregue pelo licenciando ao professor orientador. De acordo 

com a Organização Didática (OD) e Projeto Pedagógica do Curso (PPC), as escolas 

concedentes do estágio deverão, prioritariamente, atender a realidade de inserção dos 

estudantes em escolas públicas, até mesmo em cursos técnicos integrados da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) e cursos regulares do próprio IFRN. 

Na realidade do Vale do Assú, região na qual o Campus Ipanguaçu e o Curso em 

análise em análise está inserido, tendo em vista a escassez de escolas que posam receber os 

estagiários de informática, até o momento, a única escola concedente de estágio para a 

Licenciatura em Informática é o próprio IFRN Campus Ipanguaçu, uma vez que, ainda não há 

instituído o ensino de informática na rede pública de ensino municipal e estadual. Com isso, a 

realidade de atuação do campo de estágio se encontra no mesmo ambiente onde estudam os 

licenciandos. 

Através do que foi apresentado, podemos observar que o estágio na licenciatura é 

considerado um período obrigatório no currículo, para inserção no ambiente profissional. Bem 

como um momento em que o estagiário tem a oportunidade de articular as competências, 
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habilidades e os conhecimentos adquiridos durante o curso, com o desenvolvimento das 

atividades na escola campo do estágio. 

Ademais, e considerando a importância desse processo de ensino para a formação 

docente, vários autores abordam o assunto, sob diferentes perspectivas. Pimenta e Lima 

destacam o estágio:

Como reflexão sobre as práticas pedagógicas das instituições escolares, o 
estágio não se faz por si. Envolve todas as disciplinas do curso de formação, 
constituindo um verdadeiro e articulado projeto político-pedagógico de 
formação de professores cuja marca é alavancar o estágio como pesquisa(...) 
garantindo, inclusive, que os alunos aprimorem sua escolha de ser 
professores a partir do contato com as realidades de sua profissão ( 
PIMENTA; LIMA, 2004, p.56).

As autoras também discorrem que o estágio supervisionado deve auxiliar na 

preparação do estagiário para o ambiente profissional, levando em consideração os contextos 

sociais, históricos e culturais. Contudo, nem sempre esse período de estágio auxilia, 

adequadamente, ao futuro professor a desenvolver suas capacidades para enfrentar a realidade 

escolar. 

Ao tratar da formação de professores Pimenta e Lima (2004) citam quatro concepções 

de estágio: (a) estágio como imitação de modelos; (b) estágio como instrumentalização 

técnica; (c) estágio centrado na discussão da teoria e da prática e (d) estágio centrado na 

aproximação entre teoria e prática, por meio da pesquisa.

A primeira concepção de estágio corresponde ao método tradicional de ensino. Essa 

concepção é altamente conservadora e pressupõe uma realidade em um mundo inalterável. 

Assim, o modo de aprender a profissão, conforme a perspectiva da imitação de modelos, será 

a partir da observação, imitação, reprodução e, às vezes, reelaboração dos modelos existentes 

na prática consagrados como bons. Logo, o estágio nessa perspectiva, fica reduzido à 

observação dos professores em aula e imitando-os, sem proceder a uma análise crítica 

fundamentada teoricamente.

Já a segunda concepção de estágio, apresentada por Pimenta e Lima (2004) diz 

respeito à instrumentalização técnica. A utilização de técnicas é fundamental para qualquer 

atividade profissional. Entretanto, o processo educativo é amplo e complexo e impede que sua 

atividade seja reduzida à aplicação dessas técnicas. Esta proposta destaca a dicotomia entre 
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teoria e prática e não favorece reflexões sobre uma prática criativa e transformadora do 

processo de ensino, e não realimenta o conjunto de teorias que o professor necessita no seu 

fazer educacional.

A terceira concepção de estágio discute a respeito da teoria e da prática na formação 

docente, aspectos que se encontram muitas vezes dissociados. Nessa perspectiva, compete 

possibilitar que os futuros docentes compreendam a complexidade da sua profissão, e as 

teorias devem oferecer subsídios para isto. 

Já a quarta concepção, é defendida pelas autoras como sendo aquela que visa à 

aproximação entre teoria e prática, por meio da pesquisa. Que busca superar a dicotomia entre 

atividade teórica e atividade prática. Segundo as autoras:

(...) o estágio curricular é atividade teórica de conhecimento, fundamentação, 
diálogo e intervenção na realidade, esta, sim, objeto da práxis. Ou seja, é no 
contexto da sala de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que 
a práxis se dá. (PIMENTA; LIMA, 2004, p.45)

Assim, cabe ao processo de formação superar a visão dicotômica entre teoria e prática 

em todas as disciplinas, sejam as específicas ou aquelas relacionadas às didáticas, devem 

contribuir oferecendo conhecimentos e métodos para que, a partir da análise, da crítica e da  

proposição  de  novas  maneiras  de  fazer  educação  se  estabeleçam  nossas propostas de 

formação que visem a construção da práxis educativa no fazer pedagógico do licenciando em 

informática.
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3. A RELAÇÃO TEORIA E PRÁTICA: AS PRESENÇAS E AUSÊNCIAS NOS 

