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RESUMO 

 

 

Os documentos legais brasileiros estão orientando a reformulação dos cursos de 

formação de professores. Em todo o país muitas instituições procuram se adequar a tais 

documentos. Outras Instituições de Ensino Superior – IES já na implantação dos cursos 

procuravam se adequar às novas políticas públicas. Com base nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, para a formação de professores da Educação Básica, em nível superior, cria-se em 

2004 o Curso de Licenciatura em Química no CEFET-PB, cuja organização curricular atende 

as solicitações dos documentos legais. Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa 

de natureza fenomenológica que visou compreender as opiniões de professores, no âmbito das 

discussões sobre as atuais políticas de formação, particularmente as relativas às resoluções 

CNE/CP 1 e CNE/CP 2/2002. Apóia-se na proposta curricular para o curso de Licenciatura 

em Química, apresenta a questão da relação entre o estágio e a prática de ensino no CEFET-

PB, a fim de contribuir acerca de uma reflexão sobre estas categorias para esclarecer os 

professores formadores. Partiu da consideração de que as mudanças operadas na sociedade 

contemporânea implicam mudanças nas práticas dos professores. A coleta de dados contou 

com dois instrumentos: um questionário com questões fechadas e abertas e entrevistas 

gravadas. Participaram 9 professores do CEFET-PB e 4 licenciandos. Fundamentou-se em um 

quadro teórico como suporte para as discussões sobre os diferentes modelos de formação 

docente. Concluímos que as representações de professores sobre estágio e prática de ensino 

como eixo articulador entre teoria e prática na atividade de formação docente está fortemente 

ancorada em elementos característicos da tendência formativa de uma instituição que 

historicamente atuava na formação de técnicos, e os resultados apontam para fortes indícios 

de atitudes baseadas no modelo da racionalidade técnica. 

 
Palavras-chaves: Estágio supervisionado. Prática de ensino. Políticas públicas. Licenciatura 

em Química. 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The Brazilian legal documents are directing the reformulation of the courses that 

prepare students to be teachers. Through out the country many institutions look for to fit 

themselves in such documents. On the other hand, other IES (Superior Education 

Institutions), when they are setting up such courses they looked for to be adequate to the new 

public politics. Based on the National Curricular Norms to form teachers for Basic Education, 

in tertiary level, in 2004 it was created at the CEFET-PB, the Chemistry Course 

(Licenciatura) to prepare people to be teachers, whose organization. This work presents the 

results of a research of phenomenological nature that aimed to comprehend the teachers 

opinions, in the range of discussions about the current politics of formation, particularly 

related to the CNE/CP 1 and CNE/CP 2/2002 resolutions. This work based on the curricular 

proposal for the Chemistry Course (Licenciatura), presents the relationship between the 

probationary period and the teaching practice at the CEFET-PB, in order to contribute for a 

reflection about these categories to clarify the teachers of the course. It started from the 

consideration of all changes operated in contemporary society implies changes on teacher's 

pedagogical practices. It was used tow instruments for the data collection: a questionnaire 

with open and closed questions and recordable interviews. Nine teachers form the CEFET-PB 

took apart and four licensed teachers. It was based in a theoretic frame as a support for 

discussions about the different models of teachers formation. We concluded that the 

representations of teachers about probationary period the practice on the activity for the 

teachers formation was strongly anchored in characteristic elements of the formative tendency 

of a institution that historically acted on a technician formation, and the results pointed to 

strong signs of attitudes based on a model of the technical rationality.  

  
Key-words: Probationary period. Teaching Practice. Public Politics. Chemistry Licenciatura. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 

É grande o debate com relação à formação de professores em diversas partes do 

mundo entre pesquisadores e especialistas nacionais e internacionais dentre os quais 

destacamos (SILVA, 2004; RAMALHO; NUÑEZ, 1998; GAUTHIER, 1998; SCHÖN, apud 

SILVA, 2004). Um reflexo desse debate é o número expressivo de trabalhos sobre o tema 

(PIMENTA; LIMA, 2004; PEREIRA, 1999; NUÑEZ, 2002, NUÑEZ; RAMALHO 2004). 

Observa-se um aumento significativo destes estudos, sinalizando que na década de 90 

representavam cerca de 6%. Já nos primeiros anos do século XXI, correspondem a 25% da 

produção (MARIANO, 1999, p. 1). 

Os debates encerram diferentes propostas para a formação de professores, fundadas 

em projetos políticos e perspectivas históricas diferenciadas, entre outros, o que faz com que a 

formação desses profissionais seja tratada, como elemento impulsionador e realizador dessas 

reformas ou como elemento que cria condições para a transformação da própria escola, da 

educação e da sociedade (FREITAS, 1999, p. 1-2). 

Pereira (1999) afirma que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – 

LDBEN, Lei n° 9.394/96 foi sem dúvida responsável por uma nova onda de debates sobre a 

formação docente no Brasil. Antes mesmo da aprovação dessa Lei, o seu longo trânsito no 

Congresso Nacional Brasileiro suscitou discussões a respeito do novo modelo educacional 

para o país e, mais especificamente, sobre os novos parâmetros para a formação de 

professores. 

As perspectivas históricas existentes na formação do professor no sentido de superar o 

modelo da racionalidade técnica – que prevaleceu ao longo do século XX – à luz da 
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sociologia das profissões, a docência é considerada um ‘ofício’ ou uma ‘semiprofissão’. Neste 

cenário, o professor é um técnico que domina as aplicações do conhecimento científico 

produzido por outros, que transformado em regras de atuação têm contribuído para 

desconsiderar saberes1 que são inerentes à profissão. 

As reformas Educativas levadas a efeito no Brasil e nos outros países da América 

Latina desde o final da década de 1970, com o objetivo de adequar os sistemas educacionais 

ao processo de reestruturação produtiva e aos novos rumos do Estado, vêm reafirmando a 

centralidade da formação dos profissionais da educação2. 

Nesse sentido, os documentos legais brasileiros mais recentes estão orientando a 

reformulação dos cursos de formação de professores. Entre elas, podemos citar a Resolução 

CNE/CP nº 1/99 (BRASIL, 1999a); a Resolução CNE/CEB nº 2/99 (BRASIL, 1999b), o 

Parecer CNE/CEB nº 1/99 (BRASIL, 1999c); o Parecer CNE/CP nº 9/2001 (BRASIL, 2001a), 

o Parecer CNE/CP nº 28/2001 (BRASIL, 2002a) e as Resoluções CNE/CP nº 1 e nº 2/ 2002 

(BRASIL, 2001a; 2001b).  

No que se refere à adequação as normas e Diretrizes Curriculares, particularmente 

sobre a Prática de Ensino, Estágio Supervisionado e Atividades Complementares era apoiada 

na Resolução n° 2, de 27 de agosto de 2004 do Ministério da Educação, que adiava o prazo 

até o 15 de outubro de 2005. Acrescenta-se a importante determinação legal de que as 

Licenciaturas sejam cursos com características próprias, independentes do bacharelado. 

Particularmente nos apoiaremos nas Resoluções do Conselho Nacional de Educação/Conselho 

Pleno – CNE/CP nº 1 e CP nº 2/ 2002 como subsídio para as discussões deste trabalho. 

As agências e centros de formação de professores, especificamente, os cursos de 

Licenciatura foram levados, por um lado a discutir e implantar a reforma em seus currículos. 

                                                 
1 Assumiremos a terminologia saberes docentes como uma base de conhecimentos necessários para sua atuação 
competente. 
2 Educação § Sociedade, ano XX, n° 68. dezembro/99. 
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Por outro lado, outras instituições formadoras procuraram fundamentar a criação de novos 

cursos nestes documentos legais, como é o caso do CEFET-PB – Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Paraíba. É neste contexto que se insere esta pesquisa. 

 No Brasil, as Licenciaturas foram criadas nas antigas faculdades de filosofia, na 

década 30, sem alterações significativas no seu modelo caminhou até a aprovação da Lei n° 

9.394/96 (PEREIRA, 1999). Porém, à luz das resoluções CNE/CP n° 1/2002 e CNE/CP n° 

2/2002, vieram mudanças e estas sinalizam, entre outras, para a questão do estágio curricular 

supervisionado e da prática de ensino, que formam o objeto de estudo desta pesquisa. 

 A LDBEN, conforme estabelecido no Artigo 62, autoriza apenas duas Instituições para 

promoverem a formação dos profissionais da educação básica no Brasil: as Universidades e os 

Institutos Superiores de Educação – IES. Neste trabalho não intencionamos abordar os 

aspectos políticos e econômicos que levaram o governo brasileiro a propor que os CEFETs se 

transformassem em Instituições de Ensino Superior permeadas de inúmeros fatores. Cabe 

ressaltar que historicamente os CEFETs não atuavam com a formação docente tendo que 

adequar-se a esta nova realidade com o corpo docente que possuíam. Entendemos que os 

documentos legais foram um marco sinalizador para se pensar a formação docente não mais 

na racionalidade técnica. Esta reflexão deve e deveria ser levada em todas as instituições 

formadoras, inclusive nos CEFETs. 

 Os CEFETs criados a partir do que está disposto na Lei n° 8.9483, de 8 de dezembro 

de 1994 e regulamentado pelo Decreto n° 2.406, de 27 de novembro de 1997, e pelo que havia 

sido anteriormente definido no Decreto no 2.208, de 17 de abril de 1997; recebem autonomia 

para a criação de cursos superiores incluindo as Licenciaturas. Anos mais tarde é decretada 

uma atualização na oferta de cursos pela política dos sistemas federal de ensino, com o novo 
                                                 
3 A Lei no 8.948, de 08 de dezembro de 1994, dispõe sobre a instituição do Sistema Nacional de Educação 
Tecnológica [...] Art. 3o § 1o A implantação dos Centros Federais de Educação Tecnológica [...] será efetivada 
gradativamente, mediante decreto específico para cada Centro, obedecendo a critérios a serem estabelecidos pelo 
MEC e ouvido o CNET.   
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Decreto no 5.2244, de 1o de outubro de 2004. Nesse contexto é necessário lembrar que cada 

Centro estava sujeito a critérios definidos pelo MEC. 

 Na época, em todo o país com a promulgação da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional Lei no 9.394/96, complementada a seguir pelo Decreto no 2.208/97, ficou 

caracterizada a educação profissional, de forma específica. 

 A consolidação da conceituação da Educação Profissional e sua operacionalização no 

âmbito das instituições de ensino e dos setores públicos e privados envolvidos com esse 

segmento da Educação passou, assim, a constituir uma importante meta da Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica – SEMTEC. 

 Desta forma, foi instituído, na SEMTEC, o Programa de Expansão da Educação 

Profissional – PROEP, criado também em 1997, com a finalidade de implementar políticas 

globais e implantar a Reforma da Educação Profissional nos Sistemas Federais e Estaduais de 

Educação, no segmento Comunitário e em projetos escolares específicos. 

 O PROEP é uma iniciativa do Ministério da Educação – MEC – em parceria com o 

Ministério do Trabalho e Emprego e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID 

que pretende ser o principal agente de implantação do sistema de Educação profissional no 

País, através de um conjunto de ações a serem desenvolvidas em articulação com diversos 

segmentos da sociedade. O MEC através da SEMTEC/PROEP visa à expansão, 

modernização, melhoria de qualidade educacional e a permanente atualização no País, através 

da ampliação e diversificação da oferta de vagas desenvolver ações integradas de educação 

com o trabalho, a ciência e a tecnologia, em articulação com a sociedade. Quer dizer, essa 

                                                 
4 Decreto no 5.224/04, de 1o de outubro de 2004, dispõe sobre a organização dos Centros Federais de Educação 
Tecnológica [...] Art. 4o VII, Ministrar cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 
pedagógica, nas áreas científica e tecnológica.  
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nova perspectiva desloca o foco do trabalho educacional do ensinar para ‘o aprender’ do que 

vai ser ensinado para ‘o que é preciso aprender’ no mundo contemporâneo e futuro. 

