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RESUMO 

 

 

O presente trabalho apesenta o estágio curricular supervisionado do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Ipanguaçu pelo prisma 

de um professor orientador/supervisor e seus estagiários do Curso de Licenciatura em 

Informática. Nesse contexto, o trabalho tem como objetivo investigar as contribuições do 

estágio docente por meio das vivências do professor supervisor e dos seus estagiários. 

Destacamos para o presente trabalho monográfico considerações acerca do estágio 

supervisionado, pautadas em aportes legais como: Lei de Diretrizes e Bases 9.394 (1996); 

Lei do Estágio 11.788 (2008); Pareceres do Conselho Nacional de Educação. Como 

também nas normas do estágio instituídas pelo IFRN: Projeto Político Pedagógico (2012); 

Projeto Pedagógico do Curso (2012); Organização Didática do IFRN (2012); dentre 

outros. Trata-se de uma investigação de abordagem qualitativa em educação do tipo 

estudo de caso, centralizado na opinião de um docente e cinco discentes vinculados ao 

curso de Licenciatura em Informática do IFRN Campus Ipanguaçu. Para a construção dos 

dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas junto aos sujeitos da pesquisa. Por 

fim, os resultados apontam as contribuições do estágio supervisionado para a formação 

dos estagiários e no fazer docente do professor orientador. Compreendemos a pesquisa 

com um caráter de provisoriedade, e que as considerações aqui elencadas, podem ainda 

ser aprofundadas no futuro. 

 

Palavras-chave: Estágio Curricular Supervisionado, aportes legais do estágio, formação 

docente.                        

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

The present work presents the supervised curricular traineeship of the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of the Rio Grande do Norte Campus Ipanguaçu by 

the prism of an instructor / supervisor and its trainees of the Degree in Computer Science. 

In this context, the objective of this study is to investigate the contributions of the teaching 

internship through the experiences of the supervising teacher and his trainees. We 

highlight to the present monographic work considerations about the supervised stage, 

based on legal contributions such as: Law of Guidelines and Bases 9.394 (1996); Stage 

Law 11,788 (2008); Opinions of the National Education Council. As well as in the 

internship standards instituted by the IFRN: Political Pedagogical Project (2012); 

Pedagogical Project of the Course (2012); IFRN Didactic Organization (2012); among 

others. It is a qualitative research in education of the case study type, centered on the 

opinion of one teacher and five students linked to the course of Degree in Informatics of 

IFRN Campus Ipanguaçu. For the construction of the data, semi-structured interviews 

were carried out with the subjects of the research. Finally, the results point out the 

contributions of the supervised internship to the training of the trainees and the teaching 

of the tutor. We understand the research with a provisional character, and that the 

considerations listed here, can still be deepened in the future. 

 

 

Key words: Supervised Internship, legal contributions of the internship, teacher training. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

  Esta pesquisa apresenta o estágio curricular supervisionado do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus Ipanguaçu, por meio 

de uma investigação qualitativa tendo como sujeitos da pesquisa um professor 

orientador/supervisor e seus estagiários. 

 Assim, o presente estudo é fruto de inquietações que surgiram a partir da nossa 

vivência no estágio supervisionado da Licenciatura em Informática, na condição de 

estagiária do professor que constitui um dos sujeitos dessa pesquisa. A partir desse 

contexto, algumas indagações foram surgindo, tais como: quais seriam, na visão do 

professor orientador/supervisor e de seus estagiários, as contribuições do estágio 

supervisionado para a formação inicial (estagiários) e continuada (professor supervisor) 

desses sujeitos? 

A finalidade de desenvolver uma pesquisa na área das contribuições do estágio 

consistiu em retratar a riqueza dos elementos que favorecem o professor e estagiário, 

através de uma melhor compreensão do papel de ser professor, em atuação com a 

realidade da prática na sociedade. 

Consideramos que esse trabalho é relevante, pois aborda um tema que se faz 

necessário discutir acerca da importância do estágio docente, entendido como campo de 

pesquisa (PIMENTA; LIMA), ou seja, um elemento essencial para a formação do 

profissional da educação reflexivo, levando em consideração as vivências e práticas 

pedagógicas, numa perspectiva da ação-reflexão-ação (FREIRE, 1999).  

Assim, essa pesquisa contribui também no âmbito pessoal, enriquecendo o nosso 

desempenho profissional e proporcionando um fazer pautado em reflexões sobre a prática 

docente de uma futura professora de informática. 

 A fundamentação dessa pesquisa está ancorada em documentos legais que versam 

sobre o estágio, a saber: Lei de Diretrizes e Bases 9.394 (1996); Lei do Estágio 

11.788(2008); Pareceres do Conselho Nacional de Educação. Como também nas normas 

do estágio instituídas pelo IFRN: Projeto Político Pedagógico - PPP (2012); Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC (2012); Organização Didática do IFRN (2012); dentre outros. 

 Nessa perspectiva, privilegiamos como objeto de estudo o estágio supervisionado 

no IFRN Campus Ipanguaçu, tendo por objetivo geral da pesquisa investigar as 

contribuições do Estágio Supervisionado do IFRN Campus Ipanguaçu pelo prisma de um 
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professor orientador/supervisor e seus estagiários. Para tanto, buscamos, segundo o 

professor orientador/supervisor e seus estagiários, identificar as atribuições assumidas 

durante o estágio docente, verificar a função do estágio supervisionado na formação do 

licenciado em Informática e no fazer docente do professor orientador/supervisor, como 

também, as sugestões para o aprimoramento do estágio docente. 

Para contemplar os objetivos do estudo, foi realizada uma abordagem qualitativa em 

educação do tipo estudo de caso. 

 Quanto à organização, o presente trabalho está estruturado da seguinte forma: no 

primeiro capítulo fizemos uma introdução a respeito do tema discutido na pesquisa, no 

segundo capítulo tratamos do estágio docente e bases legais, no terceiro capítulo 

apresentamos o planejamento da pesquisa e no quarto capítulo abordamos as análises dos 

dados da entrevista e no quinto, e último capítulo, apresentamos as considerações finais 

da pesquisa, numa perspectiva provisória. 
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   2.    ESTÁGIO DOCENTE 

 

O estágio é uma atividade que faz parte do processo educativo e da formação do 

estudante, preparando-o para atividades profissionais e vida social. Dividi-se em duas 

modalidades: obrigatório que se define no Projeto Político do Curso (PPP) e não 

obrigatório que é opcional por parte do estudante. 

Segundo Bossoi (2008), o estágio funciona como instrumento essencial para a 

formação docente, onde haverá uma articulação com a teoria e a prática permitindo que os 

sujeitos envolvidos se apropriem de diversas áreas de conhecimentos, sendo capazes de 

refletirem sobre suas práticas. 

O estágio além de buscar uma aproximação entre teoria e prática, ele também busca 

desenvolver um caráter investigativo.  

 

                                         No movimento teórico recente sobre a concepção de estágio, é possível 

situar duas perspectivas que marcam a busca para se superar a pretensa 

dicotomia entre atividade teórica e atividade prática. A produção dos 

anos 90 do século anterior é indicativa dessa possibilidade, quando o 

estágio foi definido como atividade teórica que permite conhecer e se 

aproximar da realidade. Mais recentemente, ao se colocar no horizonte 

as contribuições da epistemologia da prática e se diferenciar o conceito 

de ação, que diz dos sujeitos, do conceito de prática, que diz das 

instituições, o estágio como pesquisa começa a ganhar solidez. 

(PIMENTA; LIMA, 2005, p.13). 

 

Percorrendo nessa perspectiva do estágio como pesquisa, a experiência dessa prática 

oferece ao sujeito a capacidade de observar, planejar, executar e avaliar proporcionando 

uma ligação do conhecimento acadêmico com a realidade da sala de aula.  Dessa forma, 

segundo Pimenta e Lima (2005) a relação entre a teoria e prática abre porta para uma nova 

forma de concepção do estágio, além disso as autoras afirmam que: 

 

Pimenta e Gonçalves (1990) consideram que a finalidade do estágio é a     

de propiciar ao aluno uma aproximação à realidade na qual atuará. 

Assim, o estágio se afasta da compreensão até então corrente, de que 

seria a parte prática do curso. Defendem uma nova postura, uma 

redefinição do estágio que deve caminhar para a reflexão, a partir da 

realidade. (PIMENTA; GONÇALVES,1990 apud PIMENTA; 

LIMA,2005, p.13). 

 

 

Para as autoras o estágio vai além da teoria e prática, ganhando uma definição de 

pesquisa e atividade reflexiva de acordo com a realidade que o aluno será inserido, sendo 
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um fator fundamental para a formação docente e adquirindo assim, possibilidades para 

que os futuros professores, através da vivência e observação, compreendam as situações 

dos sistemas de ensino.  

Para Fávero (2001) o estágio é uma construção de conhecimento em que a prática e 

teoria caminham juntas, de uma forma articulada para o desenvolvimento do processo de 

formação.  

(BARREIRO; GEBRAN, 2006 apud BORSSOI 2008, p. 5) abordam que: 

 

A articulação da relação teoria e prática é um processo definidor da 

qualidade da formação inicial e continuada do professor, como sujeito 

autônomo na construção de sua profissionalização docente, porque lhe 

permite uma permanente investigação e a busca de respostas aos 

fenômenos e às contradições vivenciadas.  

 

Para tanto, a ação-reflexão permite a busca por conhecimentos teóricos e que a 

prática docente possa estar bem alicerçada com a fundamentação teórica. Sendo assim, 

 

O papel das teorias é iluminar e oferecer instrumentos e esquemas para 

análise e investigação que permitem questionar as práticas 

institucionalizadas e as ações dos sujeitos e, ao mesmo tempo, colocar 

elas próprias em questionamento, uma vez que as teorias são 

explicáveis sempre provisórias da realidade (PIMENTA; LIMA, 2004, 

p. 43). 

 

 

Segundo (BARREIRO; GEBRAN, 2006 apud BORSSOI 2008, p. 5) “a aquisição e a 

construção de uma postura reflexiva pressupõe um exercício constante entre a utilização 

dos conhecimentos de natureza teórica e prática na ação e a elaboração de novos saberes, 

a partir da ação docente”.  Dessa forma, a experiência do estágio permite que os saberes 

se confrontem e se transformem, e a partir da troca de experiências o professor reflete sua 

prática pedagógica. 

De acordo com Pimenta (1997, p.10), “Frequentando os cursos de formação, os 

futuros professores poderão adquirir saberes sobre a educação e sobre a pedagogia, mas 

não estarão aptos a falar em saberes pedagógicos”. Dessa forma, se faz necessário que o 

estagiário enquanto futuro professor tenha contato com as possibilidades e limitações da 

instituição de ensino, que será em princípio seu local de atuação profissional, caso 

contrário, esses alunos não estarão totalmente preparados para a prática profissional.  

O estágio docente irar preparar e possibilitar que o estudante atue na sociedade como 

um profissional capacitado, onde poderá viver a experiência da profissão. 
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2.1 BASES LEGAIS DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

 

No Brasil existe a proposta de Diretrizes para a Formação Inicial de Professores da 

Educação Básica em Cursos de Nível Superior. A seguir, os documentos que 

mencionam os princípios, fundamentos e procedimentos a serem observados pelas 

instituições de ensino em sua organização curricular acerca do estágio: 

  2.1.1 Lei de Diretrizes e Bases – LDB / 9.394  

 

Em 20 de Dezembro do ano de 1996 foi sancionada a lei Nº. 9. 394/96 que ficou 

conhecida como uma lei de muita contribuição para o processo de formação profissional 

através de suas inovações, buscando garantir: 

 

                                             Essa Lei propugnou claramente que a formação dos profissionais da 

educação deve ter como fundamento, entre outros aspectos, “a 

associação entre teorias e práticas, inclusive mediante a capacitação em 

serviço”, e, além disso, garantiu que a “formação docente, exceto para 

a educação superior, deve incluir prática de ensino de, no mínimo, 

trezentas horas”. (ANDRADE; RESENDE, 2010, p.10). 
 

 

  Segundo o Art. 82, de acordo com o 1º parágrafo, informa que: “Os sistemas de 

ensino estabelecerão as normas de realização de estágio em sua jurisdição". (BRASIL, 

Lei nº 9.394, Art.82,1996). A LDB atribui às instituições a responsabilidade para as 

realizações do estágio e define um perfil pedagógico e não trabalhista sobre o mesmo, 

garantindo também cobertura para o estudante se houver possíveis riscos. 

  Para o artigo 67, § 1o “a experiência docente é pré-requisito para o exercício 

profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das normas de cada 

sistema de ensino”. (BRASIL, Lei nº 9.394, Art.67, § 1o 1996).  