RELATOS SOBRE A REGÊNCIA

Neste capítulo, iremos iniciar discutindo o conceito de práxis, que é imprescindível para 

nosso trabalho, sendo necessário estabelecer um entendimento das palavras teoria e prática, 

que é bastante importante para esta fase de análise. Para Candau (2013, p.57):  “na questão da 

relação teoria-prática, se manifestam os problemas e contradições da sociedade em que 

vivemos que, como sociedade capitalista, privilegia a separação trabalho intelectual-trabalho 

manual e, consequentemente, a separação entre teoria e prática”

Ambos os termos derivam do grego, possuindo “teoria” o sentido de observar, 

contemplar, refletir, enquanto, a palavra “prática”, provinda de “práxis”, relaciona-se ao agir, 

ao fato de agir e, principalmente, à interação inter-humana consciente (CANDAU, 2013, 

p.58). 

Ainda de acordo com Candau (2013), a relação teoria e prática pode ser fundamentada em 

duas vertentes, são elas: a visão dicotômica e a visão de unidade. A primeira vertente diz 

respeito a separação entre teoria e prática,  na qual ambas têm total autonomia em relação à 

outra. Nesta existe uma visão extremista, que a autora denomina dissociativa, ou seja, a teoria 

e prática são componentes isolados e opostos. Assim, caberia aos teóricos pensar, elaborar, 

refletir, planejar, e aos práticos, executar, agir e fazer, tendo cada um desses, seu próprio 

fundamento. E a visão associativa, na qual a prática deve ser uma aplicação da teoria e só 

adquirirá magnitude na medida em que for exata aos parâmetros desta, uma vez que a 

inovação vem sempre do polo teórico. Essas visões não são opostas. 

Já na vertente de unidade, teoria e prática são dois componentes indissociáveis da 

“práxis”, que é definida como uma atividade teórico-prática, ou seja, tem um lado ideal 

teórico e um lado material, propriamente prático com a particularidade de que só, 

artificialmente, por um processo de abstração, podemos separar um do outro. A teoria não está 

desvinculada da prática, nem esta da teoria, e sim é teórico-prática à medida que para ensinar 

o professor estabelece relações necessárias para desenvolver os conceitos adquiridos. 

O estágio é uma oportunidade de integrar a teoria e a prática, ambas não podem ser 

desvinculadas uma da outra. Entendemos que há a necessidade de articular teoria e prática na 

formação do professor, sendo, desse modo, o estágio supervisionado componente importante 

nessa articulação. Com isso, percebemos a importância ao analisar os relatórios de estágio, 
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pois são nestes documentos que podemos sinalizar as presenças ou ausências da articulação 

teoria e prática, e que se refletem no processo de ensino. Importante retomar que a análise se 

focou nos relatos, não devendo ser estendida ao processo formativo como um todo. Temos 

ciência de que os apontamentos aqui elencados têm sua limitação, como toda pesquisa, e 

temos o cuidado de situar que, seu alcance, volta-se para o que conseguimos apreender a 

partir dos documentos.

Um primeiro apontamento, com as leituras de alguns registros, é que observamos que os 

licenciandos, em seus relatos, retratam a respeito da avaliação e sobre algumas teorias que 

embasam o processo de ensino, como por exemplo nos relatos dos licenciando R7 e R14. 

Neste documento, o estagiário relata acerca da contextualização do contéudo, dos 

conhecimentos prévios mas, ainda assim, esses relatos não se articulam e se concretizam em 

suas reflexões sobre os registros da regência.  

“A aula de hoje foi uma aula expositiva dialogada com uma introdução à 
eletrônica digital, com o tema: Sistema Binário de Numeração. De início, a 
professora elencou os objetivos que a mesma pretendia que os alunos 
alcançassem no decorrer da aula. Logo após, a professora fez uma 
contextualização onde perguntou aos alunos se eles usam o sistema de 
numeração, aonde usam e por que usam e, assim, levantando os 
conhecimentos prévios dos alunos.” (R7)

“Por fim, na aula de 14/10/2016 foi realizada uma revisão sistemática do 
conteúdo referente ao segundo bimestre do curso com o objetivo de sanar as 
dúvidas e preparar os alunos para a avaliação que viria a seguir. A revisão 
começou com regaste teórico sobre os principais temas e seguiu-se com uma 
atividade de revisão com questões que englobavam todos os conteúdos.”. 
(R14)

Relevante salientar que, num primeiro momento, a escrita dos relatos da regência se 

mostra, basicamente, com características descritivas, sem ou com poucos aspectos reflexivos. 

Esse fato, no entanto, pode ser considerado habitual durante o aprendizado e desenvolvimento 

do estágio e a sistematização dos relatórios. De alguma forma, esses registros contribuem para 

a formação docente, tendo em vista que possibilitam, durante a formação inicial do professor, 

a organização do pensamento, a retomada, a sistematização e a atenção às experiências 

vivenciadas no contexto escolar. 