 O incentivo na formação de professores nesta perspectiva era urgente para o país e, em 

se tratando do Estado da Paraíba o quadro não era diferente em virtude, entre outros, do 

número excessivo de professores lecionando na educação básica sem habilitação mínima 

exigida de nível superior. Apoiado nestes documentos e no programa de expansão da 

educação profissional, em 2004 o CEFET-PB cria, a partir de estudos da realidade local, o 

primeiro curso de formação de professores, a Licenciatura Plena em Química, estruturado nas 

bases das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCN – para formação de professores da 

Educação Básica, em nível superior. 

Assim, com as mudanças nos documentos legais e esta nova incumbência de se 

transformar em Instituição de Ensino Superior, o CEFET-PB procurou divulgar para a toda a 

comunidade cefeteana as reformas, por meio de videoconferência, palestras e reuniões. É 

neste contexto que me insiro, como professora, atuando já há quase dez anos com o ensino 

fundamental e médio no Ex-Território de Roraima, na área específica de química, sendo 

redistribuída para o CEFET-PB no final do ano de 1996, quando era ainda Escola Técnica 

Federal da Paraíba – ETFPB. Ali observei a diferença entre as escolas públicas do antigo 2° 

grau e a ETFPB. Nesta época a ETFPB trabalhava sempre com objetivo de cumprir toda a 

legislação enviada pelo MEC. Atualmente, tenho atuado no curso de Licenciatura como 

professora formadora como também professora no ensino médio. 

No período anterior à criação da licenciatura em Química do CEFET-PB foi escolhida 

uma equipe visando à elaboração da proposta curricular do curso. Fui convidada a participar, 

mas, logo após solicitei afastamento por questões pessoais. Dois outros professores, que 

fizeram parte desta equipe, não chegaram a ministrar aulas no referido curso, apenas 
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contribuíram na construção da matriz curricular com os conhecimentos específicos da sua 

área de atuação.  

Neste ínterim de criação do curso de licenciatura, atuei apenas no ensino médio que na 

época no CEFET-PB estava sendo oferecido. Anos mais tarde e, já no curso de licenciatura e 

participando do Mestrado, a necessidade de mergulhar nos documentos legais veio à tona 

diante do desafio de ter que atuar como professora formadora na prática de ensino. Com as 

leituras observava um descompasso, baseado nos documentos legais, entre o discurso 

expresso no projeto político-pedagógico e as ações no curso de formação.  

Por se tratar de um campo com inúmeras implicações que vão desde a nova estrutura 

curricular ao modelo formativo implícito baseado na racionalidade técnica, optamos por 

aprofundar esses dois componentes curriculares: estágio curricular supervisionado e prática de 

ensino. Tal opção não se refere, apenas, a sua fundamental importância no currículo de 

formação profissional docente, mas também por se tratar do nosso espaço de atuação no seio 

da instituição. A intenção era de conhecer melhor como se dera o processo de implantação 

destes dois componentes no curso de licenciatura no projeto político-pedagógico e a prática 

realizada pelos professores-tutores. Esperamos poder contribuir com elementos emergidos das 

falas e opiniões do corpo docente para uma reflexão no seio da instituição sobre estes dois 

componentes curriculares, que não seja restrito a uma equipe, mas de todos aqueles que atuam 

na formação docente.  

Na elaboração da estrutura curricular do curso de Licenciatura em Química foram 

destinadas 400 horas ao estágio e 400 horas de prática profissional, adequando-se ao que é 

instituído na Resolução CNE/CP nº 2/2002 (BRASIL, 2002b). Em 2007 o CEFET-PB formou 

sua primeira turma de Licenciados em Química e percebe-se uma inquietação na comunidade 

docente com relação a estes dois componentes. 
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Assumimos que, em geral, as mudanças, de qualquer ordem, quando não são 

vivenciadas e apropriadas pelos professores (neste caso pelos professores formadores) 

tornam-se mais difíceis de ocorrer constituindo um desafio a ser enfrentado. Estudos e 

pesquisas recentes na área mostram que os professores são profissionais essenciais nos 

processos de mudança das sociedades, se forem deixados à margem, as decisões pedagógicas 

e curriculares alheias, por mais interessantes que possam parecer não se efetivam, não geram 

efeitos sobre a sociedade (PIMENTA; LIMA, 2004). 

A partir da vivência na instituição (CEFET-PB) e da necessidade de entender melhor o 

novo desafio de atuar como professora-tutora, esta pesquisa toma corpo ao procurar conhecer 

e analisar as categorias estágio e prática de ensino expressas no projeto político-pedagógico 

do curso de Licenciatura em Química à luz dos documentos legais, assim como a opinião de 

alguns professores sobre estas. 

Entendemos que esta pesquisa, de caráter fenomenológico, consiste no início de um 

longo percurso na instituição, que como já sinalizamos, historicamente não atuava com a 

formação de professores, mas esperamos propor sua continuidade. 

Assim, no capítulo 1 faremos uma síntese sobre os modelos de formação de 

professores. No capítulo 2 apresentaremos os sentidos para os termos estágio e prática de 

ensino na licenciatura, situando quando estes foram instituídos e a interpretação de alguns 

pesquisadores sobre essa temática, assim como nos documentos legais. 

No capítulo 3 resgataremos a criação do curso de Licenciatura em Química no 

CEFET-PB, analisando os fundamentos e motivos que levaram a instituição a criar o referido 

curso. No capítulo 4 apresentaremos o percurso metodológico da pesquisa, o contexto, os 

sujeitos, os instrumentos para análise dos documentos legais e das opiniões de professores, de 

alguns professores-tutores e da equipe de elaboração do projeto político-pedagógico. No 
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capítulo 5 trataremos de análise dos resultados e, por fim, as últimas considerações e os 

apêndices com os instrumentos utilizados para a pesquisa. 
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CAPÍTULO 1 
 

 

SITUANDO A DISCUSSÃO SOBRE A FORMAÇÃO INICIAL DE PR OFESSORES 

 

 

Nenhuma profissão se desgasta mais rapidamente, 
do que a do professor, precisamente porque lida 
com a própria, lógica da reconstrução do 
conhecimento humano. (DEMO, 1997, p. 49) 
 

 

A discussão sobre a formação inicial do professor vem sendo discutida nos últimos 

anos por diferentes pesquisadores (RAMALHO; NÚÑEZ, 1998; TARDIF, 2002; 

MALDANER, 2002; SILVA, 2003; PIMENTA; LIMA, 2004; HARRES et al. 2005; PÉREZ-

GÓMEZ, 1998). Tal discussão se apóia, entre outros, nos diferentes modos de se conceberem 

os processos de formação e desenvolvimento profissional, quer dizer, em como se produz e 

como se desenvolve o conhecimento nos modelos de formação de professores. Como afirma 

Pérez-Gómez (1998, p. 353) parte destas discussões consiste em debater “[...] quais modelos e 

perspectivas ideológicas têm sido dominantes no discurso teórico e no desenvolvimento 

prático da função e dos processos de formação do professor”. 

Estas e outras questões têm ocupado debates nacional e internacional, mobilizando 

grupos de pesquisadores, formadores de professores e políticos envolvidos no campo da 

educação, e assumem que o papel do professor é central para qualquer processo de mudança 

no contexto educativo. Cabe ressaltar que tais discussões não estão no centro de nossa 

investigação, mas constituem o pano de fundo no qual tem origem nosso trabalho. 



21 

 

Leis, Decretos e instrumentos normativos foram sancionados para respaldarem as 

reformas que se consolidavam no âmbito educacional. Dentre os instrumentos legais 

aprovados, estava o mais importante deles: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

- LDBEN nº 9.394/96, aprovada em 23 de dezembro de 1996, que com seus instrumentos 

normativos, ocasionou profundas mudanças para os diversos níveis e modalidades de 

educação, nas esferas municipal, estadual e federal.  

Neste contexto, o papel dos professores como agentes fundamentais no processo de 

materialização das políticas educacionais ganhou destaque, e tornou-se objeto de relevantes 

estudos e pesquisas no âmbito acadêmico.  

 Esta dissertação situa-se, portanto, no âmbito das discussões sobre as políticas de 

formação e as mudanças referentes à prática profissional dos professores, mais 

particularmente com relação à prática de ensino e ao estágio supervisionado. Trata-se de uma 

investigação sobre as opiniões de professores, que atuam no curso de Licenciatura Plena em 

Química de uma instituição que, até então, atuava apenas na formação técnica para o nível 

médio. Assim, passamos a nos interessar sobre o que os docentes dizem sobre seu 

entendimento com relação às mudanças legais na formação de professores relativas à 

preparação profissional para o exercício docente, confrontando-o com o projeto pedagógico 

proposto para o referido curso. 

Neste capítulo, procuraremos situar, de forma sucinta, os diferentes modelos 

formativos de professores, procurando argumentar, posteriormente, qual a 

orientação/concepção de formação inicial que apóia o projeto pedagógico do curso de 

Licenciatura Plena em Química do CEFET-PB. 
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1.1 Diferentes modelos de formação de professores 

 

 

Como já assinalado, procuraremos, apenas, situar os diferentes modelos para darem 

suporte às discussões desta dissertação. Para tanto, assumiremos a síntese realizada por Harres 

et al. (2005) Porlán e Rivero (1998) e Pérez-Gómez (1998) sobre os modelos de formação 

propostos por diferentes autores. Estes autores classificam os modelos formativos em 4 

níveis: o modelo tradicional; o modelo tecnológico ou técnico; o modelo espontaneísta e o 

modelo alternativo. 

 No modelo tradicional de formação de professores é dado ênfase ao saber acadêmico. 

Quer dizer, o saber5 mais relevante é o disciplinar, tanto das disciplinas componentes do 

currículo – aquelas referentes ao conhecimento disciplinar da química – assim como, dos 

saberes relacionados com as ciências da educação – aqueles referentes aos conhecimentos 

didático-pedagógicos, psicológicos entre outros. Este modelo formativo se apóia na 

“transmissão de conteúdo” que pode ser feita por meio de uma exposição ordenada do 

conhecimento científico (no nosso caso, químico) da mente do professor para a do aluno. 

Tais argumentos para este modelo são coerentes com a visão tradicional de ensino na 

escola ou como afirma Paulo Freire de uma educação bancária (FREIRE, 2004) na qual o 

aluno é visto como uma “tabula rasa”. É possível pressupor que o mesmo ocorrerá com o 

licenciando, em que o conhecimento químico será “transmitido” para sua mente. Este 

processo de transmissão requer apenas o respeito à seqüência lógica das disciplinas para a 

                                                 
5 Assumimos nesta dissertação que os saberes constituem uma base de conhecimentos que são próprios da 
formação do professor (RAMALHO; NÚNEZ, 1998). No que se refere à formação inicial podem ser de 
diferentes tipologias (SILVA, 2003) tais como os disciplinares (relativos ao conhecimento disciplinar), os 
pedagógicos (relativos à organização didático-pedagógica do processo de ensino e aprendizagem), o 
conhecimento pedagógico do conteúdo (refere-se à transposição didática, isto é, ao como ensinar aos estudantes). 
Existem outras tipologias e outros saberes, mas não constituem o foco deste trabalho. 
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aquisição de conhecimentos (enfoque enciclopédico) por parte dos licenciandos. Dessa forma, 

este modelo propõe a formação do professor como de um especialista (PÉREZ-GÓMEZ, 

1998) concebida pela justaposição de saberes científicos e pedagógicos, quer dizer, entre a 

teoria e a ação profissional (HARRES et al., 2005). 