  Dessa forma, a lei de diretrizes e bases atribui ao estágio curricular docente a função 

de experiência e obrigatoriedade, como também traz referências para a formação de 

futuros professores. Além disso, ela se faz muito importante, pois desvinculou a educação 

básica e a educação profissional, ou seja, por meio dela a educação profissional deixou 

de estar atrelada ao ensino médio. 
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2.1.2 Conselho Nacional de Educação  

 

De acordo com Andrade e Resende (2010) o parecer CNE/CEP 9/ 2001 apresenta 

novas propostas para as licenciaturas, e que as atividades práticas deveriam acontecer ao 

longo do curso e não somente no estágio. “A ideia a ser superada, enfim, é a de que o 

estágio é o único espaço reservado à prática, enquanto, na sala de aula se dá conta da 

teoria”. (BRASIL, Parecer CNE/CP9/2001, p.23).  

No ano de 2001, foi aprovado, porém não homologado, o parecer CNE/CP nº. 

21(2001) que instituía a carga horária de 400 horas para o estágio supervisionado, e ainda 

neste mesmo ano o parecer CNE/CP nº.27(2001), indica que o estágio supervisionado 

deveria ser feito no espaço de duração de todo o curso, afim de obter um maior 

aprimoramento sobre as questões de atuação profissional. 

 

O parecer do Conselho Nacional de Educação define: 

 

A prática não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo daquela. A 

prática é o próprio modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo 

é atravessado por uma teoria. Assim a realidade é um movimento 

constituído pela prática e pela teoria como momentos de um dever mais 

amplo, consistindo a prática no momento pelo qual se busca fazer algo, 

produzir alguma coisa e que a teoria procura conceituar, significar e 

com isto administrar o campo e o sentido desta atuação (BRASIL, 

PARECER CNE/CP nº. 28,2001). 
 

 

A proposta desse parecer ressalta uma postura reflexiva docente em que a prática e a 

teoria se complementam, buscando uma relação indispensável para a formação 

profissional. 

O parecer CNE/CP nº. 02/2002 trata acerca da regulamentação da carga horária dos 

cursos de licenciatura, atribuindo 400 horas para o estágio curricular no período da 

metade do curso.  Sendo que para a resolução CNE/CP nº 009/2007, a carga horária tinha 

uma proposta de alteração segundo o Art. 1º: “[...]2.800 horas de efetivo trabalho 

acadêmico, compreendendo, pelo menos, 300 horas de estágio supervisionado e pelo 

menos 2.500 horas dedicadas às demais atividades formativas”. (BRASIL, Parecer 

CNE/CP nº 009/2007). Este parecer dispõe sobre a reorganização da carga horária do 

estágio, com uma medida de atualização sobre o parecer de nº 2/2002. 
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     2.1.3 Lei nº 11.788/2008 - Lei do Estágio 

  

 A lei Federal nº 11.788 de 25 de setembro de 2008, criada para regulamentar o estágio 

nas instituições, ficando conhecida como a nova lei do estágio. Essa lei vem definir o 

estágio como ato educativo, em que o mesmo passa a ser um ambiente didático, no qual 

as atividades buscam permitir ao aluno uma familiarização com a prática profissional. 

 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no 

ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo 

de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições 

de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 

educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na 

modalidade profissional da educação de jovens e adultos. (BRASIL, 

LEI nº. 11.788, 2008, Art.1º). 
 

 

 

O estágio, sendo percebido com um ato educativo, apresenta contribuições para a 

formação do estudante. De acordo com a lei “O estágio visa ao aprendizado de 

competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, 

objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho”.  

(BRASIL, LEI nº. 11.788, 2008, Art.1º § 2o). Dessa forma, o estágio traz grandes 

benefícios para a aprendizagem e para a melhoria do ensino, contribuindo para que os 

futuros profissionais destinados à sociedade possam exercer seu trabalho da melhor 

maneira possível.  

Conforme está escrito no Art.2º § 1º (2008), o estágio é componente curricular do 

projeto pedagógico do curso e pode ser obrigatório com requisito para obtenção do 

diploma, e não obrigatório como atividade opcional, conforme as normas do Projeto 

Pedagógico do Curso.  

Entre as principais mudanças entre a lei de 1997 e a de 2008, destaca-se em relação 

à carga horária, que passou a ficar de seis horas diárias e trinta semanais para nível 

superior. 

 O Art.3º § 1o (2008) ressalta que o estágio deve ser acompanhado por um professor 

orientador da instituição de ensino e por um supervisor no local da realização do estágio, 

e que tal acompanhamento seja comprovado através de documentos específicos das 

atividades. Ainda no mesmo artigo, observa-se sobre a formalização do estágio, que se 

dará por meio de um termo de compromisso entre a instituição de ensino, o aluno e a parte 

concedente.   
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    2.1.4 Projeto Político Pedagógico do IFRN – PPP 

 

 De acordo com o PPP do IFRN (2012), a prática profissional é um componente 

curricular obrigatório para todos os estudantes, garantindo dessa maneira uma articulação 

entre teoria e prática, como também uma aproximação do perfil profissional presente em 

cada curso.  

 O PPP do IFRN (2012) afirma também que o estágio docente no curso de licenciatura 

é uma atividade obrigatória, que deve considerar as bases legais já existentes e nas normas 

instituídas pelo IFRN, contidas no Projeto Pedagógico do Curso e na Organização 

Didática.  

 Como exigência para a conclusão de cada etapa do estágio, o estudante deverá 

entregar um portfólio, e na última etapa entregar um relatório final, como uma das 

exigências de conclusão do estágio.   

 De acordo com o PPP do IFRN: 

 

 

                                             Os estágios docentes devem, prioritariamente, ser realizados em escolas 

públicas. Em sintonia com a proposta político-pedagógica do currículo 

integrado, convém que os licenciandos do IFRN realizem vivências de 

estágio nos cursos técnicos integrados da Instituição (na forma regular 

e na forma destinada à educação de jovens e adultos previstas para esses 

cursos). (IFRN, 2012, p.87). 

 
 

 

 Dessa maneira o PPP destaca a prioridade de realizar o estágio na rede pública, como 

enfatiza que é de grande relevância que os estagiários realizem as vivências do estágio 

dentro da própria instituição. 

 

 

2.1.5 Projeto Pedagógico do Curso -  PPC 

 

 As etapas do estágio docente previstas para o Curso Superior de Licenciatura em 

Informática de acordo com o PPC são:  

 

                                          Estágio 1: caracterização e observação da escola + referenciais 

teóricos + elaboração do portfólio  Estágio 2: caracterização e 

observação da escola e da sala de aula + planejamento da regência + 
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elaboração do portfólio  Estágio 3: observação da sala de aula + 

regência no ensino fundamental, prioritariamente + elaboração do 

portfólio  Estágio 4: observação da sala de aula + regência no ensino 

médio (propedêutico, integrado à educação profissional e/ou na 

modalidade EJA)+ projeto de intervenção na escola + elaboração do 

relatório final. (PPC, 2012, p.28 e 29). 
 

 

 De acordo com PPC (2012), o estágio supervisionado deve ser iniciado a partir do 5º 

período do curso, e sua carga horária deve ser de 100 horas por cada período, totalizando 

400 horas para cumprimento da carga horária do estágio e das respectivas atividades a 

serem desempenhadas.  

 Para o PPC do Curso de Licenciatura em Informática: “O estágio curricular 

supervisionado é entendido como um tempo de aprendizagem, no qual o formando exerce 

in loco atividades específicas da sua área profissional sob a responsabilidade de um 

profissional já habilitado”. (PPC, 2012, p.87). Dessa forma o estágio é articulado com as 

disciplinas do curso. 

 O PPC ainda define que: 

 

                                         O estágio é acompanhado por um professor orientador para cada aluno, 

em função da área de atuação no estágio e das condições de 

disponibilidade de carga-horária dos professores. O acompanhamento 

dos estágios deve ser feito de forma integrada/articulada entre os 

professores do núcleo específico e do núcleo didático-pedagógico. 

(PPC, 2012, p.28). 

 
 

  De acordo com essa perspectiva o papel do professor orientador é de um facilitador 

nesse processo de acesso ao conhecimento junto com o aluno. O professor deve ter 

consciência da importância de seu desempenho e está atento as mudanças que possam 

existir no contexto que está sendo inserido. 

 Desse modo, o PPC (2012) ressalta que a prática do estágio deve conciliar com a 

disponibilidade da carga horária dos professores orientadores, e que os mesmos devem 

ser tanto do núcleo pedagógico como do núcleo específico do IFRN, e o professor 

colaborador da escola objeto do estágio. É fundamental ter um professor da área 

específica e da área pedagógica para acompanhamento, pois permite que os futuros 

professores conheçam sobre o que, como e porque ensinar, e assim eles poderão ensinar 

da maneira que aprenderam nas disciplinas específicas.   
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2.1.6 Normas do Estágio Docente na Organização Didática do IFRN 

 

 A organização didática do IFRN elaborou regulamentações para o funcionamento do 

estágio docente supervisionado para os cursos de licenciatura, tais regulamentações 

orientam como o estágio deve acontecer nas quatro etapas.  

 De acordo com a organização didática do IFRN (2012) o estagiário na primeira etapa 

deverá compreender o estágio com campo de conhecimento, a fim de fazer articulações 

entre teoria e prática, como também desenvolver sua capacidade reflexiva. 

 Segundo a organização didática, a primeira etapa do estágio deverá: “discutir 

questões de ética e comprometimento com as instituições envolvidas como campo de 

estágio”. (ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO IFRN, 2012, Art.313, p.67).  

 É fundamental que questões de ética e objetividade sejam abordadas no estágio, para 

que seja possível exercer a responsabilidade, profissionalismo e comprometimento 

perante as tarefas designadas e consequentemente desenvolver uma relação de boa 

qualidade. Ainda na primeira etapa o estagiário deverá fazer a caracterização da escola 

que realizará o estágio, analisar material didático, discutir referencial teórico e entre 

outros.   

 Para o Art.314 desta organização (2012), na segunda etapa de estágio o estudante já 

poderá fazer a observação da sala de aula. Será o primeiro contato do estagiário com o 

objeto de realização do estágio. 

 A organização do acompanhamento do estágio terá os seguintes critérios: 

 

                                              I. Deverá ser designado um coordenador de estágio (professor do núcleo 

didático-pedagógico ou com graduação ou pós-graduação em ensino), com o 

objetivo de articular os Estágios Docentes I a IV, bem como os professores 

orientadores.  

                                             II. Em Estágios Docentes I e II, deverá ser destinado um professor orientador 

por turma, com até 20 estudantes, preferencialmente, o coordenador de estágio.  

                                             III. Em Estágios Docentes III e IV, deverá ser destinado um professor 

orientador (do núcleo específico) por turma, com até 10 estudantes.  

(ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA DO IFRN, 2012, Art.317, p.68). 

 

 

 Dessa forma, a organização didática define o acompanhamento no estágio, através 

de profissionais que possam assumir uma participação ativa e consciente neste processo 

educacional. 

 

 



22 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA: revelando os caminhos percorridos  

 

A metodologia é extremamente importante para a produção da pesquisa, pois a partir 

dela podemos desenvolver procedimentos, utilizar métodos, técnicas e sistematizar 

informações para a produção de conhecimento. 

Esta pesquisa está inserida nos debates de formação docente, tratando-se de uma 

abordagem qualitativa em educação que objetivou investigar percepções acerca do objeto 

a ser estudado, preocupando-se com o nível de realidade que não pôde ser quantificado. 

Segundo Godoy (1995) as características de uma pesquisa qualitativa, 

 

Considera o ambiente como fonte direta dos dados e o pesquisador 

como instrumento chave; possui caráter descritivo; o processo é o foco 

principal de abordagem e não o resultado ou o produto; a análise dos 

dados foi realizada de forma intuitiva e indutivamente pelo pesquisador; 

não requereu o uso de técnicas e métodos estatísticos; e, por fim, teve 

como preocupação maior a interpretação de fenômenos e a atribuição 

de resultados. (p.58) 

 

  

 

Baseado neste pensamento, essa pesquisa não empregou instrumental estatístico, mas 

considerou a interação do pesquisador com o objeto estudado e compreender os 

fenômenos segundo a perspectivas dos sujeitos.  

 Moreira (2002), ao abordar as perspectivas da pesquisa qualitativa, 

                                          

[...] o pesquisador qualitativo deseja que as pessoas que estão                   

participando do estudo falem por si próprias para proporcionar suas 

perspectivas em palavras e em ações. Portanto, a pesquisa é um 

processo interativo no qual o pesquisador apreende o significado que os 

participantes dão aos eventos e as suas ações (p. 237). 