Não podemos afirmar que nos relatos existe um distanciamento entre teoria e prática, 

mas sim fragilidades na narrativa destes registros, como foi mostrado nos relatos anteriores, 
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cujas teorias são relatadas, mas, ainda, não são alvo de articulações teóricas refletidas durante 

a regência, por isso elencamos como ausências entre a articulação da teoria com a prática, no 

sentido de que a reflexão sobre à ação educativa possui um déficit nesses relatos.

Além das ausências encontradas nos relatórios de estágio supervisionado docente, sobre a 

articulação teoria e prática, foram encontradas também as presenças dessa articulação. 

Segundo Pimenta e Lima (2004), o professor deveria ser um profissional intelectual, pois o 

exercício do trabalho pedagógico requer reflexão sobre a prática. Os relatos dos licenciandos 

mostram que, apesar das dificuldades encontradas na regência das aulas, eles refletem sobre a 

prática docente. Comprovamos isso em alguns trechos de relatos que se seguem:

“...a experiência do estágio foi engrandecedora, pois sabemos que no 
decorrer da nossa prática docente sempre haverão desafios e contratempos a 
serem superados.”  (R12)

“O estágio é a melhor maneira de introduzir o licenciando à prática docente,  
pois permite as observações de forma crítica e reflexiva, além de 
proporcionar a experiência da regência. É também neste momento que o 
estagiário tem uma melhor compreensão dos conhecimentos adquiridos ao 
longo dos estágios realizados. O que possibilitará um melhor desempenho na 
sua prática docente.” (R11)

Observamos no relato R11 que o licenciando discorre sobre aspectos da observação da 

aula, como sendo um momento crítico e reflexivo para a prática docente, mas nas leituras das 

regências do próprio licenciando, não são encontradas reflexões que permeiem processo da 

prática docente do licenciando. Podemos inferir a dificuldade do estagiário em articular teoria 

e prática no seu processo de ensino, ou seja, o licenciando é ciente da importância desse 

momento dialético, ele retrata isso no relato anterior, mas, ainda assim, em seus registros, não 

consegue demonstrar as reflexões/articulações teóricas necessárias para com a regência do 

estágio. Não podemos afirmar que o licenciando não reflete sobre as metodologias, recursos 

didáticos utilizados em aula, sobre as teorias subjacentes ao processo de ensino ou sobre a 

avaliação, no entanto, a ausência desses elementos caracterizam fragilidades quanto a 

sistematização da relação teoria e prática no documento. 

Paulo Freire (2010), alerta-nos que “na formação permanente dos professores, o 

momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática”. Quando pensamos criticamente 

a prática dos dias de hoje ou de ontem, através disso é que podemos intervir e melhorar as 

práticas futuras. E o próprio discurso teórico, necessário para reflexão crítica, deve ser de tal 
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modo concreto que quase se confunda com a prática. Ou seja, ambas devem se aproximar ao 

máximo, facilitando assim o processo de articulação dessas duas dimensões indissociáveis.

Assim, podemos afirmar que o estágio poderá exercer um papel ainda mais relevante, 

ao possibilitar aos licenciandos o desenvolvimento de habilidades como: identificar, 

caracterizar, analisar as necessidades sociais, compreendendo as causas dessas necessidades e 

as possibilidades de construir ações de superação. 

Ratificamos que não podemos afirmar que os licenciandos não articulam teoria e 

prática durante a regência porque não possuem aporte teórico suficiente para tal, ou pelo 

simples fato de não saberem ou não entenderem como esse processo se estabelece. Vale 

enfatizar, que as disciplinas do núcleo didático-pedagógico e do núcleo específico contribuem 

justamente para isso, para possibilitar esta articulação. São através destas disciplinas que 

entendemos como o processo educativo ocorre, e também aprendemos como essas teorias 

podem nos orientar no processo de ensino aprendizagem. No entanto, estamos cientes do quão 

complexo é o processo de formação docente, estamos apenas sinalizando para um dos fatores 

que permeiam essa trama.

Afirmamos, embasadas no PPC (2012) da Licenciatura em Informática, que o estágio 

é justamente uma etapa para aprofundar as reflexões tanto do processo educativo quanto sobre 

as dificuldades encontradas no decorrer do estágio, conforme o referido documento. 

O estágio docente é considerado uma etapa educativa necessária para 
consolidar os conhecimentos da prática docente. Proporciona, aos alunos dos 
cursos de licenciatura, aprofundamento nas reflexões tanto sobre o processo 
de ensino e aprendizagem quanto sobre as relações e implicações
pedagógico-administrativas do ambiente escolar. (PPC-IFRN, 2012,p.28)

Consideravelmente, é isso que o estágio deve proporcionar ao licenciando, experiência no 

âmbito profissional que possibilite reflexões sobre sua própria prática de ensino. É através da 

realidade da prática que o estagiário irá adquirir conhecimentos necessários para refletir sobre 

o processo de ensino aprendizagem e seus possíveis enfrentamentos com as frustações e 

dificuldades encontradas no ambiente escolar. No próximo tópico iremos categorizar os 

relatos da regência de acordo com uma classificação proposta para este trabalho.
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3.1 TEORIA E PRÁTICA: NIVÉIS DE ARTICULAÇÕES PRESENTES NOS 

RELATÓRIOS DE ESTÁGIO

Os estágios são importantes porque, dentre tantas funções na formação docente, buscam a 

efetivação da aprendizagem do futuro professor no processo pedagógico. Possibilita a 

construção de conhecimentos, desenvolvimento de competências e habilidades, através da 

supervisão/acompanhamento de professores atuantes, sendo uma das possibilidades de 

relacionar teoria com a prática cotidiana. Unir teoria e prática é um grande desafio com o qual 

um estudante de um curso de licenciatura tem de lidar, bem como os professores formadores. 