 O modelo tecnológico ou técnico de formação de professores propõe segundo Pérez-

Gómez (1998, p. 356) “dar ao ensino o status e o rigor dos quais carecia a prática profissional, 

mediante a consideração da mesma como ciência aplicada à imagem e semelhança de outros 

âmbitos de intervenção tecnológica”. Nesta perspectiva, o professor é um técnico que aplica 

os conhecimentos científicos acumulados, usando regras de atuação da didática na sala-de-

aula. No mundo contemporâneo dominado pela técnica, muitos continuam a conceber o 

universo em termos mecanicistas, como um aparelho de relojoaria, em que cada parte do todo 

cumpre uma função determinada e única, está isolado, é perpétuo e imutável (CAPRA, 1997). 

No Brasil, durante o governo Vargas foram criados cursos de Educação na Faculdade 

Nacional de Filosofia que habilitou profissionais para o magistério do então ensino secundário 

e normal. Entre os cursos, citamos o curso de Bacharel em Pedagogia em 3 anos que 

acrescido de uma seção especial de didática, com a duração de um ano, o bacharel passaria a 

usufruir do título de Licenciado em Pedagogia, permitindo-lhe o exercício do magistério nas 

redes de ensino. Essa é a origem do famoso esquema (ou modelo) conhecido como “3 + 1”. 

Este, sem dúvida, foi o modelo mais influente e freqüente nas agências formadoras no Brasil. 

Segundo o esquema “3 + 1”, a estrutura curricular do curso de licenciatura 

caracterizava-se por ter as disciplinas de conteúdo científico com duração de três anos e as de 

natureza pedagógica cursadas em um ano. Tinha-se, nessa época, a preocupação de 

regulamentar a atuação docente nas escolas secundárias. Este modelo é baseado na 

racionalidade técnica, numa visão particular da ciência e da profissão. Segundo a 

racionalidade técnica, a atividade do professor é instrumental, o conhecimento prático torna-
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se o conhecimento profissional e os currículos separam o mundo acadêmico da prática. 

Segundo Pérez Gómez (1998, p. 356-357), 

 

 

De acordo com o modelo de racionalidade técnica, a atividade do 
profissional é instrumental, dirigida à solução de problemas mediante a 
aplicação rigorosa de teoria e técnicas científicas. [...] A racionalidade 
técnica impõe, pela própria natureza de sua concepção da produção do 
conhecimento social, uma relação de subordinação dos níveis mais aplicados 
e próximos da prática aos níveis mais abstratos de produção da ciência. No 
mesmo sentido e acompanhado a mesma lógica, deve-se produzir uma 
relação de subordinação do professor ao pedagogo ou psicólogo. Ao mesmo 
tempo e devido à superespecialização que induz, em prol da eficácia, essa 
perspectiva prepara as condições para o isolamento dos profissionais e 
especialistas, o desconhecimento mútuo e o confronto de categorias. 

 

 

Portanto, no modelo da racionalidade técnica, o professor é visto como um técnico, 

um especialista, que aplica as regras com rigor na sua prática cotidiana, regras advindas do 

conhecimento científico e do pedagógico. Assim, um conjunto de disciplinas científicas e 

outro de disciplinas pedagógicas necessários para formar esse profissional, forneceriam as 

bases para sua ação. As situações práticas de aula seriam vivenciadas no estágio 

supervisionado (PEREIRA, 1999). Para Pérez-Gomez (1998) há uma hierarquia nos níveis de 

conhecimento profissional do professor diferenciados em componentes da: 

a) ciência básica e das disciplinas subjacentes (no nosso caso, as disciplinas de 

química, cálculo, física entre outras); 

b) ciência aplicada para solucionar os problemas diários na escola (didática, 

psicologia, etc.); 

c)  competências e atitudes que se relacionam com a forma de intervir e atuar na sala 

de aula (por exemplo, a forma de comunicar e realizar atividades experimentais). 
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Na escola, os professores tendem a manter tacitamente as mesmas concepções que 

lhes foram “passadas” na Universidade. Desconsideram tanto a formação didática da própria 

disciplina quanto a formação pedagógica do professor-formador.  

 O modelo espontaneísta ou perspectiva prática segundo Pérez-Gómez (1998) ou como 

sinalizam Pórlan e Rivero (1998) modelo artesanal, ativista ou informal, compartilham 

algumas idéias com o modelo tecnológico. Baseia-se no saber fenomenológico no qual o 

conhecimento disciplinar isolado não é suficiente para a atuação do professor na escola. Quer 

dizer, o ensino é uma atividade complementar que se desenvolve em cenários singulares 

determinados pelo contexto. Valoriza a experiência e o saber-fazer profissional e rechaçam os 

referenciais psicopedagógicos e didáticos. 

Harres et al. (2005, p. 25) afirmam que neste modelo “o conhecimento profissional é 

formado apenas pelo conjunto de experiências advindas do contexto escolar, nutrindo-se de si 

mesmo”, isto é, a formação do professor baseia-se na aprendizagem da prática, para a prática 

e a partir da prática. Segundo estes autores, 

 

 

A perspectiva artesanal de formação de professores pode manifestar-se 
justamente nos modelos mais academicistas. Na medida em que se dá 
prioridade aos conteúdos, transmite-se tacitamente a mensagem de que as 
rotinas e os princípios de atuação somente são aprendidos no ambiente 
escolar, reforçando, ao mesmo tempo, os modelos mais tradicionais de 
ensino (HARRES et al., 2005, p. 26). 

 

 

Entre as principais críticas a estes modelos podem-se citar, entre outros, a ingenuidade 

de assumir a tarefa docente como um simples transmitir; a visão equivocada de que ensinar é 

tarefa fácil, bastando-se saber, apenas, o conteúdo e usar algumas técnicas pedagógicas; a 
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separação da concepção de formação de professores na agência formadora, levando a um 

fosso entre a formação pedagógica e a formação específica – no caso, a Licenciatura é vista 

como um apêndice do curso de bacharelado. É necessário, pois, que os professores-

formadores procurem integrar o conhecimento disciplinar ao pedagógico do conteúdo sobre o 

processo de ensino (o que, como e por que ensinar), como isso não acontece os licenciados 

são presas fáceis dos livros didáticos. 

O modelo alternativo não constitui em uma proposta acabada, definitiva, mas parte de 

uma perspectiva evolutiva do conhecimento profissional baseado nas críticas apontadas no 

parágrafo anterior. 

Como esclarece Ramalho e Núñez (1998), a tendência atual proposta para uma 

concepção de ensino e docência passa em revista. Propõe a superação de práticas que já não 

correspondem às necessidades de uma sociedade em processo de grandes mudanças. 

Nessa perspectiva, o exercício da profissão do ensino estará fundamentalmente 

definido por um processo formativo de elevado nível teórico-metodológico, isto é, por uma 

base de conhecimentos multirreferenciais, norteada pelos princípios definidos pelo modelo 

formativo profissional. Essa tendência formativa significa, portanto, conceber o professorado 

como implementador e facilitador do processo ensino-aprendizagem, levado a assumir, então, 

uma prática crítico-reflexiva, autônoma e responsável perante sua ação profissional, 

assegurando-lhe um lugar de produtor de saberes e investigador de sua própria prática, como 

atitudes profissionais (RAMALHO; NÚÑEZ, 1998). 
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 Harres et al. (2005, p. 29) apresentam um quadro que sintetiza os modelos de 

formação de professores com relação à atuação profissional do professor que é reproduzido, 

parcialmente, a seguir: 

 

Dimensões Modelo tradicional Modelo tecnológico Modelo espontaneísta Modelo alternativo 

 Baseados na 
primazia do saber 

acadêmico 

Baseados na primazia 
do saber tecnológico 

Baseados na primazia 
do saber 

fenomenológico 

Baseados no saber 
prático e crítico 

 

Saber 
profissional 
e imagem 

do 
professor 

Não é considerado o 
saber do professor 

como saber 
diferenciado. 

O professor é um 
expert e o 

intermediário entre 
os conteúdos 

disciplinares e os 
alunos 

O saber do professor 
depende do domínio 
de competências e 

habilidades já 
definidas. 

Saber centrado na 
experiência que 

retroalimenta a ação. O 
professor é visto como 
um aprendiz do ofício. 

Saber profissional 
desejável como saber 
prático e complexo. 

Parte de uma 
concepção 

investigativa do 
trabalho docente. 

O quê e 
para quê 
ensinar 

O saber disciplinar 
prioriza “o quê” 
ensinar frente ao 
“para quê” e ao 
“como” ensinar. 

Saberes funcionais 
que o professor deve 

dominar. 

Planejamento de 
atividades que dêem 

respostas aos problemas 
de sala de aula. 

Concepções, 
procedimentos e 

atitudes e valores. 

Como 
ensinar 

Exposição 
controlada e 

ordenada pelo 
professor 

Seqüências e 
itinerários fechados e 

rigorosos.  

Metodologia 
improvisada, apoiada 
na reprodução de um 
outro professor expert 
ou de intercambio de 

experiências. 

Organização de 
âmbitos de 

desenvolvimento 
profissional, através 

de hipóteses de 
progressão. 

Quadro 1: Modelos de formação de professores e a relação com o ensino 

 

 

Outra sugestão de tipologia dos modelos proposta por Pérez-Gómez (1998) segue a 

mesma direção de Pórlan e Rivero (1998) ao analisar as diferentes perspectivas ou mesmo 

culturas profissionais presentes no discurso teórico e nos programas de formação do professor 

enfoca a necessidade de considerar a relação entre a ação docente e o modelo por ele seguido 

buscando estabelecer um paralelo entre os modelos didáticos e os modelos de formação. Sob 

esta ótica, citamos as quatro perspectivas básicas e os enfoques que as enriquecem 
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enumeradas por Pérez-Gómez (1998), como uma classificação mais complexa para responder 

aos dilemas impostos à formação docente levando em consideração as propostas e concepções 

sobre o ensino e os diferentes modos de conceber a prática educativa.  

A perspectiva acadêmica, que concebe o ensino, em primeiro lugar, um processo de 

transmissão de conhecimentos e de aquisição da cultura pública, que a humanidade acumulou, 

e o professor como especialista nas diferentes disciplinas que compõem a cultura. A sua 

formação estará vinculada estritamente ao domínio dessas disciplinas, cujos conteúdos devem 

transmitir. Os enfoques extremos que correspondem a esta perspectiva diferenciam-se em: 

enfoque enciclopédico e o enfoque compreensivo. 

Na perspectiva técnica se propõe dar ao ensino tradicional o status e o rigor dos quais 

carecia a prática tradicional, mediante a consideração da mesma como uma ciência aplicada, à 

imagem e semelhança de outros âmbitos de intervenção tecnológica, superando o estado 

medieval de atividade artesanal. A qualidade do ensino nesse enfoque é evidenciada nos 

produtos, na eficácia e economia de sua realização. O professor é visto como um técnico que 

domina as aplicações do conhecimento científico produzido por outros e transformado em 

regras de atuação. A metáfora do professor, como técnico, aprofunda suas raízes na 

concepção tecnológica de toda atividade profissional, prática, que pretendia ser eficaz e 

rigorosa. 