 
 

Dessa forma, a pesquisa qualitativa é caracterizada também como interativa, onde o 

pesquisador através do contato com o objeto de estudo, busca compreender segundo as 

perspectivas do sujeito os dados em questão. Nesse caso, uma pesquisa de coleta de dados 

bem-sucedida só é possível na medida em que se estabelece uma interação entre o 

pesquisador e os atores. 

 Para esse trabalho de pesquisa, foi utilizado o método do estudo de caso onde 

permearam três fases: a escolha do referencial teórico juntamente com a seleção dos 
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casos; construção dos dados e análise a luz das teoria selecionadas, fazendo a 

interpretação dos resultados.  

De acordo com a seguinte definição: 

 

(...) um caso é a descrição de uma situação administrativa recente, 

comumente envolvendo uma decisão ou um problema. Ele 

normalmente é escrito sob o ponto de vista daquele que está envolvido 

com a decisão e permite aos estudantes acompanhar os passos de quem 

tomou a decisão e analisar o processo, decidindo se o analisaria sob 

enfoques diferentes ou se enveredaria por outros caminhos no processo 

de tomada de decisão. (Erskine et al, 1981 apud CESAR, p. 10) 

 

 

O estudo de caso como método, permite que a pesquisa receba várias contribuições 

acerca de conhecimentos dos fenômenos individuais e grupais por meio das investigações 

que serão realizadas ao objeto de estudo. Essas contribuições surgem por meio das 

necessidades em compreender os fatores da pesquisa e suas complexidades, para isso o 

estudo de caso permite focar em um “caso”, e a partir disso passar a interpretar o processo 

deste “caso” em uma perspectiva real.  

Dessa forma o estudo de caso envolveu situações reais, e com base nos fatos adquiriu 

- se opiniões sobre ao problema que estar sendo veiculado, como também, a teoria 

embasou a resolução do caso proporcionando análise e síntese do mesmo. 

 

 

 3.1 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Para a composição da pesquisa, foi selecionado 01 professor orientador/supervisor, 

uma vez que, este também se faz responsável pela formação inicial, possibilitando aos 

futuros professores situações para a aprendizagem e a construção de conhecimentos. 

Outro fator que me motivou a escolher esse profissional, foi este ter sido o meu 

orientador/supervisor na minha última etapa de estágio docente nessa Instituição de 

ensino, onde a experiência que tive com o mesmo, trouxe muita contribuição para minha 

formação, como por exemplo: refletir sobre o meu fazer docente. 

 Entrevistei também 5 estagiários do curso de Licenciatura em Informática do IFRN 

campus Ipanguaçu, que em alguma etapa de estágio puderam ser acompanhados por este 

mesmo professor. Escolhi apenas 5 dos seus estagiários pois compreendi que a numeração 
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não me era o fator principal, mas importava sim, a qualidade das informações adquiridas 

e os dados construídos.   

Optamos por atribuir pseudônimos aos sujeitos, a fim de preservar seus nomes e ética 

da pesquisa. Por tanto, omito nos anexos as transcrições das entrevistas, para que não 

possa haver identificação dos sujeitos. Traçamos uma identificação do perfil dos 

participantes por meio dos seguintes dados: 

 

 

Tabela 1. Identificação dos estagiários 

Pseudônimos E1 E2 E3 E4 E5 

Período de 

Curso 

 

7º 

 

6º 

 

7º 

 

7º 

 

8º 

Etapa do 

Estágio com o 

professor 

 

III 

 

II 

 

III 

 

III 

 

IV 

 Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Tabela 2. Identificação do professor orientador/supervisor 

Pseudônimo  POS 

Cargo Professor 

Área de Formação Engenheiro Eletricista 

Tempo de Docência na Instituição 3 anos 

 Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

  

  3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Foi realizado um levantamento e analise de apontamentos teóricos, no qual foi 

aplicado uma entrevista, para Morgado (2012, p.72), a entrevista é um “método de recolha 

de informação que consiste em conversas orais, individuais ou em grupo, com várias 

pessoas selecionadas cuidadosamente, a fim de obter informações sobre factos ou 
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representações, cujo grau de pertinência, validade e fiabilidade é analisado na perspectiva 

dos objetivos de recolha de informação”. A entrevista utilizada para essa pesquisa, foi do 

tipo semiestruturada como instrumento de investigação, segundo Morgado (2012, p.73), 

não são “inteiramente abertas nem muito direcionadas através de perguntas precisas”. Os 

entrevistados terão a liberdade de se expressarem sobre o que lhes foi perguntado, e em 

seguida essas respostas serão encaminhadas para as análises de acordo com os objetivos 

que se deseja obter. 

A primeira fase delimitou o que constitui o caso, no levantamento e análise de 

materiais bibliográficos, tais como: Lei de Diretrizes e Bases 9.394 (1996); Lei do Estágio 

11.788(2008); Pareceres do Conselho Nacional de Educação. Como também nas normas 

do estágio instituídas pelo IFRN: Projeto Político Pedagógico (2012); Projeto Pedagógico 

do Curso (2012); Organização Didática do IFRN (2012); dentre outros. Afim de chegar a 

compreensão do objeto de estudo. 

Na segunda fase, foi feita a coleta dos dados com procedimentos qualitativos através 

de uma entrevista constituída por 9 perguntas, as quais foram elaboradas e adequadas ao 

professor e aos estagiários. As perguntas foram sequenciais, visando atingir os objetivos 

do estudo, (apêndices A e B), para facilitar a compreensão e análise final, realizando - se 

da seguinte maneira:  

 

 A entrevista com o professor orientador supervisor intitulado por “POS”, 

por sugestão do mesmo, foi aplicada nesta Instituição de ensino, na qual o 

professor leciona, no dia 23/03/2017 pelo turno da manhã, no horário de 

11h00 até as 11h30min, em um laboratório de informática, após o 

professor finalizar sua aula. 

 

Quanto aos estagiários, foi aplicada pelo turno da tarde e turno da noite na mesma 

Instituição, nos dias de 23/03/2017 e 12/04/2017. 

 

 

Tabela 3. Datas e horários das entrevistas com os estagiários 

Pseudônimo DATA HORÁRIOS 

E4 23/03/2017 Das 14h30min até as 15h00 horas 

E5 23/03/2017 Das 15h30min até as 16h00 horas 
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E1 12/04/2017 Das 14h30min até as 15:00 horas 

E3 12/04/2017 Das 15h30min até as16:00 horas 

E2 23/03/2017 Das 21h00 até as 21h30min 

 Fonte: elaborado pela autora. 

 

 

Todas as entrevistas com os estagiários foram feitas na sala das disciplinas 

pedagógicas do IFRN Campus Ipanguaçu. 

Todas as entrevistas se desenvolveram de forma muito satisfatória, todos os 

entrevistados se mantiveram dispostos a contribuir com a pesquisa, sendo muito 

receptíveis, demonstrando estarem bastante seguros com suas respostas e satisfeitos com 

a experiência de poder participar de um projeto monográfico.  

 O que mais me surpreendeu com a interação proposta pela entrevista com os 

entrevistados, foi exatamente ouvir e relembrar experiências e relatos extremamente 

significativos para minha formação, onde pude vivenciar na experiência do estágio com 

o referido professor. 

A ferramenta para a coleta das respostas dos entrevistados ocorreu por meio de um 

aparelho de celular, o qual foi usado como gravador de áudio. 

Foi utilizado um aplicativo para fazer as transcrições das entrevistas chamado Speech 

To Text Notepad, cujo significado em português seria: “fala em texto”, o qual no 

momento que os entrevistados respondiam, o aplicativo captava as falas e as transcrevia. 

O áudio que estava sendo gravado pelo outro aparelho de celular, serviria como recurso 

para comprovar e corrigir possíveis erros nas transcrições que foram feitas pelo referido 

aplicativo. 

As transcrições foram realizadas na integra, sendo preservadas durante dois anos. 

(Tempo que esses tipos de dados são guardados obrigatoriamente). Permanecendo de uso 

restrito para fins acadêmicos.  

Na última fase foi feita a transcrição da entrevista, analise e interpretação dos dados, 

considerando os objetivos da pesquisa.  

A categoria de análise da pesquisa percorre os seguintes elementos essenciais: a 

percepção do professor orientador/supervisor como também a percepção do estagiário, 

acerca das atribuições no estágio curricular supervisionado, atuações, atividades 

relevantes, o que foi possível aprimorar, fatores negativos ou positivos e sugestões de 

melhoria para o funcionamento do estágio no IFRN campus Ipanguaçu. Como também o 
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embasamento teórico, percorrendo alguns autores que levantaram aspectos, nos quais 

elencamos para este estudo.  

Na perspectiva de agrupar os elementos que são comuns e os que se diferem, os dados 

são configurados em função dos propósitos da investigação.  

O conjunto das informações mais relevantes de cada caso foi unido, para haver uma 

generalização e obter as conclusões da pesquisa. 

Este capitulo, por tanto, trouxe detalhes sobre os sujeitos selecionados e explicativas 

a respeito da metodologia que foi aplicada. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS: revendo as visões de estagiários e professor/orientador  

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises dos resultados construídos por meio das 

entrevistas com os sujeitos, os quais serão abordados, numa perspectiva comparativa, e 

embasados teoricamente.  

De acordo com Ludke (1986, p.45): 

 

Analisar os dados qualitativos significa ‘trabalhar’ todo o material 

obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos de observação, as 

transcrições de entrevista, as análises de documentos e demais 

informações disponíveis. 

 

   

Diante disso, os resultados e análises foram organizados de forma a contemplar os 

objetivos propostos ao estudo, a saber: - Mostrar segundo o professor 

orientador/supervisor e seus estagiários as suas atribuições; - verificar a função do estágio 

supervisionado na formação do licenciado em Informática e no fazer docente do professor 

orientador/supervisor; - identificar como foram as atuações e o que foi aprimorado; - 

apresentar as vivências mais relevantes, avaliação dos sujeitos e sugestões de melhoria 

para o estágio supervisionado no IFRN Ipanguaçu. 

 

4.1 DAS ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR E DOS ESTAGIÁRIOS 

 

Neste primeiro tópico, mostramos as atribuições do professor orientador/supervisor 

e seus estagiários, a partir de informações obtidas por meio das entrevistas com os 

respectivos atores da pesquisa.  

 

Atribuições do professor orientador/supervisor 

 

De acordo com o PPC (2012), o estágio deve receber acompanhamento do professor 

na área de atuação, onde o mesmo possa exercer um papel de articulador nesse processo 

de formação. 

Neste sentido,  

 
O papel do professor consistira em organizar, com um critério de 

complexidade, as evidencias nas quais se reflita o aprendizado dos 

alunos não como um ato de controle, mas sim de construção de 

conhecimento compartilhado. (HERNANDEZ, 1998, p.93). 
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A seguir, as falas que apresentaram os seguintes elementos como: facilitar; 

acompanhar; orientar e avaliar, referidos as atribuições do professor. 

 

[...] Então o professor orientador ele vai ser aquela pessoa que vai 

intermediar esse processo do estagiário. Então a atribuição dele é 

exatamente essa, é ser esse intermediador nesse processo que ele vai 

cumprir. Tem algumas regras afinal de contas tudo tem que ser 

formalizado, o nome de estágio já diz isso, por que é um estágio tem 

um tempo de duração, tem um início, tem uma questão de horário. 

(POS) 

 

 

Já para os alunos eles consideram: 

 

Primeiramente, as atribuições de professores mesmo, já que todas 

atividades relacionadas a isso vai tá em relação a ele né, atribuídas a 

ele, e além disso também a cada final de aula observada o professor 

orientador conversar com os estagiários, já para ir preparando eles, 

sondando para saber o que eles estão realmente observando e para 

avaliar também os estagiários, para saber quando vai ser o melhor 

momento para poder dar oportunidade deles ministrarem uma aula. 

(E1) 

 

Com o professor orientador foi a melhor possível, de início eu paguei o 

estágio III com ele e ainda sentia muita dificuldade no ato de se 

identificar melhor com a turma e me expor a turma, e ele fez com que 

eu fosse perdendo mas esse medo, fosse ficando à vontade e por meio 

das orientações dele eu fui ficando mais segura. (E3) 

 

  Ele esteve o tempo todo preocupado com os alunos, esteve sempre 

atento no que a gente fazia, ficava sempre ali por perto dando sugestão 

de melhoria, e muitas outras coisas importantes que ele fez, que a gente 

vai levar isso para nossa vida/formação. (E4) 

 

 

Podemos observar na fala do professor “POS”, que o mesmo se percebe como agente 

facilitador no processo do estágio. De acordo com Pimenta e Lima (2004, p. 45) “o 

professor é um profissional que ajuda o desenvolvimento pessoal e intersubjetivo do 

aluno, sendo um facilitador de seu acesso ao conhecimento”, ou seja, o professor busca 

que o estagiário possa compreender o processo e ser um sujeito ativo. Já para o estagiário 

“E1”, o professor assume o papel de em cada final de aula, conversar com os seus 

estagiários a respeito das observações sobre sua aula, a fim de saber as opiniões dos 

alunos a respeito de sua maneira de conduzir a aula e se os estagiários tem alguma 

sugestão para o enriquecimento da aprendizagem coletiva. 