Por isso, consideramos necessário identificar e analisar nos relatórios alguns níveis de 

articulação entre teoria e prática. Categorizamos esses níveis, a partir de possíveis 

classificações, são elas: descritivo, superficial e crítico-reflexivo.

3.1.1Descritivo

O nível descritivo foi classificado como o mais elementar, caracterizando-se como, 

apenas, o que o estagiário descreve o que aconteceu durante as aulas observadas na regência. 

Foram classificados na categoria descritiva apenas dois relatórios. Esses se enquadraram nesta 

categoria pelo fato de que o licenciando não traz aspectos que relacionem a teoria e a prática, 

por isso foi elencado como nível descritivo. 

Os aspectos que procuramos encontrar nas leituras dos registros são subsídios que 

possibilitem a reflexão da prática educativa no processo da regência, são eles: as intenções 

educativas, bem como os recursos didáticos e à avaliação acerca do processo de ensino 

aprendizagem, ou seja, como o licenciando reflete sobre as possíveis metodologias, teorias de 

ensino e recursos didáticos utilizados em aula e como o sujeito avalia todo esse processo 

educativo, didático-pedagógico, possibilitado pela experiência da regência durante o período 

no estágio. 

Ratificamos que não podemos afirmar que os estagiários não conseguem articular 

teoria e prática, mas sim mostrar que tais aspectos não são encontrados nos relatórios. 

Observamos no relato abaixo esse nível descritivo:

“A primeira aula teve como tema Hierarquia de Memórias. Por ter 
acontecido em um dia de horário reduzido, a conclusão da mesma não foi 
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possível neste primeiro dia... Em seguida foi apresentado a definição de 
memória e explicado o conceito de hierarquia de memória. Propriedades de 
uma hierarquia de memória e a pirâmide representativa ainda foram 
mostrados nessa aula.”(R2)

No relato acima percebemos que não é possível discutir a respeito da articulação entre 

teoria e prática, pois o estagiário não traz argumentos em seus relatos que possamos discutir 

sobre este aspecto. Apenas relata como a aula transcorreu, qual o conteúdo foi lecionado. O 

licenciando, em seu relato, não reflete o processo de ensino aprendizagem da sua regência, 

não explica qual metodologia foi utilizada, nem tão pouco faz a avaliação da regência, apenas 

cita o conteúdo abordado na aula, ou seja, o estagiário não reflete sobre sua prática educativa 

e não faz menções à teorias que embasaram a sua prática educativa na regência. 

3.1.2 Superficial

Elencamos na classificação da categoria superficial os relatos que possuíam uma 

escrita sem aprofundamentos reflexivos relacionados ao processo de ensino aprendizagem na 

regência. No total foram caracterizados como superficiais oito relatórios. Nesses, os 

estagiários fazem menções de teorias que permeiam o processo de ensino aprendizagem em 

seus relatos, mas, ainda, não fazem reflexões que relacionem a teoria com a prática no estágio. 

Ilustramos com os relatos a seguir:

“Ao iniciar a aula foi realizado um levantamento sobre os conhecimentos 
prévios dos alunos acerca do tema.” (R6)

“...a professora fez uma contextualização onde perguntou aos alunos se eles 
usam o sistema de numeração, aonde usam e por que usam e assim 
levantando os conhecimentos prévios dos alunos...” (R7) 

Nos relatos R6 e R7 notamos que os licenciandos estagiários recuperam 

conhecimentos pedagógicos sobre os conhecimentos prévios dos alunos. Nos registros dos 

relatórios, apenas dois licenciados fazem menções sobre esta relevante estratégia didática, que 

é o levantamento dos conhecimentos prévios para a possível realização da avaliação 

diagnóstica e sua fundamentação teórica. Resgatamos, a seguir, resumidamente, alguns dos 

autores que embasam esta teoria: Ausubel(1980) e Piaget(1973).
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Segundo Ausubel o conteúdo previamente apreendido pelo aluno representa um forte 

influenciador do processo de aprendizagem. Novos dados serão assimilados e armazenados na 

razão direta da qualidade da estrutura cognitiva prévia do aprendiz. E Piaget, identificou as 

estruturas mentais como condições prévias para aprender.

Sabendo disso, o licenciando poderia ter refletido sobre a teoria dos conhecimentos 

prévios no processo de ensino aprendizagem da regência, procurando as contribuições que 

essa ocasionou na aula, quais pontos positivos e negativos foram observados na regência 

subsidiando a análise com a teoria. É partindo deste movimento que o processo de ensino 

aprendizagem se torna significativo na formação docente.