Schön (2000) denomina de racionalidade técnica como epistemologia da prática, 

herdada do positivismo, que prevaleceu ao longo do século XX e na qual fomos educados e 

socializados, e ainda continua sendo a maioria dos profissionais, e dos docentes, em 

particular. De acordo com o modelo de racionalidade técnica, a atividade do profissional é 

instrumental, dirigida à solução de problemas mediante a aplicação rigorosa de teorias e 

técnicas cientificas. 
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Neste trabalho, procuraremos olhar para o projeto político-pedagógico do curso de 

Licenciatura do CEFET-PB, não com uma perspectiva de criticá-lo e sim de reconhecer os 

elementos que sinalizam para o possível modelo formativo proposto. Entendemos que a 

construção deste projeto constituiu um desafio para os profissionais desta instituição que 

historicamente atuavam na formação de técnicos, como discutiremos em outro capitulo. 
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CAPÍTULO 2 
 

 

O ESTÁGIO E A PRÁTICA DE ENSINO NA FORMAÇÃO DE PROF ESSORES 

 

 

 

Neste capítulo, o estágio curricular supervisionado e a prática de ensino são temas 

centrais que discutiremos num sentido amplo como eixo articulador entre teoria e prática na 

atividade da formação docente. Assim, para iniciar, verifica-se como é definido pelo 

documento legal6 o significado de “Licenciatura”. Esta é uma licença, ou seja, trata-se de uma 

autorização, permissão ou concessão dada por uma autoridade pública competente para o 

exercício de uma atividade profissional, em conformidade com a legislação. A rigor, no 

âmbito do ensino público, esta licença só se contempla após o resultado bem sucedido do 

estágio probatório exigido por Lei7. 

A graduação de licenciatura visa ao exercício profissional tendo como primeiro foco 

exigências intrínsecas, quer dizer, aquilo que se espera de um profissional do ensino face aos 

objetivos da educação básica. Referem-se a uma base material e temporal que assegure um 

alto teor de excelência formativa8. 

 

 

 

2.1 Disciplina curricular para o exercício da profissão: um breve resgate 
                                                 
6 Parecer CNE/CP no 28/2001 
7 Parecer CNE/CP no 28/2001 
8 Parecer CNE/CP no 28/2001 
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O estágio supervisionado surgiu no Brasil nos anos 40, especialmente nas escolas 

técnicas. Sua introdução nos currículos se deu a partir da primeira Lei que estabeleceu as 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, abrangendo os diferentes níveis de ensino. 

Em 20 de dezembro de 1961, foi promulgada a Lei no 4.024, tornando obrigatória a 

prestação de exames e provas de estágio. Na referida Lei, o Art. 1o versa sobre os fins da 

educação e estabelece que a agência formadora deve promover “o preparo do indivíduo e da 

sociedade para o domínio dos recursos científicos e tecnológicos que lhes permitam utilizar as 

possibilidades e vencer as dificuldades do seu meio” (BRASIL, 1961, p. 19). 

Em 1964, decorrente dessa obrigatoriedade, o aluno-estagiário se integra à escola, à 

empresa, ao ensino e à produção. Nesta década ocorreu no país uma expansão das escolas 

públicas. Paradoxalmente, durante o regime militar em 1968, o sistema universitário propõe a 

implantação da pós-graduação e suas formas de financiamento público. Já na década de 70, 

observa-se uma grande valorização das profissões técnicas, em função do desenvolvimento 

tecnológico que os governantes almejavam. 

Os estágios nos currículos dos cursos, principalmente os de formação técnica, 

oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior – IES – deste período foram implantados no 

Brasil de forma sistemática e com apoio governamental, por meio de treinamento profissional. 

Tal implantação era parte integrante do Projeto 16 (integração escola-empresa-governo9) do 

Plano Nacional de Desenvolvimento, que era uma das prioridades do Plano Setorial de 

Educação e Cultura – Triênio 1972/1974 – IPND. Esse projeto ajustaria o Ensino Superior e 

                                                 
9 Plano Setorial de Educação e Cultura, 1972/1974. Secretaria Geral do MEC, constituído de dois subprojetos: 
Departamento de Assuntos Universitário e do Departamento de Ensino Médio.  
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Médio às necessidades do mercado de trabalho, motivando as empresas a uma participação 

direta no processo educacional. 

O Projeto 16 surgiu em decorrência da Reforma Universitária, sendo colocado em 

execução, com caráter experimental em 1972, nas áreas industrializadas de maior evidência 

do país. A finalidade era promover um convênio entre as Universidades e a Instituições 

Empresariais em decorrência da constante evolução científico-tecnológica, obrigando a 

indústria e outras atividades de produção e serviço a uma permanente remodelação de seus 

métodos de trabalho e de seus equipamentos. Lançou-se, assim, um desafio à Universidade 

que não dispunha de todos os recursos da moderna tecnologia, para que seus estudantes se 

mantivessem familiarizados com os instrumentos modernos, de alto preço que rapidamente se 

tornavam obsoletos. Nesta perspectiva, o objetivo era de compatibilizar as necessidades 

efetivas da atividade profissional, particularmente em certas áreas tecnológicas – consideradas 

a “mola de progresso econômico” do país e as limitações, explicáveis devido à escassez de 

meios materiais das Instituições de Ensino. 

À medida que o Projeto 16 era executado, levantavam-se questões ligadas ao estágio 

como, por exemplo, o aspecto legal deste na empresa, regulamentado pela Portaria no 

1.002/67 do Ministério do Trabalho. Tornou-se, assim, inevitável, a necessidade da 

padronização de procedimentos, em âmbito nacional, quanto ao processo de estágio. 

No fim do triênio 1972/1974, o Ministério da Educação e Cultura – MEC – vislumbra 

a dinamização do Projeto de Estágio Supervisionado por meio do fortalecimento das 

instituições de ensino. A preocupação do MEC era direcionada para que as unidades de ensino 

agissem em perfeita articulação com as funções de ensino, pesquisa e extensão nas quais o 

estágio estava implícito. 

Em 1977 a Lei no 6.494 dispõe sobre os estágios dos estudantes de Ensino Superior e 

do Segundo Grau (atual Ensino Médio), estabelecendo no parágrafo 2º que estes deveriam ser 
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planejados, acompanhados, executados e avaliados, em conformidade com os currículos, 

programas e calendários escolares. Em 18 de agosto de 1982, o Decreto-Lei no 87.497/82 

regulamenta essa Lei ajustando às normas do Decreto as situações anteriores. 

Na segunda metade da década de 80, recuperam-se as bases do Estado Federativo 

Brasileiro, através do processo de redemocratização (por meio das eleições diretas e 

descentralização fiscal). O movimento de descentralização da educação não se constitui um 

privilégio do Brasil dos idos de 80 a 90, período em que se verificavam no país profundas 

reformas políticas e econômicas, estendendo da redemocratização política à liberação de sua 

economia. 

Em 1985 o estágio é visto como uma oportunidade de treinamento de recursos 

humanos imprescindíveis na produção e desenvolvimento econômico do país. Deixa de ser 

responsabilidade do Ministério do Trabalho (até então responsável único pela prática 

profissional) passando para as instituições de ensino de caráter “didático-pedagógico”. 

A atual LDBEN, entretanto, desvinculou a educação profissional da educação básica, 

não sendo mais considerada parte diversificada do Ensino Médio, seja na modalidade regular 

de ensino seja na Educação de Jovens e Adultos – EJA. Em decorrência dessa separação 

formal há a ampliação dos objetivos e a abrangência do Estágio Supervisionado, previsto na 

Lei Federal nº 6.494/77, incluindo o Ensino Médio.  

Embora a noção de estágio tenha sua origem na educação profissional, a própria 

legislação federal específica que o regulamentou, deu-lhe nova denominação chamando-o de 

“Estágio Curricular” sendo visto como “atividade de aprendizagem social, profissional e 

cultural”. Nesta perspectiva, o estágio deveria ser proporcionado ao estudante por meio da 

participação em situações reais de sua futura atividade profissional. 
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Com a regulamentação da Lei Federal nº 6.494/77 em 1982 pelo Decreto Federal nº. 

87.497/82, tornam-se expressivos os chamados “agentes de integração”10. Estes são vistos 

como co-participantes e co-responsáveis junto com as instituições de ensino pelo esforço de 

captação de recursos para viabilizar os estágios curriculares. Tais “agentes de integração” 

foram caracterizados como agentes auxiliares, situados entre as escolas e as empresas, com a 

tarefa de dar suporte técnico e administrativo a ambas, sem substituir, porém, os papéis de 

umas ou de outras. Segundo o Decreto n° 87.497/82 no artigo 7o e parágrafo único, 

 

 

A função desses agentes auxiliares de integração é o de identificar 
oportunidades de estágios curriculares para os estudantes e facilitar os 
ajustes necessários às condições para a realização desses estágios, além de 
prestarem serviços administrativos, tais como cadastramento de estudantes e 
de campos de Estágio disponíveis e execução de pagamentos de bolsa de 
Estágio e de complementação (BRASIL, 1982, p. 1-2). 

 

 

A Constituição Brasileira de 1988 e a LDBEN/96 procuraram dar consistência à 

formação dos profissionais da educação, normatizando a exigência formativa desses, por meio 

do Parecer CNE/CP nº 9/2001. Este documento estabelece um novo paradigma para essa 

formação, sinalizando que as atividades teóricas e práticas deveriam se articular em torno de 

eixos que pudessem rever o processo formativo das legislações passadas. 

Este documento, afirma que “a formação docente, exceto para a educação superior, 

incluirá prática de ensino de, no mínimo, trezentas horas”. Trata-se de um componente 

obrigatório para a integralização das atividades acadêmicas próprias da formação docente, e 

ao mesmo tempo define que os sistemas de ensino estabelecerão as normas para a realização 

                                                 
10 Agentes de integração: são intermediários entre instituição-empresa.  
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dos estágios de alunos regularmente matriculados no ensino médio ou superior de sua 

jurisdição, deixando para o sistema de ensino a regulamentação do estágio. Entretanto, 

argumentos contrários justificavam que esse mínimo de 300h estabelecido não seria suficiente 

para dar conta dessas exigências, em especial à de associação entre teoria e prática. 

 A LDBEN/96 também procura distinguir o estágio de um emprego, embora faculte a 

existência de bolsa. Afirma que o estagiário (incluindo a área de ensino) estará protegido 

contra acidentes de trabalho e terá cobertura previdenciária prevista em legislação específica.  

 Com relação ao tempo de duração do estágio, havia uma regulamentação proposta pela 

Lei nº 6.494/77, que foi modificada pela medida provisória nº 1.709/98 e incorporada pela 

LDBEN/96. Este documento exige que o estágio supervisionado de ensino tenha um mínimo 

de 1 (um) semestre letivo, ou seja, 100 dias letivos. A portaria 646, de 14 de maio de 1997, 

que regulamenta a implantação do disposto nos Artigos 39 a 42 do Decreto nº 2.208/97 de 

1997 apresenta no Art. 13, que são mantidas as normas referentes ao estágio supervisionado 

até que seja regulamentado o Art.82 da LDBEN.  