Nas falas dos estagiários “E3” e “E4” podemos notar que o professor assume uma 

atribuição de avaliador, como também assume um papel fundamental no 
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acompanhamento. Diante disso, os estagiários enxergam o papel do professor como algo 

muito relevante para a realização do estágio, uma vez que: 

 

O professor cooperante é aquele professor do terreno que recebe os 

alunos de formação inicial nas suas salas e os acompanha e orienta nas 

atividades de iniciação ao mundo da profissão docente [...] o seu papel 

na construção de uma profissionalidade adequada e empenhada, na 

apropriação das dimensões técnica, moral e relacional do desempenho 

profissional (…). (FORMINHO, 2001, p.58). 

 

 

Em contra partida, tivemos o caso do estagiário “E2” que apresentou o seguinte 

pensamento: 

 
Na minha concepção o professor orientador, as atribuições dele em 

relação a mim como estagiário, é acompanhar esse processo do estágio 

II, que é especificamente a observação de sala de aula, observação e 

caracterização de sala. Eu acho que a atribuição dele não influencia 

tanto nessa etapa do estágio II, justamente por causa desse motivo, por 

que estamos ali mais para observar. Então é isso, as atribuições dele é 

avaliar também, porque ele vai avaliar os nossos relatórios depois que 

fizermos, e consequentemente vai dar nota para que possamos concluir 

estágio II. (E2) 

 

 

Para o estagiário “E2” a atribuição do professor não influência muito nesta etapa, se 

limita apenas ao estagiário observar como o professor conduz sua aula, ou seja, a 

relevância do professor assume dimensões distintas de acordo com a etapa do estágio.  

Em sequência, o depoimento da estagiária “E5”, vai em direção da perspectiva do 

professor como um modelo: 

 

Em quanto eu estive com o professor, eu percebi que o professor 

orientador ele serve como uma espécie de exemplo que nós tomamos 

através de avaliação da metodologia que ele usa, da didática dele para 

nós construirmos nossa perspectiva de concepção de didática e de 

docência da nossa forma de ensinar através da observação da forma que 

ele ensina e que ele propõe os ensinamentos. (E5)  

 

 

O estagiário “E5”, percebe a atribuição do professor como um exemplo em sua 

prática relacionada à metodologia de ensino.  No entanto, a prática como imitação de 

modelo leva a algumas limitações. Neste sentido: 

 

O estágio, nessa perspectiva, reduz-se a observar os professores em aula 

e imitar esses modelos, sem proceder a uma análise crítica fundamental 
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teoricamente e legitimada na realidade social em que o ensino se 

processa. Assim, a observação se limita à sala de aula, sem análise do 

contexto escolar, e espera-se do estagiário a elaboração e execução de 

“aulas-modelo” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 36). 

 

 

Para isso os acadêmicos acabam não considerando as demandas e a realidade do 

contexto escolar, passando a imitar seus professores sem exercer uma capacidade 

reflexiva de suas determinadas ações.  No estágio, essa concepção de professor modelo é 

muito perigosa, portanto, o aluno não deve ter o professor como exemplo de algo para 

seguir, e sim fazer uma reflexão de sua prática, partindo também das experiências como 

aluno, conhecimentos do curso de formação e etc. Dessa forma, são experiências e saberes 

diversos que vai constituir um professor. 

Sendo assim, os estagiários demonstram possibilidades de aprender com o professor, 

e que o mesmo possa contribuir por meio de suas experiências para a formação deste 

estudante. 

 

Atribuições dos estagiários atreladas às etapas de estágio de cada estagiário  

 

O Projeto Político Pedagógico do Curso traz algumas atribuições para que o 

estagiário desenvolva no período do estágio, tais como: 

 

                                           Estágio 1: caracterização e observação da escola + referenciais 

teóricos + elaboração do portfólio  Estágio 2: caracterização e 

observação da escola e da sala de aula + planejamento da regência + 

elaboração do portfólio  Estágio 3: observação da sala de aula + 

regência no ensino fundamental, prioritariamente + elaboração do 

portfólio  Estágio 4: observação da sala de aula + regência no ensino 

médio (propedêutico, integrado à educação profissional e/ou na 

modalidade EJA)+ projeto de intervenção na escola + elaboração do 

relatório final. (PPC, 2012, p.28 e 29). 

 

 

A seguir, as falas que apresentaram para as atribuições dos estagiários o pensamento 

de exercer a prática no estágio. 

 

Dentro da perspectiva do estágio é que ele deva participar dessa 

experiência e possa absorver essa vivência e a partir dessa vivência ele 

vai poder confrontar a teoria que ele aprendeu em sala de aula com essa 

prática que ele vai ter, então atribuição dele no meu ponto de vista é 

essa, ele vai pôr em prática aquilo que ele aprendeu. (POS) 
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Na perspectiva dos alunos eles acrescentam: 

 

 

Bom, os estagiários têm como atribuições durante o seu período de 

estágio fazer seu planejamento de aula, elaborar sua aula e 

especificamente depois de feito esse processo, é conversar com seu 

orientador colaborador e partir para a prática na verdade. Então você 

elabora planos, se concentra na aula, slide, seu material didático, analisa 

tudo e depois prática sua aula. (E3) 

 

Acredito que seja no sentido de estar sempre pontualmente no horário, 

estar cumprindo o que foi proposto, fazer aquele plano de aula e estar 

próximo ali da turma no que tiver de ajudar a turma no momento que 

for preciso. (E4) 

 

 

Podemos ver que o professor “POS” e os estagiários, “E3 e “E4” em suas falas, 

trazem a atribuição de colocar em prática o que foi construído através da teoria e partindo 

para a prática de verdade. Todavia, se faz necessário considerar que quando recorremos 

às exigências legais do Conselho Nacional de Educação:  

 

A prática não é uma cópia da teoria e nem esta é um reflexo daquela. A 

prática é o próprio modo como as coisas vão sendo feitas cujo conteúdo 

é atravessado por uma teoria. Assim a realidade é um movimento 

constituído pela prática e pela teoria, consistindo a prática no momento 

pelo qual se busca fazer algo, produzir alguma coisa e que a teoria 

procura conceituar, significar e com isto administrar o campo e o 

sentido desta atuação (BRASIL, PARECER CNE/CP nº. 28,2001). 

 

 

A partir dessas afirmações, queremos proporcionar uma reflexão sobre a importância 

da prática como também da teoria, sendo necessária uma aproximação entre teoria e 

prática e a realidade, embasando o que será aplicado. Compreende-se também que o 

estagiário em sua atividade como futuro docente deve exercer o conhecimento e ação.  

Assim, nos traz Paulo Freire o seguinte pensamento:  

 

As qualidades ou virtudes são construídas por nós no esforço que nos 

impomos para diminuir a distância entre o que dizemos e o que 

fazemos. Este esforço, o de diminuir a distância entre o discurso e a 

prática, é já uma dessas virtudes indispensáveis - a da coerência. 

(FREIRE, 1996, p. 38). 

 

 

A articulação entre teoria e prática acontece quando se exercita uma aproximação 

constante por meio dos sujeitos envolvidos, adquirindo assim uma construção conjunta 
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de conhecimentos e aprendizagens. Porém, também tivemos casos onde a observação no 

estágio, foi tratada como uma atribuição muito importante para o processo. Vejamos as 

falas:  

 
Observar toda a vivência dentro da sala de aula tanto aluno-aluno e 

aluno-professor, e também ter a oportunidade de poder estar 

planejando, poder estar discutindo com outros professores já formados 

também sobre as avaliações que estão sendo feitas em sala de aula, para 

melhorar também a visão e a perspectiva do estagiário quanto o dia a 

dia docente. (E1) 

 

Nossas atribuições são desde a observação e caracterização da sala 

como também fazer o relatório. Então nesse trabalho de observação é 

muito proveitoso, por que a gente vai avaliar as práticas do professor 

em sala de aula, tanto do professor como professor - aluno e aluno – 

aluno, então a atribuição é mais essa também, como estamos no estágio 

II, acho que não é tão focado ainda que professor ou o estagiando tenha 

mais alguma contribuição do que essa. (E2) 

 

Os Estagiários são aprendizes, né? Nós estamos ali para observar e 

aprender como os alunos, só que nós estamos na perspectiva de um 

professor observando o outro. (E5) 

 

 

Nas falas dos estagiários “E1”, “E2” e “E5” destaca-se o ato de observar as aulas do 

professor e toda a vivência no estágio. De modo a ressaltar a atribuição do estagiário 

como um professor observando o outro. “O estágio é um momento de aprendizagem, 

abrangendo observação, problematização e reflexão a respeito do exercício docente”.  

(SCALABRIN; MOLINARI, 2013, pg.7).  Equivale lembrarmos, que essa observação 

não se resuma apenas ao modo que o professor conduz a aula, mais também em perceber 

a pessoa do professor regente e suas raízes. 

Para Pimenta e Lima (2004), o estágio nesse caráter somente de observação, passa a 

ser voltado mais para imitações do que para uma atitude investigativa/reflexiva, 

impedindo dessa maneira que os estagiários a partir de suas observações possam criar 

novas ideias.  

Portanto, o lugar da observação no processo de formação, consiste em filtrar em meio 

a diferentes elementos de uma realidade, o que chama a atenção e o que é mais relevante 

para formação. Dessa forma, torna-se o ato de observar um fator muito importante e 

fundamental para o estágio, quando se tem um caráter reflexivo. 
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4.2 FUNÇÃO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NA FORMAÇÃO DO 

LICENCIADO EM INFORMÁTICA E NO FAZER DOCENTE DO PROFESSOR 

 

Os resultados do segundo tópico da análise se destinam ao objetivo de verificar a 

função do estágio supervisionado na formação do licenciado em Informática e no fazer 

docente do professor orientador/supervisor.  

 

Função do estágio supervisionado na formação do licenciado em informática 

 

A seguir, o depoimento do professor que abordou a função do estágio com prática 

educativa: 

 

Olha é uma pergunta interessante porque isso vale para qualquer 

licenciado, o estágio é componente crucial para ele, já que ele é um 

profissional que vai trabalhar exatamente com uma sala de aula. (POS) 

 

 

De acordo com o que diz o professor “POS”, o estágio é de grande importância para 

o licenciado, pois oportuniza um maior contato com a prática educativa. Nessa 

perspectiva, Zabala (1998, p. 27) ressalta que: 

 

Por traz de qualquer proposta metodológica se esconde uma concepção 

do valor que se atribui ao ensino, assim como certas ideias mais ou 

menos formalizadas e explícitas em relação aos processos de ensinar e 

aprender.  

 

 

Para isso, é importante que os professores e futuros professores, percebam a 

responsabilidade de cumprir com êxito a tarefa de educar. Ainda para reforçar este 

pensamento, segue a seguinte declaração: 

 

O estágio é um período muito importante na formação inicial dos pro-

fessores e esperado pelos estudantes dos cursos de licenciatura com 

muita expectativa. Para muitos estudantes, o único contato que tiveram 

até então com a sala de aula foi na condição de alunos, mas agora os 

papéis se invertem, tendo que assumir a função de professor[...] 

(MILANESI, 2012, p. 2). 

 

 

Vejamos as falas dos estagiários que se dirigiram a prática docente: 
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Não só do licenciado em informática, mas também em qualquer outro 

licenciado. Né na verdade? Que é pra poder abrir esse espaço dos alunos 

futuros professores e poder ter essa experiência da vivência do 

professor, para quando tiver a oportunidade de lecionar não chegar a 

cair de paraquedas, mas ter um acompanhamento antes com os 

professores já formados especialmente se for na área da pessoa. 