Em outros relatos, identificamos que alguns estagiários retomam os conhecimentos 

teóricos acerca da relação professor-aluno e aluno-aluno. Podemos constatar nos relatos 

seguintes:

“...com as perguntas direcionadas pude ir me aproximando da turma e a 
relação professor-aluno foi ficando mais explícita... E a relação aluno-aluno 
era respeitadora, todos conversavam sobre o conteúdo...”(R5) 

“O professor recebe o total respeito da turma, na sala de
aula se mantém uma interação divertida e respeitosa uns com os outros.”(R9)

“ A aula foi realizada com bastante atividades práticas, servindo para uma 
melhor compreensão, a estagiária manteve uma boa relação com os alunos.” 
(R8)

“Durante a abordagem do tema, os alunos desligaram os monitores
dos computadores e boa parte se organizou na frente do quadro observando 
melhor a explanação do tema e interagindo entre si durante toda a aula, o que 
tornou uma aula bem descontraída e dinâmica.”(R10)

Diante dos trechos dos relatos é visível que os licenciandos retomam questões sobre a 

relação professor-aluno e a relação aluno-aluno, mesmo assim, ainda não trazem aportes 

teóricos que justifiquem tais interações observadas. Assim, os estagiários trazem em seus 

relatos aspectos do processo de ensino aprendizagem, através das relações entre professor e 

alunos, mas, ainda assim, não expressaram nos relatos uma reflexão teórica sobre tal situação. 

A relação professor-aluno depende, fundamentalmente, do clima estabelecido pelo 

professor, da relação de empatia com seus alunos, de sua capacidade de ouvir, refletir e 

discutir o nível de compreensão dos alunos e da criação das pontes entre o conhecimento 

ensinado e o dos alunos. Para FREIRE (1996):
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“...o bom professor é o que consegue, enquanto fala, trazer o aluno até a 
intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim um desafio e 
não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam 
porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas 
pausas, suas dúvidas, suas incertezas.” (FREIRE,1996, p.96).

Essa relação é uma condição do processo de ensino aprendizagem, pois dinamiza e dá 

sentido ao processo educativo. Em que, apesar de estar sujeita a um programa, normas da

instituição de ensino, a interação do professor e do aluno formam o centro do processo

educativo. Como também, pode se mostrar conflituosa, pois se baseia no convívio de classes

sociais, culturas, valores e objetivos diferentes. Assim, a relação interpessoal no cotidiano 

escolar reflete o próprio movimento da vida, com seus conflitos, por vezes, construtivos! 

Portanto, observamos nos relatos elencados como superficiais que os estagiários(as) 

em seus registros das regências, resgatam algumas teorias que são latentes ao processo de 

ensino- aprendizagem, porém na escrita, não são encontrados aspectos que refletem as 

intenções educativas, em uma articulação teórica.

3.1.3Crítico- reflexivo

 A teoria e a prática tornam-se necessárias durante todo o processo de formação do 

professor, pois ele será capacitado através de teorias que o auxiliarão na prática educativa, um 

processo articulado. Assim, quando o docente planejar, executar e avaliar sua atuação poderá 

recorrer ao relevante aprendizado da relação teoria e prática. Assim, “para reflexão e análise 

das práticas institucionais e das ações dos professores à luz dos fundamentos teóricos das 

disciplinas e das experiências de seus profissionais”. (PIMENTA, 2014, p. 57). 

Nessa perspectiva, compreende-se a prática de sala de aula vivenciada pelos docentes 

em formação como uma etapa de “preparação”, “experimentação” para o exercício de sua 

profissão. Esta prática, mediada por momentos de observação, aproximação com o espaço da 

escola e dos alunos, bem como o estágio como pesquisa é que fazem do ato educativo uma 

práxis significativa para a formação do docente.

Sabendo da importância da práxis significativa, identificamos alguns relatos de 

estagiários que, no decorrer de sua atuação no estágio docente, conseguiram articular os 

conhecimentos teóricos com as experiências vivenciadas no processo de formação docente no 

estágio. 
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Nesses relatos, conseguimos observar que os licenciandos estagiários, trouxeram 

aportes teóricos que auxiliam o processo de ensino aprendizagem durante a regência. Os 

mesmos retratam, por exemplo, sobre o conteúdo estudado, relacionando com níveis de 

complexidade, como também algumas teorias que embasam o processo de ensino, como a 

teoria da aprendizagem significativa, à luz de teóricos como Ausubel e Piaget. Refletem, 

também, sobre a relação professor-aluno através de concepções Freirianas, bem como as 

metodologias de ensino, objetivos, interdisciplinaridade e planejamento da regência.