  Posteriormente, é proposta uma ampliação no tempo determinado para a prática de 

ensino, acrescentando ao tempo mínimo já estabelecido (de 300 horas) mais um terço dessa 

carga, perfazendo assim um total de 400 horas. O objetivo de tal mudança era sinalizar para a 

prática de ensino como componente curricular que prezasse pela relação teoria e prática 

social.  Tal mudança foi instituída pelo Parecer CNE/CP no 28/2001 estabelecendo a duração e 

a carga horária dos cursos de formação de professores da Educação Básica, em nível superior, 

curso de Licenciatura, de graduação Plena. Além disso, chama a atenção para que se faça a 

distinção entre a prática como componente curricular e a prática de ensino ou estágio 

obrigatório definido em Lei, afirmando ser a primeira mais abrangente, pois contemplava os 

dispositivos legais. Segundo o parecer CNE/CP nº 9/2001, 
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Uma concepção de prática mais como componente curricular implica vê-la 
como uma dimensão do conhecimento, que tanto está presente nos cursos de 
formação nos momentos em que se trabalha na reflexão sobre a atividade 
profissional, como durante o estágio nos momentos em que se exercem a 
atividade profissional. (BRASIL, 2001a, p. 9)  

 

 

 Fica claro neste documento, portanto, o entendimento para a prática de ensino que 

permeará toda a estrutura curricular dos cursos de formação de professores, quer dizer, a 

prática constituirá um elemento transversal que permeará as disciplinas formativas e não 

apenas as didático-pedagógicas. Assim, por exemplo, durante a disciplina de Química Geral 

além dos conteúdos específicos abordados para conhecimento químico deverá haver um 

componente no qual discutirá o como abordar estes conteúdos em seu futuro campo de 

trabalho. 

 No caso, o estágio é visto, também, como um componente curricular entendido como 

o momento de efetivar, sob a supervisão de um profissional experiente, um processo de 

ensino-aprendizagem que se torna concreto e autônomo quando da profissionalização deste 

estagiário. Baseada nesta discussão, a Resolução CNE/CP no 2/2002 fixa um mínimo de 400 

horas para Estágio curricular supervisionado. 

 No caso dos licenciandos, que estão oficialmente atuando na escola, na função docente 

desde que possuam documentos comprobatórios, tais como carteira de trabalho, contracheque 

ou cópia de contrato de trabalho, poderão ter o estágio curricular supervisionado reduzido, no 

máximo, em até 200 horas, cabendo aos sistemas de ensino, à luz do Art. 24 da Constituição 

Federal, dos Art. 8º, 9º e 82 da LDBEN, exercer sua competência suplementar na 

normatização. 

 Apesar de nosso tempo para conclusão deste trabalho já estar avançado, entendemos 

ser interessante destacar que em 2008 foi divulgada nova mudança com relação à carga 
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horária, retornando de 400 para 300 horas. Outro destaque também é que a questão referente à 

redução das horas de estágio para os licenciandos, que já atuam como docentes, não está 

incluída neste novo documento, o que caberia aqui nova discussão sobre o tema. 

 As questões sobre o estágio como componente curricular vem sendo sistematicamente 

discutidas nos Encontros Nacionais de Didática e Prática de Ensino – ENDIPE assim como 

em outros encontros como nas Reuniões Anuais da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação – ANPED, entre outras. Nestes encontros são apresentadas, 

socializadas e discutidas experiências e pesquisas realizadas sobre este componente curricular. 

A prática está presente em todas as disciplinas do currículo de formação docente.  

 Na formação de professores, o estágio é usual e historicamente visto como a parte 

prática da preparação para o exercício da profissão. Seria uma forma de se contrapor à teoria. 

Assim, nos cursos de formação tal contraposição entre teoria e prática segundo Pimenta e 

Lima (2004, p. 34), “se traduz em espaços desiguais de poder na estrutura curricular 

atribuindo-se menor importância à carga horária denominada prática”. 

 Como sinalizamos anteriormente, ao pensarmos sobre o modo de aprender a profissão 

de professor, encontramos modelos que apóiam, por exemplo, a partir de imitação, quer dizer, 

da observação e reprodução de modelos de ensino ditos “eficientes”. Esta visão da preparação 

para a prática profissional como imitação é entendida como uma forma artesanal de ação. O 

estágio reduz-se a observar os professores na escola e imitar tais modelos consagrados sem 

uma análise crítica fundamentada nas teorias da pesquisa em educação e da realidade escolar. 

 Outra concepção de preparação profissional docente é assumir o exercício da profissão 

como a de um técnico. Assim, segundo Pimenta e Lima (2004), o professor precisa dominar 

uma série de técnicas e rotinas de intervenção para atuar na sala de aula, quer dizer, é uma 

visão reducionista do professor como um “prático ou técnico”. Segundo as autoras, “o estágio 

fica reduzido à hora da prática, ao como fazer, às técnicas a serem empregadas em sala de 
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aula, ao desenvolvimento de habilidades específicas do manejo de classe, ao preenchimento 

de fichas de observação, diagramas, fluxogramas” (PIMENTA; LIMA, 2004, p. 37). 

 A visão reducionista dos estágios, nestas duas concepções, sinaliza a dissociação da 

teoria e prática resultando um empobrecimento das práticas nas escolas. É importante que se 

explicite por que o estágio é teoria e prática. As atividades previstas no estágio que articulam 

a ação do professor devem prever as interações entre professores, estudantes e conteúdos 

escolares necessários para a formação integral do educando, entre os processos de ensino e 

aprendizagem e, por fim, entre os diversos saberes pedagógicos. Dessa forma, tais práticas 

institucionalizadas pelo estágio podem ser questionadas pelos licenciandos à luz das teorias e 

das investigações sobre o ensino e a aprendizagem. Assim, ao se considerarem estas análises 

sobre o contexto escolar como provisórias, pode-se compreender a complexidade das práticas 

e das ações realizadas na escola. 

 Nessa concepção, todas as disciplinas do curso de licenciatura são, ao mesmo tempo, 

teóricas e práticas contribuindo para a análise, a crítica e a reflexão da ação docente. Se o 

estágio propõe uma aproximação do licenciando com a realidade escolar, deixa de ser 

entendido como a parte prática do curso de formação docente. Outra proposta é a do estágio 

como pesquisa, possibilitando aos licenciandos o desenvolvimento de habilidades e uma 

postura de pesquisador a partir das situações observadas e vivenciadas na realidade escolar. 

De certa forma, abre uma perspectiva para a valorização da pesquisa na ação profissional. 
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CAPÍTULO 3  

 

 

RESGATANDO A CRIAÇÃO DO CURSO DE LICENCIATURA EM QU ÍMICA DO 

CEFET-PB 

 

 

A discussão é realizada sob a análise do projeto político-pedagógico do curso de 

Licenciatura em Química do CEFET-PB na perspectiva de contemplar os objetivos, metas e 

resultados estabelecidos pelas Resoluções CNE/CP n° 1/2002 e n° 2/2002, além de suscitar os 

novos modos de concepção entre os professores-tutores e o coordenador, baseado em 

documentos oficiais e em estudos feitos por autores como Selma Garrido Pimenta e Maria 

Socorro Lucena Lima (2004) que embasarão esta discussão. 

O curso de Licenciatura em Química do CEFET-PB, tema do presente trabalho, foi 

criado em 2004, dois anos após a promulgação da resolução CNE/CP no1 de 18 de fevereiro 

de 2002, que propõe fixar diretrizes para a formação de professores para a Educação Básica 

em Nível Superior. Segundo a nova legislação, estarão autorizados, apenas, os cursos que 

considerarem as normas previstas em seus projetos pedagógicos. 

Para entender o contexto vivenciado na criação do referido curso é importante que 

sejam relatados alguns fatos, dentre eles o que, por meio de dois Decretos11 atribui aos 

CEFETs, do país, outro objetivo, o de ministrar cursos de formação de professores bem como 

programas especiais de formação pedagógica, nas áreas científica e tecnológica.  

                                                 
11 Artigo 4o do Decreto no 2.406, de 27 de novembro de 1997 e o Decreto n° 5.224 de 1° de outubro de 2004 
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Assim, a educação profissional promovida pelo CEFET sofreu impactos significativos 

na sua função social, uma vez que por força de um Decreto foi obrigada a mudar seu currículo 

devido às novas demandas das políticas educacionais determinadas para a Rede. 

A Instituição, até então, especializada na oferta de educação tecnológica nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino é levada a um novo desafio, que pela própria natureza, desde a 

sua criação possuía um corpo docente, estrutura física e currículo bem distintos. Tal 

característica, como afirma Silva (2004) é apoiada no fato de a Instituição desde sua criação 

como Rede Federal de Educação Tecnológica ser fundamentada em um modelo de gestão 

política com base na produção capitalista, que aprofundou na educação profissional uma 

concepção tecnicista de ensino. 

Procuraremos neste capítulo destacar algumas características principais da criação do 

curso de Licenciatura do CEFET-PB em um contexto permeado por esta avalanche de 

mudanças. 

 

 

3.1 Um breve histórico do CEFET-PB 

 

 

O Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba está próximo de completar um 

século de existência. Ao longo de todo esse período, desde sua criação em 1909, recebeu 

diferentes denominações. O então presidente da República Federativa do Brasil, Nilo Peçanha 

autorizou a criação de 19 escolas voltadas para a Educação Profissional, sendo uma em cada 

capital dos Estados da Federação, com exceção do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, 
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devido ao fato desses já possuir escolas profissionais nas mesmas características das recém-

criadas.  

Iniciou como Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba – de 1909 a 1937 que oferecia 

o curso primário, concebido para prover de mão-de-obra o modesto parque industrial 

brasileiro que estava em fase de instalação.  A escola absorvia os “desvalidos da sorte”12, ou 

“filhos das classes menos favorecidas” que viam nessa formação uma possibilidade de 

empregabilidade. É importante destacar o fato de que a educação profissional esteve 

vinculada ao governo federal, particularmente ao Ministério da Agricultura, Indústria e 

Comércio, em um contexto histórico no qual a educação era descentralizada e sem diretrizes 

nacionais que a orientassem.  

Naquela época havia um aumento desordenado na população das cidades, 

notadamente com a expulsão dos escravos das fazendas, que migravam para os centros 

urbanos. Tal fluxo migratório era mais um desdobramento social gerado pela abolição da 

escravatura, ocorrida em 1888, que desencadeava sérios problemas de urbanização. A criação 

dessas escolas viria mais como uma solução reparadora da conjuntura sócio-econômica que 

marcava o período, para conter conflitos sociais e qualificar mão-de-obra barata, necessária ao 

desenvolvimento econômico, suprindo o processo de industrialização incipiente que, 

experimentado uma fase de implantação, veio a se intensificar a partir de 1930 (CEFET-PB; 

2004. p. 1). 

A escola da Paraíba, no início de sua história, assemelhava-se a um centro correcional, 

pelo rigor de sua ordem e disciplina. Oferecia os cursos de: Alfaiataria, Marcenaria, 

Serralheria, Encadernação e Sapataria, inicialmente funcionaram no Quartel da Polícia Militar 

do Estado, certo tempo depois se transferiu para o Edifício construído na Avenida João da 

                                                 
12 Os termos destacados entre aspas foram usados no ato de criação das escolas, em 1909, numa referência aos 
filhos das classes menos favorecidas econômica e socialmente. 
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Mata, onde funcionou até os primeiros anos da década de 1960 e, finalmente instalou-se no 

atual prédio localizado na Avenida Primeiro de Maio, bairro de Jaguaribe, todos na capital 

João Pessoa. 

Um fato histórico que impulsionou os rumos da educação profissional no Brasil foi a 

Primeira Guerra Mundial, ocorrida entre 1914 e 1918. Nesse período, segundo Silva (2004) 

observou-se um surto industrial, em que a nacionalização e a redução das importações 

resultaram em mudanças diretas na organização dos cursos profissionalizantes ofertados na 

“Rede de Escolas”13 em função das novas demandas de mercado quanto à formação de mão-

de-obra. Outra conseqüência dessa época foi o ressurgimento de uma burguesia urbana, que 

emergia com a instalação do parque industrial e que passou a exigir acesso à educação, 

exercendo pressões pela expansão da oferta de ensino. Esses segmentos sociais aspiravam a 

uma educação acadêmica e elitista, diferenciada da educação profissional ofertada, 

aprofundando o desprestígio da formação técnica (SILVA, 2004). 