Acredito que exatamente porque nossa área é muito nova ainda não tem 

nos colégios, então poder ter essa prévia de como podemos nos 

comportar e o que vamos provavelmente passar também, alivia 

teoricamente o nervosismo inicial que todo professor tem ou todo 

profissional. (E1) 

 
A função do estágio curricular supervisionado eu acredito que tenha 

objetivo de formar um professor seja em qualquer área e para que ele 

possa atribuir na formação de outras pessoas. (E3) 

Eu acho que o estágio estar voltado mais para a questão do aluno estar 

apto a exercer aquela profissão de professor. O estágio estar voltado pra 

prática, essa junção de prática e teoria, essa junção de 

interdisciplinaridade, essa junção de que o profissional ele possa sair 

capacitado com aquela formação que lhe foi atribuída. Eu penso que o 

estágio estar voltado mais para essa parte da questão prática mesmo do 

profissional. (E4) 

 

 

Ainda nas falas dos estagiários “E1”, “E3” e “E4”, podemos perceber que a função 

do estágio se volta também para questão de exercer a docência, e vivenciar a atuação do 

professor, dessa forma, concluir o estágio com a capacidade de poder atuar e colaborar 

na formação de outros indivíduos.  

Para o artigo 67, § 1o da lei de diretrizes e bases “a experiência docente é pré-requisito 

para o exercício profissional de quaisquer outras funções de magistério, nos termos das 

normas de cada sistema de ensino”. (BRASIL, Lei nº 9.394, Art.67, § 1o 1996).  

Com base nos relatos anteriores, podemos enxergar o quanto se faz importante dar 

estatuto ao saber da experiência docente, através da construção da identidade pessoal e 

por meio de reflexões sobre a prática, buscando assim construir e não acumular 

conhecimentos.  

Para o estagiário “E2”, a função do estágio está voltada para a articulação da teoria e 

prática. Vejamos seu depoimento: 

 

O estágio supervisionado é muito importante na formação do 

licenciado, por que é lá onde vamos juntar a teoria com prática porque 

nas disciplinas na sala de aula agente ver muita teoria e quando a gente 

vai para a sala de aula, percebe que não é só aquilo na teoria, tem muito 

mais coisa envolvida na relação do aprendizado do aluno e na nossa 

vivência também. Porque a gente percebe muita coisa mas já dar para 

perceber uma evolução, não tanta, mais já dar para perceber e é muito 

importante como já falei na formação, por que é daí que tira as 
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experiências para a vida e para futuramente aplicar na nossa profissão. 

(E2) 

 

 

Para o estagiário “E2”, o estágio tem a função de unir a prática com a teoria como 

também ser a parte prática do curso.  Por sua vez, nos afirma Pimenta e Lima que:  

 

Essa compreensão tem sido traduzida, muitas vezes, em posturas 

dicotômicas em que teoria e prática são tratadas isoladamente, o que 

gera equívocos graves nos processos de formação profissional. A 

prática pela prática e o emprego de técnicas sem a devida reflexão pode 

reforçar a ilusão de que há uma prática sem teoria ou de uma teoria 

desvinculada da prática. Tanto é que frequentemente os alunos afirmam 

que na minha prática a teoria é outra. (PIMENTA; LIMA, 2005, pg. 9). 

  

 

Baseando-se nessas afirmativas, a junção entre teoria e prática no processo de 

formação docente torna-se um movimento crucial para o futuro profissional, 

possibilitando-o a desempenhar seu papel de uma maneira mais significativa. 

Por outro lado, na fala do estagiário “E5” traz a visão da função do estágio como 

campo de conhecimento:  

 

O estágio pra mim é um momento de estudo, onde nós vamos 

desenvolver nossa prática e construir a percepção, a perspectiva de 

articular a nossa teoria que nós adquirimos através das disciplinas 

didático-pedagógicas com a prática docente das disciplinas exatas da 

nossa área específica e trazer isso para uma perspectiva   mais prática. 

(E5) 

 

 

Compreender a função do estágio como um momento de estudo, nos faz pensar na 

concepção de Pimenta e Lima que diz:  

 

Entendemos que o estágio se constitui como um campo de 

conhecimento, o que significa atribuir-lhe um estatuto epistemológico 

que supera sua tradicional redução à atividade prática instrumental. 

Enquanto campo de conhecimento, o estágio se produz na interação dos 

cursos de formação com o campo social no qual se desenvolvem as 

práticas educativas. Nesse sentido, o estágio poderá se constituir em 

atividade de pesquisa. (PIMENTA; LIMA, 2005, pg. 6). 

 

 

O estágio não é só o lugar de articular teoria e pratica, ele é um campo de 

conhecimento, onde envolve a pesquisa, a identidade, a experiência e entre outros 

elementos que farão parte do processo de formação. 
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Podemos também perceber, que o entrevistado “E5”, traz a perspectiva da articulação 

entre as disciplinas didático-pedagógicas com as disciplinas específicas na fase de 

realização do estágio. Para Schnetzlerp: 

 

(...) a grade curricular da maioria dos cursos de licenciatura manifesta 

e enfatiza dois caminhos paralelos, que não se aproximam sequer, um 

do outro, durante os vários semestres, mas que só vão se cruzar e se 

articular em disciplinas de natureza tal como de Pratica de Ensino, a de 

Didática especifica e/ou de Instrumentação para o ensino. Isto significa 

que as disciplinas de conteúdo especifico, propriamente ditas, seguem 

seu curso independente e isolado das disciplinas pedagógicas e vice-

versa. (SCHNETZLERP, 2000, p. 14). 

 

 

De acordo com a opinião do estagiário “E5” e o autor, nos faz perceber que as 

disciplinas tanto pedagógicas como específicas só entram em uma proximidade de 

relacionamento a partir do estágio Curricular. 

Portanto, fica claro que a função do estágio está por sua vez atrelada a experiência 

da prática profissional, sendo um fator primordial para a formação do licenciado em 

Informática. A Organização Didática Art. 281(2013) diz que a prática profissional 

consiste em contextualizar, relacionar e articular os saberes, partindo da construção de 

conhecimentos. 

 

Função do estágio supervisionado no fazer docente do professor orientador 

 

Os dizeres abaixo demonstram que a função do estágio para o professor é de 

enriquecer a sua prática docente. Vejamos as falas:  

 

Eu acho que isso é crucial essa visão mais real da coisa, do tipo estou 

aprendendo todos os dias e estar com o estagiário mostra isso, olha eu 

tenho que me comportar muitas vezes como estagiário também, tenho 

que ter essa vontade de aprender coisas novas, eu tenho que ter essa 

solicitude, essa coisa voluntariosa de querer ajudar, eu acho que isso é 

extremamente enriquecedor para a prática docente, eu acho que agrega 

muita coisa. (POS) 

 

 

Na perspectiva dos alunos: 

 

 

Eu acredito que o estágio supervisionado curricular para o professor/ 

orientador e para todos os outros professores colaboradores que aceitam 

os estagiários em suas aulas, vem ajudando a dar um outro ponto de 
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vista diferente para os professores, por que se todos os outros 

professores agirem a conversar com os estagiários ao final de cada aula, 

buscando os elementos que os estagiários estão observando, então possa 

ser que esses alunos tragam um ponto de vista diferente para os 

professores. Então isso deve ajudar na elaboração das estratégias para 

sua aula ou modificar alguma coisa que eles julguem necessário. (E1) 

 

Minha percepção para a função que exerce para o professor é muito 

valiosa também, porque ele tá ali de certa forma a avaliar o seu 

estagiário, o comportamento dele e com isso ele pode dar o feedback ao 

estagiário, onde o estagiário estar acertando, quais os pontos certos e os 

pontos que possam ter mais atenção do estagiário, para que ele consiga 

corrigi-los. Para o professor isso é muito valioso também, porque 

qualquer relação que se tenha, tanto aprende o professor como o aluno, 

daí o ensino/aprendizagem tanto ocorre com o professor como o aluno. 

(E2) 

 

Eu acredito que é meio estimulante pra ele eu penso assim, ele fica 

muito feliz com os alunos conseguindo avançar naquele momento. Eu 

acho que ele se sente muito feliz e motivado com aquilo, de observar 

aquele aluno que estar avançando. Eu acho que isso é motivador 

também pra o profissional docente tanto para a carreira e para ele 

continuar também na profissão. (E4) 

 

 

De acordo com as falas expostas, o progresso dos estagiários deixa o professor 

motivado para prática como profissional docente. Percebe-se que o professor está sempre 

aberto para aprender juntamente com o estagiário, e que essa experiência o faz repensar 

em suas práticas, ou seja, em um novo fazer docente. Segundo Gonçalves (2006), este 

repensar do professor em sua prática, permite uma reflexão transformadora para dar um 

novo significado e produzir novos conhecimentos. 

Já para os estagiários “E3” e “E5”, o estágio no fazer docente do professor, faz com 

que o mesmo se descubra como sujeito colaborador para o desenvolvimento profissional 

dos estudantes. A seguir as falas dos entrevistados: 

 

Tem a função de colocar nós futuros professores em contato com o 

campo de trabalho, levando a avaliar a aprendizagem e o conhecimento 

da nossa escolha profissional.  Os desafios que a prática apresenta e a 

nossa própria satisfação com essa escolha de ser professor (E3) 

 

Eu percebi que ele gosta muito de estar com os alunos e de estar com 

os estagiários, ele busca saber, e busca compreender nossas limitações 

e nos ajudar. Eu percebi que ele é muito colaborativo e que ele gosta e 

procura ajudar, procura ensinar e procura trazer aspectos e dar dicas 

para que nós possamos evoluir enquanto profissionais da docência. (E5) 
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De acordo com as falas acima, o professor busca constantemente dar dicas, sendo 

que: 

 

A formação continuada é o método de articulação entre o trabalho 

docente, o conhecimento e o desenvolvimento profissional do 

professor, enquanto probabilidade de atitude reflexiva dinamizada pela 

sua prática diária, desde o início de carreira, pois o trabalho docente é 

princípio educativo e está embasado na sua atividade de cada dia, 

independente do tempo que está atuando em sala, seja o início ou não 

de sua carreira. (LIMA, 2001 apud SCALABRIN; MOLINARI, 2013, 

p. 9). 

 

 

Partindo desse pressuposto, torna-se evidente que o fazer docente é um exercício 

diário, onde o profissional permanece no processo de formação independente do seu 

tempo de docência. 

 

 

4.3 O ESTÁGIO DOCENTE E AS POSSIBILIDADES AÇÃO-REFEXÃO-AÇÃO 

 

Neste tópico, buscamos identificar como foram as atuações e o que foi aprimorado a 

partir das experiências vivenciadas no estágio.  

Na sequência, apresento as respostas dos sujeitos que se dirigiram aos elementos de 

autonomia e de auto avaliação:  

 

Mediante a experiência que eu tenho em sala de aula, a minha 

orientação ela é baseada na participação livre, eu procuro dar bastante 

liberdade para o estagiário, procuro inserir ele imediatamente a turma, 

para que a turma possa conhecer e possa buscar também esse contato. 

Olha o que eu percebo de aprimoramento em mim em termo de 

profissional é fazer uma crítica as metodologias e o aprimoramento vem 

exatamente dessa análise desse feedback interno, você olha e faz uma 

leitura sua dessa experiência que o estagiário tem. (POS) 

 

 

Os alunos dizem o seguinte: 

 

O meu estágio quando foi desenvolvido por Samurai eu passei por “n” 

situações, eu tinha um problema muito grande de nervosismo e não 

conseguir falar, eu tinha ideia mas não conseguia desenvolver, e com a 

experiência com ele, ele foi trabalhando isso comigo, de expor o que eu 

tinha a falar sem medo, para perder o medo, e ai eu fui aprimorando e a 

cada aula dada, a cada trabalho feito com os discentes eu fui perdendo 

e graças a Deus estou aqui. (E3) 
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É complicado se avaliar, mais eu acho pelas palavras dele eu fui uma 

boa estagiária colaborativa, e às vezes eu peco na interação com os 

alunos, mas eu “tô” disposta sempre a dar o meu melhor e atender as 

especificações do professor. A postura de sala é muito importante e 

saber articular, usar técnicas para adequar a cada situação de aula ou a 

cada conteúdo. (E5) 

 

 

De acordo com a fala do professor “POS”, sua atuação permeia na atitude de fazer 

com que o estagiário possa a se sentir à vontade em sala de aula. Nos mostra Paulo Freire 

que:  

 

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir 

a ser. Não ocorre em data marcada. É neste sentido que uma pedagogia 

da autonomia tem de estar centrada em experiências estimuladoras da 

decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiência respeitosas da 

liberdade. (FREIRE,1996, pg.67). 

 

 

As estagiárias “E3” e “E5” falam de suas dificuldades em se expressarem e 

interagirem, porém destacam as orientações do professor como fator crucial para um 

melhor desempenho nas aulas.  