Podemos observar nos próximos relatos:

“Para ajudar com o início da aula busquei aporte teórico na aprendizagem 
significativa de Ausubel, onde o aluno utiliza-se de pontos de ancoragens 
para continuar prosseguindo no processo de ensino-aprendizagem. Eu 
busquei essa ponte de ligação através do sistema operacional Windows, 
falando que como o Windows possui várias versões assim também é com o 
Linux.” (R13)  

“Na concepção Freiriana de que ensinar não é transmitir conhecimento, mas 
criar as possibilidades para a sua própria produção. Nessa perspectiva, a 
aprendizagem tem papel fundamental para o desenvolvimento do saber e do 
conhecimento.  Com base nisso, pude observar na prática do professor o 
papel de mediador no processo de ensino aprendizagem. De maneira a 
buscar diferentes mecanismos que instiguem seus alunos a pensar, mas que 
compreende que os mesmos são capazes de conduzir o seu processo de 
construção.” (R11)

“De todos os comandos o grep era o mais complexo,
envolvendo mais parâmetros e necessitando de maior atenção, por esse 
motivo ele foi o último a ser apresentado, seguido de uma prática 
envolvendo ele e os demais e envio de uma atividade para que os alunos 
fixarem suas funções e despertasse qualquer duvida que não tiveram durante 
a aula.” (R14)

“(...) foi uma aula gratificante, pois conseguimos articular os conhecimentos 
de informática com os conhecimentos de matemática. Conseguimos perceber 
a grande importância da informática no processo de ensino aprendizagem 
dos alunos, pois existem diversas ferramentas que facilita e, ao mesmo 
tempo, atrai a atenção do aluno no processo de ensino.”(R12)

No relato R13 é nítida a articulação entre teoria e prática, pois o aluno resgata um 

teórico que embasa a teoria da aprendizagem significativa. A teoria de Ausubel baseia-se na 

premissa de que existe uma estrutura na qual organização e integração de aprendizagem se 

processam. Para ele, o fator que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe 



32

ou o que pode funcionar como ponto de ancoragem para as novas ideias. O licenciando, no 

trecho, justifica o porquê da utilização desta teoria em sua aula, explicando como foi o 

processo de ensino aprendizagem, com a ligação entre o sistema o Windows e o Linux, pois o 

sistema Windows é mais utilizado na sociedade. O estagiário percebeu o quanto isso seria 

importante quando fosse tratar sobre o sistema Linux, este que é bem mais complexo de se 

entender do que o Windows. Então, percebemos como é enriquecedor, no processo de ensino 

aprendizagem, na regência, quando esta reflexão sobre o conteúdo ensinado é efetivada pois, 

é a partir da articulação entre teoria e prática, que conseguimos observar o verdadeiro 

significado da licenciatura, que é proporcionar ao licenciando teorias e experiências que 

embasem o processo de ensino de forma reflexiva e consciente.

Já no relato R11 o estagiário retoma o teórico Paulo Freire, discutindo sobre o papel 

do professor segundo a concepção do autor. Reflete sobre o papel do professor como um 

mediador do processo de ensino aprendizagem. Para Freire, o papel do professor é estabelecer 

relações dialógicas de ensino e aprendizagem, em que o professor, ao passo que ensina, 

também aprende. Juntos, professor e estudante aprendem, em um encontro democrático, 

dialógico e afetivo, em que todos podem se expressam. “Quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender” (FREIRE, 1996, p.23). 

Percebemos o quanto esse processo de articulação entre teoria e prática é importante 

para formação do futuro docente, pois, estágio é um período singular para a construção de 

significado na formação docente, é nesse contexto que o licenciando pode vivenciar as teorias 

estudadas com a realidade do ensino. O documento abaixo, Parecer CNE/CP 9 aborda essa 

questão:

“todo fazer implica uma reflexão e toda reflexão implica um fazer.[...] 
Assim, no processo de construção de sua autonomia intelectual, o professor, 
além de saber e de saber fazer deve compreender o que faz”. (PARECER 9, 
2001, p.56).

No relato do sujeito R14, observamos que o estagiário reflete sobre os níveis de 

complexidade do conteúdo presentes na regência, ele percebe que o conteúdo seria melhor 

ensinado e entendido seguindo de uma complexidade dita como menor do que outra, 

avançando de acordo com a compreensão dos alunos. É nítida a importância dos sujeitos no 



33

processo de ensino e aprendizagem, tornando-se um processo satisfatório não só para os 

educandos, mas, sobretudo, para quem o desempenha. 

No relato R12, observamos que o sujeito reflete sobre o processo de ensino 

aprendizagem, através das ferramentas que a informática disponibiliza para o ensino 

e reflete como estas ferramentas são importantes e atrativas para os alunos, pois, 

como dito anteriormente, as tecnologias estão em constante mudança, e cabe o 

professor perceber as vantagens em utilizar essas ferramentas em favor do 

processo de ensino aprendizagem.

Através da categorização dos relatórios, percebemos a diferença entre elas. 

Verificamos que o nível crítico-reflexivo é o que mais se aproxima da concepção que 

conhecemos como professor reflexivo. Logo, é importante entendermos mais sobre 

essa concepção.

Para Tardif (2014, p.276), “[...] já é tempo de os professores universitários da 

educação começarem também a realizar pesquisas e reflexões críticas sobre suas próprias 

práticas de ensino.”. Essas reflexões podem e devem ser feitas desde a formação inicial dos 

professores. Sendo o estágio um momento importante e propício, período no qual a teoria e a 

prática devem está aliadas, possibilitando assim o processo de reflexão sobre a prática 

educativa, possibilitando à articulação entre a teoria e a prática.