Mais tarde passou a ser chamado de Liceu Industrial de João Pessoa – de 1937 a 1961. 

Assim, nos anos trinta transcorreram com a “Rede de Escolas” executando a tarefa de formar 

trabalhadores para o exercício das atividades laborais, conforme suas finalidades 

estabelecidas, ou seja, atender aos mais humildes na tentativa de oferecer-lhes um ofício e 

atender às demandas de mercado. 

A partir da década de 40 a educação nacional foi organizada por Leis Orgânicas entre 

elas, a do Ensino Secundário de 1942 promulgada durante o Estado Novo na gestão do 

Ministro Gustavo Capanema. Acentua-se, então, a visão do ensino secundário acadêmico, 

propedêutico e aristocrático. Juntamente com esta, havia o conjunto de Leis que 

regulamentaram o ensino profissional nos diversos ramos da economia, bem como o ensino 

normal. Se, por um lado, havia organicidade no âmbito de cada um desses segmentos, por 

                                                 
13 Escolas de Artes e Ofícios  
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outro, a relação entre eles ainda não existia mantendo duas estruturas educacionais paralelas e 

independentes14. A equivalência entre o ensino secundário e técnico veio a ser estabelecida, 

inicialmente na década de 50 com as Leis de Equivalência15 e, depois com a LDB de 1961, 

podendo os concluintes do colegial técnico se candidatar a qualquer curso de nível superior 

(BRASIL, 1961). 

A partir de 1961 até 1967 recebe o nome de Escola Industrial “Coriolano de 

Medeiros” ou “Escola Industrial Federal da Paraíba”, oferecendo ensino equivalente ao de 

primeiro ciclo e tinha como carro chefe o Ginásio Industrial. É a partir de 1967 que se 

transformou na “Escola Técnica Federal da Paraíba” até 1999 com o objetivo de formar 

técnicos de nível médio, integrando a formação profissional à propedêutica do então segundo 

grau.  

 A consolidação da conceituação da Educação Profissional e sua operacionalização no 

âmbito das instituições de ensino e dos setores públicos e privados envolvidos com esse 

segmento da Educação passou, assim, a constituir uma importante meta da Secretaria de 

Educação Média e Tecnológica – SEMTEC. Nesta secretaria foi instituído em 1997 o 

Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP, criado com a finalidade de 

implementar políticas globais na reforma da educação profissional nos sistemas federais e 

estaduais de educação. 

Finalmente em 1999 passa a “Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba” 

oferecendo cursos técnicos, tecnológicos e a partir de 2004 começou a oferta de curso de 

formação de professores. Constitui-se em autarquia federal, vinculada ao MEC, sendo 

detentor de autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

                                                 
14 O ensino profissional ficou composto de quatro elementos: rede federal, redes estaduais, rede SENAI, e 
escolas isoladas. 
15 As Leis de Equivalência: Lei n° 1.076/1950; Lei no 1.821/1953; Lei no 3.552/1959; e a LDBEN, Lei no 
4.024/1961 
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disciplinar. Trata-se de uma instituição de ensino superior pluricurricular, especializada na 

oferta de educação tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino.  

Segundo o Plano Estratégico 1996-2010 da instituição, o objetivo é formar cidadãos 

polivalentes e capacitados para o exercício pleno da cidadania, em sintonia com o mundo do 

trabalho, atuando como um centro de referência em ensino, pesquisa e extensão na área de 

tecnologia, oferecendo ainda formação pedagógica de professores e especialistas. O referido 

plano é fruto de um trabalho realizado pela comunidade cefeteana com o objetivo de traçar 

seus caminhos e atender uma das exigências do MEC para submissão de projetos ao Programa 

de Expansão da Educação Profissional – PROEP.  

A história institucional sugere claramente que o CEFET-PB passou por profundas 

mudanças acompanhando de perto as transformações sociais e econômicas da região e do 

país. Segundo Ferreira, “desde sua fundação, em 23 de setembro de 1909 até o presente 

retrata uma história em constante evolução” (FERREIRA, 2002. p. 14).  

Em 2008, está previsto mais uma mudança, transformando-lhe em Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia – IFET – segundo o Decreto nº 6.095, de 24 de abril de 2007, 

que estabelece as diretrizes para o processo de integração das instituições federais para a 

constituição dos Institutos.  

O CEFET-PB, atualmente, conta com cinco unidades em funcionamento e outras em 

construção. Estas, por sua vez, encontram-se na cidade de João Pessoa com uma Unidade 

Sede, o Núcleo de Artes, Cultura e Eventos e o Núcleo de Extensão e Educação Profissional. 

Na cidade de Cajazeiras, localiza-se a primeira Unidade de Ensino Descentralizada desde o 

ano de 1995, outra em Campina Grande inaugurada em 2007 e outra em construção na cidade 

de Cabedelo. Oferece 11 cursos superiores, 7 cursos técnicos subseqüentes e 5 cursos técnicos 

integrados. Todos em consonância com as disposições da Constituição Federal de 1988, a 
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LDBEN de 1996 e as normas decorrentes. Além destes cursos, também são oferecidos 

programas e treinamento de qualificação, profissionalização. Tem atuado na educação de 

jovens e adultos ampliando o cumprimento da sua responsabilidade social, assim como na 

modalidade de educação à distância e na pós-graduação lato sensu sendo que já propõe 

ampliar em breve para stricto sensu. 

 Como já sinalizado, os CEFETs passam a ter que oferecer cursos de formação de 

professores. Nesta nova condição, apoiado no Decreto n° 5.224 de 1° de outubro de 2004, 

estas instituições deveriam observar às características básicas tendo como objetivos ministrar 

cursos de formação de professores e especialistas, bem como programas especiais de 

formação pedagógica para as disciplinas de educação científica e tecnológica. Entretanto, um 

ponto importante a ser destacado são as dificuldades econômicas que estas instituições 

vivenciavam. O governo federal neste período condicionou a ampliação orçamentária dos 

CEFETs com a criação de novos cursos de ensino superior. Este constituiu um elemento 

fundamental na implantação dos cursos de formação de professores, visto que tais instituições 

desde sua criação tinham uma preocupação com a função social que deveriam desempenhar 

para com a sociedade. 

Assim, o primeiro curso proposto foi o de Licenciatura Plena em Química no ano de 

2004, com total de sessenta vagas. 

 

 

3.2 Implantação da Licenciatura em Química no CEFET-PB 

 

 

Como anunciado no item anterior, os CEFETs passaram, então, a adequar seus 

currículos e cursos para enfrentarem o novo desafio proposto: tornarem-se Instituições de 
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Ensino Superior. A partir destas exigências, o CEFET-PB iniciou uma série de estudos para 

conhecer as necessidades locais já que havia, na Instituição, profissionais com experiências 

diversas tanto no ensino médio e técnico como no tecnológico. Foi então, eleita uma comissão 

constituída por nove professores. A referida comissão iniciou as atividades em 2001, com 

reuniões quinzenais, objetivando estudar e propor o novo curso. 

O pressuposto inicial para decidir sobre o curso de Licenciatura em Química baseou-se 

no argumento de que a instituição possuía um número significativo de professores que 

atuavam com química nos cursos técnicos e tecnológicos. Com a exigência estabelecida pelo 

MEC, de se criarem cursos de ensino superior, o número de cursos técnicos iria diminuir e, 

conseqüentemente, a carga horária dos professores, que atuavam nestas disciplinas também. A 

proposta então parte de se pensar em um curso na área de química de modo a poder 

redistribuir tal carga de trabalho destes profissionais entre o curso técnico e o superior.  

Partindo desta idéia como ponto inicial, procurou-se conhecer a formação acadêmica 

dos professores da rede pública de ensino do Estado da Paraíba e identificar a demanda de 

matrículas no ensino médio nas escolas, a fim de verificar se a proposta de um curso em 

Licenciatura em Química atenderia a necessidade do contexto local. 

Antes de propor o curso, de Licenciatura em Química, a comissão obteve do Sistema 

de Controle das Unidades Escolares – SCUNE – da Secretaria de Educação e Cultura do 

Estado da Paraíba, um levantamento realizado entre os anos de 1998 a 2001 sobre o total de 

docentes que lecionavam Química na rede pública. 

Neste levantamento observou-se que em 2001, 29,17% dos professores não possuíam 

graduação, 38,54% possuíam graduação em outra área, 29,17% eram licenciados em Química 

e 3,12 % possuíam Bacharelado. Estes dados são apresentados no gráfico a seguir.  
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                               Gráfico 1: Grau de Formação dos Professores da rede Estadual da Paraíba 

          Fonte: SCUNE – Sistema de Controle das Unidades Escolares 
          Ano: 2001 
 

 

No gráfico 1, observa-se um percentual muito baixo de professores que se encontram 

legalmente habilitados para o exercício de sua função, ou seja, que se encaixam à nova 

LDBEN. Estes dados, por sua vez, são incoerentes com os documentos legais que orientam a 

formação profissional em licenciatura como expressa o Art. 62 da Lei no. 9.394/96, afirmando 

que “a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em 

curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação [...]” (BRASIL, 1996, p.102). Além deste artigo, há outro, de nº. 87, § 4o que institui 

a Década da Educação, neste afirma que só serão admitidos professores habilitados em nível 

superior ou formados por treinamento em serviço. 

Com relação à demanda de matrículas no nível médio, os números apontavam que em 

1997 havia 58.086 alunos matriculados e em 2001, o número chegou a 95.371. Quer dizer, em 

4 anos houve um aumento de 37.285 novas matrículas, um número muito significativo que 

mostra um desequilíbrio em termos de formação dos professores. Neste quadro, no início do 

século XXI, diante dos desafios vivenciados pela realidade da escola pública brasileira e, em 
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especial na Paraíba, podem-se encontrar, ainda, pessoas atuando como professores sem 

formação acadêmica. 

O gráfico 2 a seguir apresenta o total de docentes com formação acadêmica em nível 

superior que são concursados (efetivos no quadro de docentes).  

 

 

 

Gráfico 2: Percentual de Formação acadêmica dos professores de Química concursados 
(efetivos) da   rede pública estadual 

   Fonte: SCUNE-Sistema de Controle das Unidades Escolares. 
    Ano: 2001 

 

 

De acordo com este gráfico, em 2001, 4,88% dos professores de química concursados 

não possuíam curso superior, 42,07% possuíam graduação em outra área, 2,44% possuíam 

bacharelado e 50,61% possuíam curso superior em Licenciatura Plena em Química. 

O gráfico 3 a seguir apresenta o percentual de docentes não-concursados (pro-

tempores) que atuam na rede pública estadual, de acordo com a formação acadêmica.  
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Grau de Formação dos Professores de Química da Rede  
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Gráfico 3: Percentual de formação acadêmica dos professores não-concursados (pro-tempore)   
de Química da Rede Pública Estadual 
Fonte: SCUNE-Sistema de Controle das Unidades Escolares. 
Ano: 2001 

 

 

Observa-se que os percentuais dos professores não-concursados coincide com os não-

graduados (gráfico 1). Neste sentido, é importante destacar que os professores não-

concursados (pro-tempore) são maioria no Estado da Paraíba e não possuem formação 

mínima exigida por lei. Nesse sentido, a LDBEN/96 no artigo 67, assinala a valorização do 

magistério, destacando no inciso I que o ingresso na rede de ensino publica dar-se-á 

exclusivamente por concurso público de prova e títulos, assegurando o ingresso apenas de 

profissionais habilitados. 