Ressalta Pimenta que:  

 

As atividades de supervisão que acontecem no estágio requerem 

partilha de saberes, capacidade de complementação, avaliação, 

aconselhamento, implementação de hipóteses de solução para os 

problemas que coletivamente, são enfrentados pelos estagiários. (2010, 

p.114) 

 

 

O professor também se coloca mais uma vez disponível a rever sua forma de ensinar, 

através da observação para com o desempenho do seu estagiário, com isso o professor 

consegue aprimorar o exercício de se auto avaliar acerca de suas metodologias.    

Para Elia (1995), a formação de professores é um processo que oportuniza ao 

professor estar voltando a prática reflexiva de seus conceitos. Assim, o professor tem a 

oportunidade de se perceber também como sujeito em aprendizagem. 

Tivemos o caso do estagiário “E1”, onde abordou o fato do professor atribuir 

importância a todas as disciplinas estudadas no curso. 

 

Eu acredito que eu fui uma boa estagiária, até então eu já concluiu os 

quatro estágios e nunca recebi uma reclamação a ponto de ser punida 

do estágio, sempre há uns erros ou outros que os orientadores chegam 
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e dizem no que precisa melhorar para ir mudando o caráter profissional. 

Foi possível aprimorar por exemplo em uma aula de informática básica, 

que o professor chamou a atenção que é tão importante quanto qual quer 

outra matéria tipo programação, e que deve sim haver uma preparação 

e não haver um descaso do profissional enquanto a matéria a ser 

ensinada. (E1) 

 

 

Para fortalecer esse pensamento, vejamos como trata Pimenta e Lima sobre esse 

assunto:  

 

O que pode ser conseguido se o estágio for uma preocupação, um eixo 

de todas as disciplinas do curso, e não apenas daquelas erroneamente 

denominadas ‘práticas’? Todas as disciplinas, conforme nosso 

entendimento, são ao mesmo tempo ‘teóricas’ e ‘práticas’. Num curso 

de formação de professores, todas as disciplinas, as de fundamentos e 

as didáticas, devem contribuir para a sua finalidade que é a de formar 

professores, a partir da análise, da crítica e da proposição de novas 

maneiras de fazer educação. Nesse sentido, todas as disciplinas 

necessitam oferecer conhecimentos e métodos para esse processo. 

(PIMENTA; LIMA, 2005, pg.13). 

 

 

As autoras e o entrevistado “E1”, afirmam que todas as disciplinas tem algum 

elemento para oferecer, e que o estágio possa ser esse lugar em que as disciplinas 

estudadas no curso irão se encontrar.  

Em seguida, os relatos dos estagiários que destacaram os seguintes elementos: 

observação e contexto social. 

 
Minha atuação em sala de aula é mais isso de observar mesmo, chego 

na sala e vou lá para o “canto” e como é uma disciplina por enquanto 

teórica, não tenho tanto contato de estar lá ajudando o professor 

justamente por isso, fico no final da sala de aula fazendo as observações 

enquanto estagiário em relação ao professor e em relação a turma de 

como anda o comportamento da turma, as questões sociais 

principalmente, o que numa turma existe muita diferença né, cada um 

tem sua especificidade. Então a gente tá ali também para observar isso, 

de onde a gente vai tirar muito aprendizado também nessa questão da 

diferença de cada um. Aprimorei a questão da observação (E2) 

 

Eu atuei buscando sempre alguma maneira de tornar a aula mais 

diferenciada, eu sempre fui nessa linha, eu via que os alunos eles não 

tinham tanto interesse na área, e eu como licenciando tentei fazer o 

máximo que esses alunos pudessem entender aquilo de outra forma ou 

com outras metodologias que não estavam inclusas ali naquele 

momento. Então eu tentei visualizar mais ou menos aquelas 

necessidades daqueles alunos para que eu pudesse fazer algo diferente 

para eles e não ficar apenas naquela aula tradicional, e tentei buscar 

outras formas de ensinar. (E4) 
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Para o estagiário “E2”, nota-se em sua declaração a respeito do que foi possível 

aprimorar, que se destaca a observação e a reflexão sobre o contexto social da turma, e o 

estagiário “E4” passou a observar as necessidades dos alunos, para a partir de então 

preparar suas aulas.  Com base em Pimenta e Lima define-se que: 

 

O estágio [...] é atividade teórica de conhecimento, fundamentação, 

diálogo e intervenção na realidade [...], ou seja, é no contexto da sala 

de aula, da escola, do sistema de ensino e da sociedade que a práxis se 

dá”. (2004, p.45). 

 

 

Para este sentido, observar o contexto da turma e buscar novas oportunidades para 

colaborar na construção do saber e na relação dos sujeitos envolvidos dentro de uma sala 

de aula, irá proporcionar um maior enriquecimento na atuação docente. 

 

 

4.4 ATIVIDADES OU VIVÊNCIAS MAIS RELEVANTES DO PROFESSOR E 

ESTAGIÁRIOS 

 

Neste tópico, apresenta – se as vivências mais relevantes para os estagiários e 

professor orientador/supervisor.  Na sequência, apresento as falas que destacaram como 

vivência importante, o fato de existirem conversas reflexivas durante o acompanhamento, 

como também, o aluno se sentir à vontade em sua performance no estágio:  

 

Olha as atividades mais relevantes são aquelas que o estagiário se sente 

à vontade. Tem estagiário que percebe a aula expositiva e se sente à 

vontade com a aula expositiva e aquilo com conteúdo etc. E ele se sente 

à vontade com aquele propósito, então isso é uma vivência importante. 

(POS)  

 

As conversas que tínhamos depois de cada aula observada, porque se 

eu ministrasse uma aula ou não, não importava, ele sempre vinha 

conversar comigo no final da aula, então se fosse de alguma aula que 

eu ministrei ele falava que a aula tinha sido muito boa, e o que precisava 

melhorar. Então esse feedback é muito bom e mesmo quando eu não 

dava aula ele mesmo assim, conversava comigo querendo saber o que 

foi que eu achei da aula dele e dar minha opinião, ao meu ver é uma 

forma que ele tinha de sondar o estagiário para saber o que ele estava 

observando nas aulas. (E1) 
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O professor “POS” demonstra que deixar o estagiário a vontade é uma vivência 

importante. Ao invés de assumir uma postura mais “presa”, o professor prefere fazer com 

que o estagiário se sinta com liberdade e totalmente à vontade para exercer suas 

atividades. Como também, permitir que o estagiário viva uma experiência que não seja 

composta só por regras, e sim por um acompanhamento de um professor que se coloca 

entre os alunos. Conforme diz (OLIVEIRA et al., 2010), o professor pode fazer uma 

reflexão sobre as experiências anteriores e buscar também se espelhar nas melhores 

vivências.  

Podemos perceber na fala do estagiário “E1”, que o professor sempre se reunia em 

conversas reflexivas ao final das aulas, afim de abrir uma discursão a respeito da prática 

do estagiário como também da sua prática docente. Pimenta e Lima (2004, p. 45) afirmam 

que “É preciso que os professores orientadores de estágios procedam no coletivo, junto a 

seus pares e alunos, a essa apropriação da realidade, para analisá-la e questioná-la 

criticamente, à luz de teorias”.        

Nas falas dos estagiários “E3” e “E4” são expressadas as inseguranças que os 

mesmos tinham a respeito da ministração da aula e o domínio de conteúdo: 

 

O fato que me marcou mais no estágio durante com o professor foi isso, 

o fato de eu ter esse medo e ele conseguir tirar, porque ele trabalhou 

mais o meu psicológico na verdade né, então foi um fato que eu superei. 

(E3) 

 

Uma experiência que eu considero relevante no estágio com o professor 

foi quando eu percebi que eu não tinha conhecimento suficiente para 

dar aquela aula, ai eu meio que me “desesperei” por que eu via que eu 

não tinha aquele conhecimento para aquela aula, eu fiquei apreensivo 

não sabia o que fazer, então eu pensei que tinha que encarar, e encarei, 

mais o que eu percebi nisso tudo é que eu não tinha aquele 

conhecimento suficiente para estar ali, eu me sentia um pouco inseguro 

demais. (E4) 

 

 

Lima traz a importância da leitura e o cuidado com o conteúdo: 

 

Pensando a leitura como um dos mais importantes auxiliares da 

formação docente, no sentido do acesso a novos conhecimentos, o 

cuidado com o conteúdo e com a maneira de trabalhar com essa 

atividade poderá ser uma nova preocupação para aqueles que trabalham 

com os profissionais do magistério em serviço. (LIMA,2002, p.29). 
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Neste sentido, torna-se extremamente importante que os estagiários possam buscar 

um aporte teórico, selecionando os conteúdos mais relevantes e gerando segurança com 

o conhecimento que irá ser construído junto com a turma. 

O estagiário “E5”, aborda como um fator relevante em seu estágio, elementos que o 

professor realiza em suas aulas, tais como: a multidisciplinaridade e a busca por 

conhecimentos prévios dos alunos. A seguir, vejamos o que o estagiário diz:  

 

Nós estagiamos na disciplina de manutenção que é uma disciplina 

muito técnica, mais a abstração e a visão multidisciplinar que ele dava 

em cada conteúdo, articulando coisas do cotidiano ou coisas de outras 

disciplinas que os alunos estudam no mesmo período ou no curso, a 

cada conteúdo que ele passava no dia da aula ou para aquela aula. Isso 

é muito interessante para agente aprender e entender como articular um 

conhecimento pessoal do aluno e um conhecimento da disciplina. (E5) 

 

 

Portanto, de acordo com a fala acima e o que diz Pimenta e Lima (2005), é necessário 

que as disciplinas do curso busquem colaborar com seus conhecimentos nesse processo 

formativo. Como também o estágio deva estar atrelado a diálogos, ajudas, orientações e 

colaborações, a fim de desenvolver postura e habilidade no pesquisador. 

 

 

4.5 AVALIAÇÃO DOS ESTAGIÁRIOS E DO PROFESSOR EM RELAÇÃO A SUAS 

ATUAÇÕES 

 

Este tópico apresenta como os sujeitos da pesquisa avaliaram suas atuações. A seguir, 

os depoimentos dos que enxergaram suas atuações de um ponto de vista crítico e 

reflexivo: 

 

Olha eu avalio ela de um ponto de vista muito crítico, porque a 

responsabilidade de estar com os estagiários é muito grande. São 

pessoas que vem com sonhos, vem com expectativas, são pessoas que 

na maioria das vezes são inexperientes de verdade e que vão estar 

naquele momento passando por um processo que as expõe a crítica das 

pessoas, então é uma experiência que o estagiário considera muito 

perigosa e ele vem muito receoso. Então eu vejo isso com muita 

criticidade com relação a minha postura para que a experiência se 

desenrole da melhor forma possível, porque eu também passei pela 

mesma situação e eu sei o que é chegar numa turma e encarar 30 ou 40 

alunos. Eu me coloco muito no lugar do estagiário nessas horas, então 

eu procuro me avaliar para saber se eu tenho proporcionado uma 

experiência enriquecedora para o estagiário também, porque eu sei que 
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a diferença do professor efetivo com o estagiário é uma questão de 

oportunidade de tempo só. (POS) 

 

Eu acho que eu fui uma boa estagiária, desde o início a professora 

orientadora ensinou a gente pra não ir para o estágio com o olhar de 

copiar o que o professor estar fazendo ou ir apenas criticar, mais de ter 

uma visão reflexiva sobre todas as ações, então quando ela falou sobre 

isso logo no primeiro estágio, já foi moldando nossa visão, porque até 

então eu achava que você vai para um estágio e vai observar o que o 

professor estar fazendo logicamente para você fazer igual, só que não é 

bem assim. (E1)  

 

 

A proposta que o orientador tem em considerar que precisa está avaliando sua atuação 

dentro do estágio, para que possa proporcionar aos estudantes um acompanhamento 

favorável e enriquecedor, de modo que os estudantes não o percebam como alguém que 

está acima deles, mais alguém que se coloca no lugar dos sujeitos e que já viveu essa 

experiência inicial em sua carreira.  

O aprendizado de perceber o estágio como ato investigativo, onde necessita de uma 

postura reflexiva do meio, nos leva a saber que: 

 

Faz-se necessário, no contexto escolar, de um profissional que 

acredite na mudança, nas possibilidades, nas ambiguidades, que ouse, 

que invente, que faça, que se refaça no cotidiano, refazendo sua 

postura ante sua experiência. A educação grita desesperadamente à 

procura de pessoas comprometidas com seu caminhar e pessoas que 

se admiram desse processo, que admiram a vida, que admiram o 

próprio processo de educar, pessoas acima de tudo competentes, 

coerentes, perseverantes, que acreditam nos sujeitos, nas mudanças, 

enfim, na educação. (ROJAS et al., 2008, pg. 31). 