De acordo com Freire (1996), a reflexão é o movimento realizado entre o fazer e o 

pensar, entre o pensar e o fazer, ou seja, no pensar para o fazer e no pensar sobre o fazer. 

Nesse sentido, a reflexão provém da curiosidade sobre a prática docente, uma curiosidade 

inicialmente ingênua, que, transformada em exercício constante, transforma-se em crítica. 

Essa reflexão crítica permanente deve constituir-se como orientação prioritária para a 

formação dos professores que buscam a transformação por meio de sua prática educativa. Nas 

palavras do autor:

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento 
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. [...] O que se 
precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da reflexão 
sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá 
tornando crítica. [...] A prática docente crítica, implicante do pensar certo, 
envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o 
fazer (FREIRE, 1996, p. 38).

Outro autor que embasa a teoria do professor reflexivo é Alarcão. Para ele:
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os professores desempenham um importante papel na produção e 
estruturação do conhecimento pedagógico porque refletem, de uma forma 
situada, na e sobre a interação que se gera entre o conhecimento científico 
[...] e a sua aquisição pelo aluno, refletem na e sobre a interação entre a 
pessoa do professor e a pessoa do aluno, entre a instituição escola e a 
sociedade em geral. Desta forma, têm um papel ativo na educação e não um 
papel meramente técnico que se reduza à execução de normas e receitas ou à 
aplicação de teorias exteriores à sua própria comunidade profissional 
(ALARCÃO, 2005, p. 176).

Portanto, o professor como um profissional reflexivo, não desempenha atividades 

como um mero transmissor de conteúdos, e sim, em sua interação com os alunos, professores, 

e toda equipe que compõem o ambiente escolar, consegue pensar sobre a prática educativa. 

Logo, fica claro a necessidade de adequar as teorias de ensino aprendizagem com a realidade 

dos alunos, nada adiantará o professor utilizar uma teoria que não se aproxima da realidade 

dos alunos, pois, ao invés de facilitar e tornar o processo de ensino proveitoso e atrativo, irá 

dificultar à aprendizagem dos educandos.

Percebemos então a importância do professor reflexivo e vejo como alternativa ao 

estágio docente, uma etapa que possibilite o estagiário refletir a sua prática inicial docente, 

pois a educação e a reflexão sobre a prática devem está associadas no processo de ensino 

aprendizagem, ou seja, a partir do Estágio Supervisionado que a práxis se dá.

Através do relato de um licenciando observamos que ele traz aspectos sobre a reflexão 

da prática docente, como sendo um momento de busca de melhorias e transformações ao 

longo do processo de ensino, observamos a seguir:

 “É no período do estágio supervisionado que o estagiário, futuro docente, 
percebe a possibilidade de utilizar os conhecimentos teóricos na prática, 
sempre procurando fazer uma reflexão depois de cada aula, em busca de 
melhorias e transformações ao longo deste período e com certeza as 
mudanças continuam no decorrer do seu cotidiano, pois cada turma possui 
uma realidade diferente, que exige posturas diferentes, a cada ano são 
situações diferentes e assim são exigidas do professor constantes 
atualizações e desta forma, flexibilidade nas mudanças na maneira de 
conduzir e de orientar o seu trabalho diante dos seus alunos” (R12).

Portanto, exercer uma atividade docente é muito diferente do que era há 

tempos
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atrás. Inúmeras mudanças ocorreram na sociedade e no mundo, e a tecnologia, sem 

dúvida, é

parte dessa mudança, já que proporcionou e continuará proporcionando uma 

infinidade de

inovações, tanto nos meios de produção como de entretenimento e de relações 

interpessoais.

Essas inovações exigem profissionais cada vez mais capacitados humanamente e 

profissionalmente, que sejam capazes de refletir sobre a prática educativa, na busca 

de novas maneiras do fazer na educação. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de árduo e solidário, o processo de pesquisar é também um desafio, 
pois a paixão pelo desconhecido, pelo novo, pelo inusitado acabar por 

invadir o espaço do educado, trazendo-lhe alegrias inesperadas. 
(Ivani Catarina Arantes Fazenda).

Retomando os objetivos específicos delineados nessa pesquisa, a saber: verificar a 

existência ou ausências de fundamentações teóricas nas descrições/reflexões acerca das 

regências desenvolvidas pelos licenciandos; classificar os níveis da articulação teoria e prática 

presentes nos relatórios finais do estágio docente; apresentar as contribuições da articulação 

teoria e prática no desenvolvimento da regência dos licenciandos em informática. Podemos 

considerar que os objetivos foram alcançados e foi possível compreendermos como a 

articulação entre teoria e prática está presente nos relatórios de estágio, e como esta 

articulação favorece a construção do saber docente, que possibilita ao futuro professor a 

pensar a sua prática, que coopera contribuindo para a melhoria e possibilitando mudanças no 

processo de ensino aprendizagem.