Nesse contexto, as escolas públicas do Estado da Paraíba sinalizam a necessidade de 

qualificar professores de química para atuarem no ensino médio, reforçando a urgência para 

minimizar o problema de docentes sem formação específica para exercer a profissão do 

magistério. A partir destes dados e da realidade do CEFET-PB respalda a sugestão da 

comissão para a criação do curso de Licenciatura em Química. 
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CAPÍTULO 4 

 

 

O CAMINHO INVESTIGATIVO 

 

 

  O desenvolvimento deste trabalho esteve como afirmamos, anteriormente, sob a 

influência de nossa vivência profissional no CEFET-PB – o local da investigação. Lá atuamos 

como docente na educação básica, especificamente, no nível médio e técnico. Em decorrência 

desta atuação e, com o início do curso de Licenciatura Plena em Química na instituição, uma 

nova atuação nos é solicitada: a de professora-tutora. Assim, diante deste novo desafio emerge 

a intenção de buscar compreender o significado atribuído pelos professores-tutores, da 

professora responsável pelo estágio curricular e pela comissão que elaborou o projeto 

político-pedagógico do curso de Licenciatura Plena em Química, aos componentes 

curriculares advindos da legislação para a formação docente: o estágio e a prática de ensino.  

 

 

4.1 O Contexto da pesquisa 

 

 

A pesquisa foi realizada no CEFET-PB, uma das instituições públicas no Estado da 

Paraíba reconhecida por sua qualidade de ensino oferecido ao longo de 99 anos de existência 

na cidade de João Pessoa. Como já sinalizado, a instituição ofereceu em 2008 nove cursos de 

ensino superior, sete de nível técnico, quatro de ensino técnico integrado e o PROEJA – 
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Programa de Educação de Jovens e Adultos. Além disso, o CEFET-PB mantém convênio com 

outras instituições públicas e privadas, visando ao desenvolvimento de pesquisas e prestação 

de serviços diversos. 

Entre os cursos de ensino superior, aquele que corresponde ao objeto de estudo desta 

pesquisa é a Licenciatura Plena em Química. O ingresso se dá por meio de processo seletivo – 

vestibular – oferecendo 60 vagas anuais sendo 30 por semestre sempre no turno diurno. A 

primeira turma contou com 26 alunos e, apenas oito concluíram. Atualmente, o curso possui 

seis turmas nas quais atuam 23 professores e um total de 150 alunos matriculados. 

A instituição possui uma coordenação de apoio ao estudante e de integração escola-

empresa – conhecida por CIEE – que consiste em um setor responsável para firmar acordos 

com empresas públicas e privadas para envio dos estagiários dos cursos técnicos e 

tecnológicos. Havia outra coordenação responsável pelo encaminhamento dos estagiários para 

os campos de estágio – as escolas da Rede Pública Estadual. Porém, no inicio de 2007, os 

estagiários passaram a ser acompanhados pela CIEE, deixando assim um único setor 

responsável por todos os cursos. Esse trâmite de mudança retardou o início do estágio para os 

licenciandos inscritos no período 2007.1, data na qual estávamos observando os encontros dos 

estagiários com a professora orientadora dos estágios. 

 

 

4.2 Os participantes da pesquisa 

 

 

A princípio, contamos com a participação de nove colegas professores que formaram a 

equipe de elaboração do projeto de implantação do curso de Licenciatura Plena em Química. 
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Esta equipe contava com a presença de cinco professores e quatro professoras. Para 

caracterizar os participantes utilizou-se um questionário com perguntas fechadas e abertas. Os 

resultados foram organizados em uma tabela (Apêndice), sendo apresentados a seguir os 

dados referentes à formação acadêmica e o tempo de atuação como docente no CEFET-PB. 

 

 

Tabela 1: Formação acadêmica e tempo de atuação docente dos participantes 

Docente Formação acadêmica Tempo 

A licenciada em Química e especialista em Química 27 anos 
B bacharel e licenciado em Ciências Biológicas, mestre em Zoologia 11 anos 
C bacharel e licenciado em Química, mestre em Produtos Naturais 19 anos 
D licenciado em Ciências com habilitação em Química, mestre em Química e 

Doutor em Ciências e Engenharia de Materiais 
28 anos 

E pedagoga e especialista em Orientação e Supervisão Educacional, mestre 
em Educação Básica 

21 anos 

F engenheira e licenciada em química e mestre em Tecnologia de materiais 
não metálicos   

22 anos 

G bacharel e mestre em Física 20 anos 
H licenciado em matemática e mestre em Análise 17 anos 
I licenciado em Química e mestre em Química Inorgânica  18 anos 

 

 

A partir dos resultados observamos que 2 professores não atuavam no curso de 

Licenciatura, mas contribuíram na construção da matriz curricular com conhecimentos 

específicos de sua área de atuação. Com relação à formação acadêmica, seis professores são 

licenciados, uma engenheira química, um bacharel e uma pedagoga. Um doutor, cinco 

mestres e uma especialista. Os participantes possuem uma larga experiência no magistério, 

com um tempo médio de 19,7 anos. Por outro lado, os professores A e G atuam no CEFET-

PB há mais de 20 anos, os professores B, D, G e I entre 11 e 14 anos, os professores C e E 

entre 6 e 7 anos e a professora F atua na instituição há 2 anos.  
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Os professores A e F atuam como professores-tutores no próprio CEFET-PB e a 

professora E, é mestre em educação e atua como coordenadora do Estágio Supervisionado. 

 

 

4.3 O percurso metodológico 

 

 

 O percurso metodológico utilizado nesta pesquisa justifica-se pela natureza de seu 

objeto de estudo e pressupostos teóricos, que se baseiam em uma categoria de componentes 

curriculares estágio e prática de ensino, considerados eixos articuladores da teoria-prática dos 

cursos de formação de professores. Para tanto o caminho adotado apoiou-se em instrumentos 

como análise de documentos – projeto político-pedagogico do curso de Licenciatura Plena em 

Química do CEFET-PB –, opiniões da professora responsável pelo estagio (professora E), 

depoimentos de estagiários e de professores-tutores (professores A e F). 

 Estes instrumentos apesar das limitações proporcionaram uma visão geral permitindo 

conhecer como as categorias estágio curricular supervisionado e prática de ensino eram 

apresentadas na estrutura curricular do curso de licenciatura e na opinião daqueles que 

elaboraram o referido documento. 
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O objetivo geral desta pesquisa é buscar elementos que subsidiem uma reflexão sobre o 

estágio e a prática de ensino realizados no curso de Licenciatura em Química do CEFET-PB, 

de forma a contribuir com este processo internamente na instituição. Assim, os objetivos 

específicos da pesquisa são:  

 

1ª) Conhecer como o curso de Licenciatura Plena em Química do CEFET-PB organiza no 

projeto político-pedagógico as categorias estágio curricular supervisionado e a prática de 

ensino; 

 

2ª) Identificar opiniões de professores-tutores, do professor responsável pelo Estágio 

Supervisionado e alguns estagiários sobre o estágio curricular supervisionado e a prática de 

ensino. 

 

Para alcançar estes objetivos, a pesquisa foi organizada em etapas conforme o 

esquema a seguir: 
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Esquema 1: Percurso metodológico da pesquisa 

 

 

 

 

Projeto político-pedagógico e 
Regulamento do Estágio 

Supervisionado do CEFET-PB 

Resoluções MEC e outros 
documentos legais 

Questionário 

Plano de questionário 
Abordará pontos como a organização do estágio e da 
prática, dificuldades, convênios, cursos de formação. 

Análise de documentos Roteiros de análise 

Observação das atividades do professor 
responsável pela disciplina Estágio Roteiro de observação 

Entrevista com estagiários Roteiro de entrevista 

Coordenador e professores 
que atuam no curso 

Professores-tutores e 
professor do Estágio 

Etapa 1 

Etapa 2 

Etapa 3 

Objetivo validar o 
questionário 
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4.3.1 Etapa 1: análise de documentos: o projeto político-pedagógico 

 

 Nesta etapa, procurou-se identificar o sentido dado para as categorias estágio e prática de 

ensino nos documentos do curso de Licenciatura Plena em Química do CEFET-PB. Foram 

considerados o projeto político-pedagógico e o regulamento do Estágio Curricular 

Supervisionado. Para tanto, elaborou-se um roteiro de análise abordando pontos relativos às 

400hs do estágio e da prática, assim como o sentido assumido para estes.  

 Após a leitura detalhada, partiu-se para a análise do projeto político-pedagógico do curso 

de Licenciatura em Química do CEFET-PB, comparando-o com os documentos legais as 

Resoluções CNE/CP no 1/2002 e no 2/2002. Os resultados que emergiram foram organizados 

de acordo com os seguintes tópicos: o panorama geral do projeto político-pedagógico, o 

sentido dado para o estágio curricular e a prática de ensino; a carga horária; a proposta de 

desenvolvimento e realização do estágio e da prática de ensino. 

 

a) A Proposta do Curso de Licenciatura em Química no CEFET-PB: panorama geral 

 

O curso de Licenciatura Plena em Química criado no CEFET-PB foi autorizado pelo 

MEC com base no Decreto no 3.462/2000, baseado nas Diretrizes Curriculares Nacionais – 

DCN – para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior. Tal 

formulação apoiou-se também em documentos como: Pareceres no 9/2001 e CNE/CES no 

1.303/2001 e nas Resoluções CNE/CP no 1/2002, CNE/CES no 8/2002 – que estabelecem as 

DCN para os Cursos de Química, Bacharelado e Licenciatura Plena – e a Resolução CNE/CP 

no 2/2002 que institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação 

plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. 
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 O projeto político-pedagógico tem como ponto nuclear a concepção de competências, 

expressando como objetivo geral formar professores com condições teórico-metodológicas 

para assumir a docência no campo do ensino médio e profissional, contribuindo com o ensino 

de química. Como objetivos específicos incluem: desenvolver ao longo do curso atividades que 

fortaleçam a relação teoria-prática; garantir uma formação sólida que compreenda o saber 

científico; criar condições teórico-metodológicas para o exercício docente e despertar nos 

licenciandos a consciência crítica. 

Pode-se observar que a proposta do curso focaliza a concepção de competências, 

expressa tanto no perfil profissional do licenciado quanto nas ementas de cada componente 

curricular de acordo com as orientações e discussões atuais relativas à formação docente. 

Nesse panorama geral, o projeto pedagógico norteia a definição de cada componente 

curricular, seus conteúdos, abordagens metodológicas e a criação de diversos espaços de 

aprendizagem. Retrata, portanto, a preocupação em proporcionar o estabelecimento da relação 

entre a formação oferecida na instituição e a prática do futuro professor.  

A construção das competências apóia-se na proposta dos conhecimentos 

desenvolvidos nos licenciandos, que objetivam compreender as dimensões conceitual, 

procedimental e atitudinal. Na dimensão conceitual tem-se o conhecimento científico que 

fundamenta a construção e socialização do saber necessário ao fazer próprio do professor de 

Química. Compreendendo que existe uma unidade na relação teoria e prática, tendo em vista 

que a aproximação do mundo real não existe sem a reflexão, o plano de idéias. Isto é, a prática 

não existe sem um mínimo de conhecimento que a subsidie.  

A dimensão procedimental expressa na forma do saber-fazer – quer dizer, um saber 

próprio da docência – utilizando de metodologias que irão subsidiar a articulação entre a 

teoria e prática, de modo a sustentar uma coerência entre a formação oferecida e a prática do 

futuro professor. A prática profissional visa à articulação interdisciplinar entre os 
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componentes curriculares que fazem parte de cada bloco semestral distribuídos em projetos 

desenvolvidos durante todo o processo de formação. Na dimensão atitudinal procura-se 

desenvolver no aluno valores e atitudes éticas necessárias a um educador nas perspectivas 

atuais da educação. 