 

 

Em outra perspectiva, o estagiário “E2” avalia sua atuação de forma regular, vejamos 

seu depoimento: 

 

Eu avalio de forma regular, porque eu acho que poderia ser uma coisa 

além do que nós fazemos nesse estágio II, por que a observação é muito 

importante mais acho que deveria ter um “Q” a mais na questão da 

prática, não sei se a disciplina oferece isso ainda ou vai oferecer na 

frente. A prática que eu falo é a prática da disciplina e não a prática do 

estágio. Eu acho que e agente que estar lá na sala de aula tendo esse 

trabalho prático, na verdade seria de mais importância, saberíamos mais 

avaliar, teríamos uma observação diferente, porque justamente nas 

práticas pedagógicas do professor, como ele leva aquela sala, como ele 

aplica o seu plano de aula e se ele estar aplicando de forma correta ou 

não, justamente por que não tem tanta essa questão de prática nas aulas, 
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por isso que eu não avalio de forma melhor a minha atuação no geral. 

(E2) 

 

 

Para o estagiário acima, se o professor for direcionando suas aulas para atividades 

mais práticas, consequentemente ele desempenhará mais o exercício da observação, como 

também poderá se envolver mais na aula do professor. Neste caso, funcionando desta 

maneira, o estagiário poderá avaliar melhor seu desempenho. Diante disso, “o 

desenvolvimento do estágio precisa ser orientado por procedimentos definidos que visem 

ao melhor aproveitamento dos momentos destinados a disciplina” (KENSKI, 1991, p.39). 

Também tivemos um depoimento que a atuação no estágio foi muito proveitosa, 

devido a fatores ocorridos em sala de aula, onde o estagiário encarou como desafiador: 

 

Então, não vou dizer que eu sou uma profissional ainda, estou em 

processo de aprendizagem, então a minha atuação no estágio foi muito 

proveitosa, fez com que eu me desenvolvesse em várias situações que 

a gente se encontra dentro de uma sala de aula e que você tem que se 

sair dela assim de repente, então foi muito proveitoso o estágio, como 

ainda estar sendo né. (E3) 

 

Ressalta Borssoi que:  

 

                                         Dessa forma, o objetivo central do estágio é a aproximação da realidade 

escolar, para que o aluno possa perceber os desafios que a carreira lhe 

oferecerá, refletindo sobre a profissão que exercerá, integrando - o saber 

fazer – obtendo (in)formações e trocas de experiências. (BORSSOI, 

2008, pg. 2). 

 

 

Por base nas afirmativas acima, nos leva a lembrar de que o ambiente da sala de aula 

é composto por vários elementos como: desafios, conflitos, aprendizados e entre outros 

que irão envolver os sujeitos como um todo, de modo que, esses mesmos sujeitos ao terem 

contato com tais elementos e sabendo como lhe dar com eles, iram enriquecer sua carreira 

formativa e profissional. 

A seguir, apresento as falas que avaliaram suas atuações como satisfatórias, mas que 

tiveram dificuldades com a interação em sala de aula. 

 

Satisfatória, eu acho que poderia ser bem melhor, o professor abriu 

muitas portas para o estagiário, mais eu acho que faltou um pouco mais 

dessa interação com turma, eu poderia ter melhorado isso, faltou essa 

interação. O que eu poderia ter melhorado também, é a questão das 

aulas em si por que eu fiquei muito preso as vezes aos slides ou a algum 
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material que era para ter desenvolvido melhor. Eu precisaria ter um 

domínio melhor de conteúdo, eu percebi que o que eu aprendi não foi o 

suficiente pra ter repassado esses conteúdos em sala de aula. (E4) 

 

Eu compreendo que a colaboração e a interação de sala de aula pra mim 

foi complicada, mais eu percebi que através de atividades o professor 

tentou unir a sala enquanto grupo, e pra mim foi enriquecedor então eu 

me avalio enquanto eu aprendi, então para mim foi muito proveitoso, 

então eu avalio que minha atuação como estagiária foi boa. (E5) 

 

 

A capacidade de dominar bem os conteúdos e de haver interação em sala de aula é 

na maioria das vezes desafiadora. Mesmo que o professor busque fazer esse elo, entre os 

alunos, estagiários e aula, é necessário também que os estagiários possam se envolver em 

todo o processo. 

Além disso, cabe lembrar que: 

 

A atividade docente não e exercida sobre um objeto, sobre um 

fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser produzida. Ela e realizada 

concretamente numa rede de interações com outras pessoas, num 

contexto onde o elemento humano e determinante e dominante e onde 

estão presentes símbolos, valores, sentimentos, atitudes, que são 

passiveis de interpretação e decisão que possuem, geralmente, um 

caráter de urgência. Essas interações são mediadas por diversos canais: 

discurso, comportamentos, maneiras de ser, etc. Elas exigem, portanto, 

dos professores, não um saber sobre um objeto de conhecimento nem 

um saber sobre uma pratica e destinado principalmente a objetiva-la, 

mas a capacidade de se comportarem como sujeitos, como atores e de 

serem pessoas em interação com pessoas. (TARDIF, 2002, p.49). 

 

Portanto, as atuações onde visa o exercício da reflexão, observação, relacionamento 

com o fato de agir e principalmente o desenvolvimento da interação inter-humana, faz 

com que a formação dos sujeitos envolvidos no processo, seja sobretudo uma formação 

onde busca compreender a realidade educativa. 

 

 

4.6 ASPECTOS POSITIVOS E/OU NEGATIVOS E SUGESTÕES PARA MELHORIA 

DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO NO IFRN IPANGUAÇU 

 

Pontos positivos e/ou negativos do estágio: 
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Na sequência, apresento a resposta do professor, na qual foi abordada como fator 

positivo a convivência com os estagiários, e como fator negativo a adaptação da sua 

prática em sala de aula com as demandas do processo, como também a falta de contato 

da parte pedagógica do estágio. 

 

Aspectos positivos são que felizmente estamos num campos que existe 

curso de licenciatura e contar com o estagiário é uma crítica interessante 

para o nosso trabalho, porque o estagiário vem para a aula apesar de 

haver uma adaptação nisso, e a gente sabe que existe uma perda, existe 

uma quebra, o professor tem que adaptar ao estagiário também, ele vai 

abrir um espaço para que ele faça aquilo e a metodologia dele vai ser 

alterada naquele momento, ele vai ter que se adaptar. Então esse é o 

ponto negativo, ele tem que se adaptar a quilo do ponto de vista do 

estágio. O ponto positivo é exatamente isso, essa quebra as vezes é 

importante por que faz o professor rever alguns pontos, ele passa a 

sentar do lado do aluno e passa a olhar e de repente ele pode rememorar 

coisas, ele pode se criticar, ele pode olhar e dizer “puxa vida”! será que 

eu estou agindo assim? ou será que eu estou sendo inteligível para as 

pessoas? estou falando claramente? será que eu não estou sendo 

repetitivo? Naquele momento agente também tem a liberdade de poder 

se reavaliar, então isso é extamente positivo. Do ponto de vista do 

estágio do Campos Ipanguaçu, a parte positiva é que há uma 

proximidade muito grande dos alunos com os professores. Outro ponto 

negativo é que falta um contato de repente maior da parte pedagógica 

com os professores, para que nós também saibamos as regras, alguns 

critérios de avaliação também por que aquilo termina ficando muito 

abrangente, então talvez uma orientação nesse aspecto saber os critérios 

e ser melhor informado com relação a esse contexto de estágio, mais 

isso é algo pontual, isso não é uma coisa que comprometa o estágio, 

muito pelo contrário, poucos Campi do Instituto tem curso de 

licenciatura. (POS) 

  

 O professor em sua fala nos afirma que a presença do estagiário vem contribuir com 

a sua carreira profissional, pois através dessa convivência, ele passa a rever sua prática e 

postura em sala de aula. “Além disso, o professor deve exercer um olhar crítico, curioso 

e investigador diante dos seus alunos, registrar e fazer o exercício de autorreflexão diante 

dos achados, assim sendo terá consciência do seu trabalho e da sua formação”. 

(OLIVEIRA et al., 2014, pg.5). 

 O professor também relatou como fator negativo, que as suas aulas sofrem alterações, 

havendo toda uma adaptação metodológica, para que o estagiário possa no decorrer do 

processo desenvolver as atividades estipuladas do estágio. Percebe-se que a visão do 

professor é de se enquadrar as necessidades do estagiário e não o estagiário as do 

professor. 
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 A falta de um contato maior com a parte pedagógica do estágio, para direcioná-lo aos 

procedimentos corretos de orientação e avaliação, foi outro ponto negativo citado pelo 

professor. Podemos perceber de acordo com o depoimento, que há uma deficiência de 

articulação entre as partes, no contrário, o processo seria bem mais enriquecedor. 

 Em seguida, apresento os depoimentos dos alunos que levantaram como aspecto 

positivo o fato de vivenciar a prática no curso. 

 

Bom um aspecto positivo é que dá a oportunidade de que nós discentes 

possamos praticar, porém eu acho que é muito poucas aulas, então acho 

que há necessidade de mais estágios de mais práticas. (E3) 

 

Um ponto positivo seria mais essa questão de você estar vivenciando 

sua prática, aquela prática que você vai usar para o resto da sua vida, eu 

acho isso um ponto positivo, e eu acho que não leva só como no campo 

do professor eu acho que leva para a vida. A partir do momento que 

você entra em um local onde tem vivencias com pessoas, tudo isso eu 

acho que pode levar em consideração esse fato de você estar 

trabalhando com várias pessoas, tudo isso o estágio eu acredito que 

proporciona nesse sentido também. (E4) 

 

 De acordo com as falas acima, podemos perceber que para os sujeitos o estágio é 

visto como a parte prática do curso, como também sendo um momento muito esperado 

por eles. Assim argumenta Pimenta e Gonçalves que: 

 

[...] não se deve colocar o estágio como o “pólo prático” do curso, mas 

como uma aproximação à prática, na medida em que será consequente 

à teoria estudada no curso, que, por sua vez, deverá se constituir uma 

reflexão sobre e a partir da realidade da escola pública [...] é preciso que 

se assuma que a atividade ocorrerá, efetivamente, no momento em que 

o aluno forma professor, na prática. Ou seja, um curso não é a prática 

docente, mas é a teoria sobre a prática docente e será tão mais formador 

à medida que as disciplinas todas tiverem como ponto de partida a 

realidade escolar. (PIMENTA; GONÇALVES, 1990, pg.129). 

 

 

 Dessa forma, o momento do estágio deve ser percebido pelo futuro professor, como 

um espaço de aproximação à realidade na qual atuará.   

  Por último, tivemos alunos que destacaram como ponto positivo a aproximação que 

existe entre estagiários e professores, e como ponto negativo o fator do estágio da 

Licenciatura em Informática só acontecer na mesma Instituição de ensino. 

 
Por ser um curso que ainda não estar na grade curricular das escolas 

públicas, então acaba que nós alunos da licenciatura fica restrito apenas 
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ao IFRN, o que muitas vezes é ruim, porque em um mesmo dia você 

pode ser estagiário e pode ser aluno, e cada um desses perfis ter uma 

forma diferente de se comportar. Então acaba confundindo um pouco, 

sendo que se a gente tivesse a possibilidade de ir para outras escolas, 

então poderia ter uma visão bem maior por que a gente estaria 

comparando um pouco mais o ensino de informática. (E1) 

 

Eu vou falar primeiro do negativo. No estágio o ideal é que nós 

tenhamos mais possibilidades mais escolas por exemplo, a gente se 

limita muito ao IFRN. É uma boa experiência, mais eu acho que deixa 

até um pouco o estagiário “descoberto”. Então eu acho que poderia 

fazer um mecanismo, mais eu sei que não tem esse mecanismo ainda 

por que não existe professores da área em escolas públicas.  Um ponto 

positivo no estágio para mim é a questão dos professores por exemplo, 

a questão da proximidade dos professores de estágio principalmente, 

porque eu acho que em outra instituição você não veria isso, de um 

professor estar acompanhando você de perto. O estagiário vai estar 

sabendo por onde estar caminhando, se estar no caminho certo, se 

precisa fazer mudanças na sua vida ou no seu estágio curricular, então 

acho que é um dos pontos positivos. (E2) 

 

Um aspecto negativo principalmente para nós que somos da área de 

informática, é que nós não temos uma perspectiva de uma escola com 

uma estrutura mais realista, mas precária com problemas. E um ponto 

positivo é que esta Instituição ela é muito boa e bem estruturada e os 

professores sempre querem nos ajudar de qualquer forma, isso é um 

ponto positivo. E outro é que nós estamos entre professores que são 

nossos professores, eles estão nos orientando, nos ensinando a ensinar, 

sendo que nos vendo como colegas nessa situação e em outra 

perspectiva enquanto alunos deles nos horários das nossas aulas. (E5)  

 

 

A relação do professor e estagiários deve estar atrelada a uma relação de convívio, 

cercada por diálogos, companheirismo e abertura para ensinar e aprender ao mesmo 

tempo.  