No total de quatorze relatórios analisados, de acordo com as especificidades do 

documento, dois deles categorizaram-se como descritivo, oito como superficiais e apenas 

quatro se enquadraram na categoria crítica-reflexiva. Diante desse cenário diagnosticado das 

quantidades de classificações, é possível delinearmos alguns apontamentos. O primeiro 

apontamento como observado é que a maioria dos relatórios se enquadraram na categoria 

superficial, que se caracteriza por pelo registro da regência desprovido de elementos, 

contextualizadores da prática docente, isto é, não possibilita ao leitor identificar as intenções 

educativas, os procedimentos metodológicos adotados, os instrumentos e critérios de 

avaliação inerentes à regência em destaque, como também não sinaliza as formas de interação 

que ocorreram em sala de aula. É importante ressaltar que não podemos inferir que os sujeitos 
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analisados não conseguem articular teoria e prática, mas sim, que em seus registros da 

regência o aluno não utiliza de mecanismos que possam refletir sobre a prática educativa.

Um segundo apontamento a respeito da relação teoria e prática no estágio docente, é o 

fato da escola campo do estágio ainda está predominantemente no próprio IFRN, o que, de 

certa forma, restringe a possibilidade de experiências que outros locais/escolas no estágio 

poderiam proporcionar. Essa ação se faz necessária e enriquecedora, pois possibilitará ao 

licenciando a vivencia/experiência de atuação docente, ainda que como estagiário em tempos 

e espaços diferenciados do IFRN, realidade em que conhecemos os professores com os quais 

estagiamos, com alunos que, na maioria das vezes, já conhecemos, temos com mais 

facilidades recursos que facilitam o processo de ensino, pois dispusemos de um acervo 

tecnológico e didático muito bom, diferente do contexto das escolas públicas do estado e 

município, por exemplo. Então, acredito que a experiência em outros locais irá dispor de 

algumas reflexões que no próprio IFRN não conseguimos fazer, pois seria um desafio 

vivenciar novos contextos da realidade da educação brasileira.

O terceiro apontamento observado, que talvez contribua para as escritas superficiais 

dos licenciandos no registro da regência seria, através da minha experiência no estágio, e que 

pude observar, é que as turmas do estágio são muito extensas. Presenciei, na quarta etapa do 

estágio, exatamente três turmas juntas, cursando, simultaneamente, mais de uma etapa de 

estágio, para apenas um único professor orientador. A meu ver isso impossibilita um 

acompanhamento mais atencioso das questões da própria escrita dos licenciandos. Ainda 

assim, mesmo com uma turma extensa foi exatamente na última etapa do estágio que a 

vontade de seguir na área de ensino foi afirmada, anterior a isso eu não tinha a certeza de 

seguir na área da educação.

 Então, apesar das dificuldades e desafios encontrados no estágio, são em vivências 

como essas que encontramos ações de superação e reflexão que possibilitam que o processo 

de ensino aprendizagem seja efetivado e proveitoso. Percebemos, então, a importância do 

professor reflexivo e vejo como alternativa ao estágio docente, uma etapa que possibilite ao 

estagiário refletir a sua prática inicial docente, pois a educação e a reflexão sobre a prática 

devem estar aliadas no processo de ensino aprendizagem, ou seja, a partir do Estágio 

Supervisionado que a práxis vai se construindo.

A reflexão sobre a prática estabelece possibilidades para a busca de um trabalho que 

reúne fundamentações teóricas significativas com as práticas apropriadas, na intenção da 

criação de um profissional reflexivo, capacitado para atuar no desenvolvimento do meio em 
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que vive, não apenas reproduzindo conhecimentos adquiridos no curso, mas transformando 

esses conhecimentos e as práticas sociais correspondentes.

O conhecimento reflexivo é uma das competências que precisa ser desenvolvida no 

atual e no futuro docente, e o início desse processo deve se proporcionar na formação 

acadêmica nos cursos de Licenciaturas, através do estágio docente, que é uma etapa singular 

na construção dessa competência, a ser desenvolvida no exercício profissional.

Um dos principais objetivos principais da reflexão no ambiente educativo, 

sobretudo, é formar cidadãos autônomos e críticos, rompendo com os modelos 

tradicionais de educação. Isso permite que os “muros” da mera reprodução de 

conteúdos sejam ultrapassados, fazendo com que o futuro docente seja capaz de 

pensar por si próprio, produzir seu próprio conhecimento por meio da reflexão 

daquilo que a realidade lhe apresenta, pois a informação é somente aquilo que é 

transmitido, e o conhecimento origina-se da reflexão crítica que se faz dessa 

informação articulada a outros aspectos.

Penso também que a experiência no estágio docente, possibilita um 

aperfeiçoamento da prática educativa, tendo em vista que o estágio deve ser 

continuamente estudado e pesquisado na licenciatura em informática. Estudos como 

este, mostram o quanto o estágio deve ser explorado e analisado pelos futuros docentes, 

trazendo contribuições que possibilitem a formação docente consistente. Esperamos desse 

modo, contribuir para alavancar o interesse, o debate e a pesquisa em torno das questões 

ligadas à educação e ao estágio docente, como a formação de professores e práticas educativas 

voltadas às práticas reflexivas a fim de possibilitar uma educação de qualidade, contribuindo 

para formação de sujeitos capazes de provocar mudanças na qualidade e nas condições 

educacionais do nosso país.
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