O Parecer número 21, de 2001, do Conselho Nacional de Educação reforça esse 

pensamento dizendo que:  

 

Assim o estágio supõe uma relação pedagógica entre alguém que já e 

um profissional reconhecido em um ambiente institucional de trabalho 

e um aluno estagiário [...] e o momento de efetivar um processo de 

ensino/aprendizagem que, tornar-se-á concreto e autônomo quando da 

profissionalização deste estagiário. (BRASIL, PARECER CNE/CP nº. 

21,2001). 

 

Podemos perceber também nas falas, que o fato do estágio supervisionado da 

Licenciatura em Informática se resumir apenas na Instituição formadora, gera uma 

insatisfação aos estudantes, na qual os mesmos não experimentam outras realidades de 
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ensino, e dessa forma, ocasiona uma “limitação” da experiência durante o processo do 

estágio.  

Uma possibilidade de tentar suprir essa necessidade dos futuros professores, já que o 

ensino de informática não tem na grade curricular das demais escolas públicas, poderia 

ser o trabalho com projetos nas comunidades. Assim nos traz Pimenta e Lima que: 

 

O estágio abre espaço para os professores orientadores proporem a 

mobilização de pesquisas para ampliar a compreensão das situações 

vivenciadas e observadas nas escolas, nos sistemas de ensino e nas 

demais situações ou estimularem, a parir desta vivencia, a elaboração 

de projetos de pesquisa a ser desenvolvidos concomitantemente ou após 

o período de estágio (PIMENTA e LIMA, 2004, p.51). 

 

 

Portanto, os sujeitos percebem o estágio como meio de comprometimento dos 

professores com o processo, e também de aproximação com a realidade escolar, de modo 

que essa aproximação chegue a outros contextos escolares. 

 

Sugestões para melhoraria da prática do estágio no IFRN Ipanguaçu: 

 

A seguir, os depoimentos cujas sugestões para melhoria, continuaram no mesmo 

pensamento da realização do estágio fora da Instituição formadora. 

 Na perspectiva do professor: 

 

Eu acredito que o estágio ele é positivo, partindo desse pressuposto ele 

deve ser incentivado, eu acredito que os alunos devem ser mais 

incentivados a experimentar  não só aqui no campos mais em outros 

lugares também, isso também importante, porque eles não podem ficar 

só  insulado só aqui, porque aqui é uma realidade muito protegida, é 

uma realidade muito diferente da realidade lá fora, então eu acredito 

que o estágio tem que acontecer aqui também e em outros pontos para 

que possa enriquecer essa realidade que ele vai estar inserido, por que 

ele quando terminar o estágio ele pode se deparar com muito desafios. 

(POS) 

 

 

Na perspectiva dos alunos: 

 

Acredito que seria buscar junto com o estado promover o ensino de 

informática, por que levando para outras escolas teria outros campos 

para os futuros professores poderem estagiar também, como por 

exemplo, ouve casos de uma demanda tão grande de estagiários, que foi 

preciso alguns saírem da área de informática e irem para outra área , e 

isso é algo que a gente já vem discutido sobre o que acontece na 
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educação em si, de professores que são formados em uma área, mais 

quando são contratados pela escola, normalmente não são contratados 

na área que são formados, mais sim para ir atuar em outras áreas, então 

isso diverge um pouco. (E1) 

 

Pode melhorar essa perspectiva da comunidade em si, de incluir a 

comunidade pra nós como estagiários compreendermos mais a vida real 

como ela é, e abrir mais espaço talvez, aumentar a proporção do estágio, 

mesmo que nós continuemos aqui sendo estagiários aqui na escola, 

ampliar para fazermos algum projeto alguma coisa para fora da 

Comunidade. (E5) 

 

 

Podemos perceber que o estágio concentrando-se somente na Instituição formadora, 

pode ocorrer um aumento na demanda de estagiários, e os mesmos não terão espaço na 

área do curso para conseguir o estágio. Esse fator levara o futuro professor experimentar 

outras possibilidades dentro da Instituição, que podem ser positivas ou negativas, 

dependendo do grau de aproveitamento da vivência que esse futuro professor possa 

desempenhar. 

 

A prática de ensino deve favorecer a descoberta, ser um processo 

dinâmico de aprendizagem em diferentes áreas de atuação no campo 

profissional, dentro de situações reais de forma que o aluno possa 

conhecer, compreender e aplicar na sua atuação a união da teoria com 

a prática (BARROS et al., 2011, pg.513). 

 

 

Toda via, se faz necessário que seja um momento na formação em que o graduando 

possa vivenciar as experiências, conhecendo melhor sua área de atuação. 

  Também tivemos um caso, onde o sujeito mencionou que o estágio deveria abrir 

mais disponibilidade de horários: 

 

Uma das sugestões é a questão de horário também, esse semestre eu 

consegui fazer meu estágio em uma turma a noite, tinha alguns horários 

vagos ai consegui fazer a noite, então para mim é muito bom por que 

eu não vou precisar tá faltando o trabalho por exemplo, tem que colocar 

primeiro o trabalho porque tenho família. Então seria essa questão de 

horário para disponibilizar horários a noite, eu sei que é difícil por que 

tem poucas turmas a noite e temos que fazer o estágio em turmas do 

ensino médio. (E2) 

 

 

Quanto ao modo de pensar desse estagiário, seria favorável diminuir as dificuldades 

que por muitas vezes os estagiários enfrentam, por não encontrar um horário apropriado 

para desenvolver suas tarefas. 
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Vejamos os depoimentos que vão em direção a algumas sugestões para melhorias no 

estágio docente, sendo elas: o aumento da carga horária e o acompanhamento com os 

alunos durante a prática do estágio. 

 
Acredito que se fosse acrescentado mais carga horária de estágio prático 

seria melhor para o discente, porque ele poderia desenvolver trabalhos, 

acompanhamentos com os alunos do professor orientador colaborador 

e teria mais oportunidades, mais tempo de desenvolver um trabalho 

melhor. (E3) 

 

Minha sugestão é diminuir a burocracia, é necessário aproximar o aluno 

na questão da relação professor –aluno, eu acho que precisa dentro de 

sala de aula eu acredito que precisa melhorar essa relação dos 

estagiários com os alunos que falta. Eu acho que temos que pensar mais 

nesse sentido de como esse estagiário vai lidar com os alunos, eu acho 

que seria uma sugestão de melhoria, eu acho que é nesse caminho. (E4) 

 

 

Por sua vez, já se percebe que nas falas acima, os entrevistados preferiam que a carga 

horária do estágio fosse mais extensa, para adquirir-se mais tempo de experiência e 

construção de trabalhos junto com a turma.   

A resolução CNE/CP nº 2 (BRASIL, 2002), institui a duração e a carga horária de 

estágio curricular supervisionado, em 400 horas a partir do início da segunda metade do 

curso. Portanto, nessa perspectiva dos estágios serem oferecidos só na segunda metade 

do curso, pode levar a percepção de estágios desarticulados da teoria, como uma atividade 

independente, que aplica os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, somente nas 

últimas etapas, como um cumprimento burocrático para a formação. 

Reconhecemos que as dificuldades ainda são inúmeras, no entanto, continuemos 

engajados para que o desenvolvimento do estágio docente possa cada vez mais contribuir 

com o seu papel, na formação profissional dos estagiários, orientadores e comunidade 

escolar em geral. 
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 5.   CONSIDERAÇÕES FINAIS: provisórias 

 

O Estágio Curricular é um eixo articulador entre a teoria e a prática, como também é 

um campo que se constitui em atividades, aprimoramento de habilidades e de 

conhecimentos para a prática profissional. A partir do exposto, percebe-se a importância 

da formação inicial do professor, onde se baseia na reflexão, na criticidade e na 

criatividade. Consideramos que proporciona aos sujeitos uma aprendizagem significativa 

acerca da sua formação profissional. 

 A partir das informações suscitadas pela pesquisa, considera-se que os estudos 

atingiram os objetivos propostos no trabalho. A pesquisa foi de grande importância, uma 

vez que, pudemos coletar as suas visões do professor e dos seus estagiários acerca do 

estágio e conhecer as suas vivencias, através das atividades que eles realizaram e a 

maneira que atuaram, como também, a função do estágio em sua formação, como eles se 

avaliaram, os pontos negativos ou positivos que eles perceberam no funcionamento e 

trazendo sugestões para a melhoria do estágio curricular supervisionado do IFRN Campus 

Ipanguaçu. 

 A realização desse estudo foi fundamental para minha formação, contribuindo para 

o enriquecimento do meu desempenho profissional uma vez que, somado com a 

experiência adquirida na minha vivência como estagiária, pude relembrar e constatar com 

os relatos dos entrevistados, situações de aprendizado que servirão como base para a 

construção da minha carreira como docente. 

 Este trabalho poderá servir como base para outros futuros trabalhos, contribuindo 

como fonte de informação para o estágio, e como auxílio para a preparação da vivência e 

visão de futuros professores e seus orientadores acerca do estágio curricular. Também 

buscamos com a referida pesquisa, contribuir para que sejam vistas por meio dos 

depoimentos, as performances dos entrevistados. 

 Por fim, essa pesquisa estar inserida em um caráter de provisoriedade, acreditando-

se no processo de “inconclusão”, bem como na certeza de que os valores alternam, de que 

as ideias evoluem, podendo ainda ser aprofundadas no futuro e de que as práticas se 

transformam e mudam. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O PROFESSOR 

ORIENTADOR/SUPERVISOR 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO IFRN CAMPUS 

IPANGUAÇU PELO PRISMA DE UM PROFESSOR ORIENTADOR/ 

SUPERVISOR E CINCO DOS SEUS ESTAGIÁRIOS DA LICENCIATURA EM 

INFORMÁTICA: UM ESTUDO DE CASO 

 

 

Licenciada: Thiara Bruna de Sousa Pinheiro 

Orientadora: Karina de Oliveira Lima 

 

ROTEIRO 

1) De acordo com as vivências como orientador de estágio docente, quais são as 

atribuições do professor orientador? 

2) E quais são as atribuições dos estagiários? 

3) Na sua concepção, qual a função do estágio curricular supervisionado na formação 

do licenciado em informática? 

4) Na sua percepção, qual tem sido a função do estágio curricular supervisionado para 

o seu fazer docente? 

5) Como o Senhor vem orientando os estagiários? Ao longo da experiência como 

orientador de estágio o que foi possível aprimorar? 

6) Quais as atividades ou vivências como orientador do estágio docente, o senhor 

considera mais relevante? Por quê?  

7) Como o senhor avalia a sua forma de orientar os estagiários? 

8) Quais os aspectos positivos e/ou negativos que o senhor observa no estágio curricular 

supervisionado no IFRN Ipanguaçu? 

9) Quais suas sugestões para a melhoria do estágio supervisionado no IFRN Ipanguaçu? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM OS ESTAGIÁRIOS 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE 

 

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO IFRN CAMPUS 

IPANGUAÇU PELO PRISMA DE UM PROFESSOR ORIENTADOR/ 

SUPERVISOR E CINCO DOS SEUS ESTAGIÁRIOS DA LICENCIATURA EM 

INFORMÁTICA: UM ESTUDO DE CASO 

 

 

Licenciada: Thiara Bruna de Sousa Pinheiro 

Orientadora: Karina de Oliveira Lima 

 

ROTEIRO 

1) De acordo com as vivências como estagiário do professor/orientador, quais são as 

atribuições do professor orientador/supervisor? 

2) E quais são as atribuições dos estagiários? 

3) Na sua concepção, qual a função do estágio curricular supervisionado na formação 

do licenciado em informática? 

4) Na sua percepção, qual tem sido a função do estágio curricular supervisionado para 

o professor/orientador? 

5) Como foi sua atuação como estagiário do professor/orientador? Ao longo da 

experiência como estagiário, o que foi possível aprimorar? 

6) Quais as atividades ou vivências como estagiário do professor/orientador, você 

considera mais relevante? Por quê?  

7) Como você avalia sua atuação como estagiário? 

8) Quais os aspectos positivos e/ou negativos que você observa no estágio curricular 

supervisionado no IFRN Ipanguaçu? 

9) Quais suas sugestões para a melhoria do estágio supervisionado no IFRN Ipanguaçu? 

 

 

 