 O documento expressa ainda, que a formação do Licenciado em Química é dirigida em 

2 grandes perspectivas: ter uma sólida formação teórica, prática e metodológica com base em 

competências e habilidades nos diversos campos da Química em consonância com o mundo 

atual e futuro e da aplicação pedagógica do conhecimento e experiência em química e de áreas 

afins na atuação profissional como educador nos ensinos Médio e Profissional. Esta formação 

deverá ser apoiada para a formação pessoal profissional; a compreensão da Química; 

preparação para a busca de informação e para o trabalho em ensino de Química.  

  O curso de Licenciatura em Química do CEFET-PB está estruturado e articulado em 

sete eixos curriculares são eles: “Diferentes âmbitos do conhecimento profissional”; 

“Trabalho coletivo”; “Disciplinaridade e Interdisciplinaridade”; “Formação comum e 

específica”; “Conhecimentos a serem ensinados, conhecimentos educacionais pedagógicos”; 

“Teoria e Prática” e “Pesquisa”. Fica sinalizada, segundo os títulos para estes eixos, a 

preocupação com a preparação do professor dentro de uma perspectiva que considere os 

saberes disciplinares, os pedagógicos e o conhecimento pedagógico do conteúdo. Quer dizer, 

o que, o como e o para quê ensinar. Este panorama, como já sinalizado, está em consonância 

com as discussões atuais sobre a formação docente. 

 Com relação ao eixo curricular intitulado “Diferentes âmbitos do conhecimento 

profissional”, a proposta é de que sejam contemplados espaços diversificados de formação, de 

modo a permitir ao futuro professor, que venha vivenciar situações previstas no currículo. 

Estas situações e espaços podem ser mediados pela participação em seminários, oficinas, 

laboratórios, grupos de trabalhos supervisionados, práticas profissionais, projetos 
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interdisciplinares, visitas e outros momentos previstos nos espaços determinados para as 

atividades acadêmicas e científico-culturais. 

 O eixo curricular “Trabalho coletivo” é considerado no projeto pedagógico, um eixo 

articulador de interação e de comunicação. Quer dizer, o trabalho coletivo que será vivenciado 

pelo licenciando dentro de cada uma das componentes curriculares (disciplinas) seja por meio 

de trabalhos em grupo, de situações de aprendizagens que favoreçam a aprendizagem 

colaborativa, de interações entre o(a) professor(a) e o aluno, entre aluno e outro aluno, entre 

aluno e escola, entre campo de estágio e prática profissional. 

 Sobre o eixo curricular “Disciplinaridade e interdisciplinaridade”, o documento expressa 

que ambas as categorias estão presentes na proposta de formação tanto no conjunto das 

componentes curriculares quanto nas práticas profissionais e no estágio curricular. A proposta 

de abordagem interdisciplinar vem sugerida na forma de projetos nos quais os licenciandos 

vivenciarão atividades interdisciplinares que visam à articulação das disciplinas presentes em 

cada semestre. Segundo o projeto pedagógico, ao longo do curso, serão propostas situações 

didáticas que favoreçam a interação entre os dois últimos eixos com o trabalho coletivo e 

interdisciplinar. A metodologia proposta de trabalho por meio de projetos também está em 

consonância com os documentos legais sobre formação de professores, assim como com as 

tendências atuais para a educação. 

 O eixo curricular “Formação comum e formação específica” prevê que a proposta 

contemple ações de convergir o saber específico próprio da docência articulando-o aos 

saberes que envolvem a problemática da educação e da aprendizagem, assim como, o 

conhecimento pedagógico do conteúdo – como realizar a transposição didática de um 

conhecimento químico de forma a ser compreensível para o estudante na educação básica – a 

contextualização, o trabalho coletivo e interdisciplinar. 
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 No eixo curricular “Conhecimentos a serem ensinados, conhecimentos educacionais 

pedagógicos”, o projeto pedagógico retoma a preocupação com os saberes necessários a 

preparação do professor para o exercício da docência. Contempla o conhecimento disciplinar 

exigido para o desenvolvimento profissional do licenciando em Química – quer dizer, o saber 

de cada disciplina relativo ao conhecimento químico –, para tanto, visamos além da formação 

específica, conhecimentos que envolvem questões culturais, sociais, econômicas; 

conhecimentos sobre desenvolvimento humano e a docência. Os conhecimentos disciplinares 

específicos da área são eixos do currículo, que articulados aos conhecimentos pedagógicos do 

conteúdo pretendem favorecer o ensino da Química voltado para as faixas etárias e as etapas 

correspondentes da educação Básica e Profissional. No que se refere ao conhecimento 

disciplinar, os conteúdos conceituais abrangem: 

a) Química: Estrutura atômica e molecular, Ligações Químicas, Tabela Periódica e 

Propriedades dos Elementos dos Grupos s, p, d e f, Sólidos Iônicos; Propriedades físico-

químicas das substâncias e dos materiais, Cinética Química, Soluções e preparo de amostras, 

Termodinâmica Química; Eletroquímica, Fenômenos de Superfície, Soluções Coloidais, 

Propriedades Coligativas, Compostos de Coordenação, Equilíbrio Químico; Técnicas de 

laboratório; Análise Química Qualitativa e Quantitativa; Processos Industriais; Bioquímica; 

Química Computacional; Laboratório com Materiais Alternativos (construção de Kits 

didáticos); Química Ambiental; Química Nuclear; Estudos das propriedades e mecanismo das 

reações dos compostos orgânicos e organometálicos; Estereoquímica, Polímeros e noções de 

espectroscopia (RMN, IV e CG-MS). 

b) Física: Mecânica e Termodinâmica (Vetores, Trabalho e Energia Cinética, Conservação de 

Energia, Colisões, Fluidos, Temperatura e Calor); Eletricidade e Magnetismo (Lei de 

Coulomb, Campo Elétrico, Potencial Elétrico, Corrente e Resistência, Circuito, Campo 

Magnético e Radiações Eletromagnéticas). 
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c) Bioquímica: Carboidratos; Lipídios; Proteínas; Aminoácidos; Equilíbrio ácido-base; pH e 

solução-tampão. 

d) Matemática: Funções, noção informal de limite de uma função, derivada de uma função, 

taxa de variação, problemas de otimização, integral indefinida, integral definida, Teorema 

Fundamental do Cálculo, aplicações da integral da integral e técnicas de integração; Matrizes 

e sistemas lineares; Teoria dos erros e significação dos números, matriz, medida de dispersão 

para uma amostra; Noções sobre probabilidade, variáveis aleatórias unidimensionais, 

distribuição binominal, distribuição normal, estimação, testes de hipóteses; Noções de 

correlação e de regressão. 

 Com relação ao saberes pedagógicos, o documento do CEFET-PB afirma que pretende 

favorecer ao futuro docente uma visão da própria área de conhecimento; o domínio de 

conceitos e de procedimentos necessários ao desenvolvimento de sua prática em sala de aula; 

a apropriação de conhecimentos que o capacite a estabelecer conexões entre conteúdos de sua 

área com as de outras, de forma significativa; os conhecimentos que favoreçam a formação 

continuada em nível de pós-graduação.  

 Sobre o eixo curricular “Teoria e prática”, tais categorias são compreendidas sob a 

concepção dialética no qual um momento subsidia o outro na sua construção, apropriação e 

socialização do saber necessário ao licenciado em Química. Ou seja, teoria e prática são 

indissociáveis como práxis. A proposta de formação deve possuir espaços curriculares que 

venham proporcionar a integração, apropriação e socialização de experiências acadêmicas e 

profissionais vivenciadas nas escolas ou campo de estágio, nos seminários, nas palestras e, 

ainda, outros momentos que favoreçam a articulação da construção do conhecimento na 

relação teoria e prática. A perspectiva é de proporcionar o domínio de conhecimentos, 

relativos às tecnologias da informação e comunicação, construção das concepções de 
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aprendizagem, conhecimentos pedagógicos e da química, contextualização dos 

conhecimentos e articulações entre conteúdo/ método/ avaliação. 

 O eixo curricular “Pesquisa” visa, além do domínio de procedimentos de investigação, 

por parte do professor, ao desenvolvimento de autonomia desse profissional na interpretação e 

transformação da realidade. Esse princípio tem como objetivo desenvolver no futuro docente 

a capacidade de criar, planejar e avaliar situações didáticas que possibilitem o 

aprofundamento do conhecimento com vista à melhoria do processo de aprendizagem e 

desenvolvimento integral dos estudantes. Segue a orientação dos modelos atuais de formação 

docente com a preocupação na preparação do professor reflexivo e pesquisador da própria 

ação. 

 A organização da estrutura curricular centrada nestes eixos é apoiada na própria 

Resolução CNE/CP nº 1/2002, a qual afirma que os critérios para a organização curricular 

deverão seguir tais eixos. 

 

b) A estrutura geral do curso: duração, regime e matriz curricular 

 

Com relação à estrutura geral do Curso de Licenciatura Plena em Química do CEFET-

PB, procurou-se analisar em termos de carga horária e a organização destas de acordo com os 

eixos sugeridos no panorama geral do projeto político pedagógico.  

Assim, a carga horária total do curso é de 3.003 horas, incluídas 1.883 horas de 

conteúdos de natureza científico-cultural, 240 horas de atividades acadêmico-científico-

culturais (ACC), 400 horas de Estágio Supervisionado e 480 horas de Prática Profissional. 

Pode-se observar que a proposta do CEFET-PB está em consonância com a orientação da 

Resolução CNE/CP nº2/2002, que afirma que o mínimo será de 2.800 horas. 
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O tempo de integralização do currículo é de seis semestres distribuídos ao longo de 

três (3) anos. O ingresso no curso é feito por meio de processo seletivo realizado uma vez ao 

ano, oferecendo 30 vagas para o primeiro período letivo e 30 vagas para o segundo.  

Com relação à matriz curricular, o projeto político-pedagógico sinaliza o corpo de 

conhecimentos curriculares e a respectiva carga horária distribuídos em Conteúdos de Natureza 

Científico-cultural; Prática Profissional; estágio Supervisionado e Trabalho de conclusão de 

curso. Outro ponto expresso é a avaliação, organizada em: avaliação da proposta, da 

aprendizagem e do rendimento escolar.  

 No início da formação, predominam conhecimentos referentes às competências 

comuns e a formação específica da área de Química distribuída ao longo do curso.  

O Estágio curricular Supervisionado inicia-se na segunda metade do curso – quer dizer 

a partir do 4º semestre letivo até o 6º –, a Prática Profissional está presente desde o início do 

curso, tomando como referência os conhecimentos da formação comum e da específica. As 

disciplinas são distribuídas a cada semestre de forma a buscar integração e correlação entre os 

conhecimentos de Química e áreas afins, objetivando a interdisciplinaridade. Tal organização 

é apresentada no quadro a seguir com a matriz curricular do curso. 
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PRIMEIRO PERÍODO SEGUNDO PERÍODO 

ESPAÇO CURRICULAR TS ESPAÇO CURRICULAR TS 
Química Geral I 4 Química Geral II 4 
Introdução ao Laboratório de Química 2 Química Orgânica I 3 
Psicologia da Educação I 3 Física Aplicada à Química I 4 
Cálculo Aplicado à Química 5 Fundamentos de Álgebra 3 
Filosofia da Educação 3 Didática I 3 
História das Ciências 3 Psicologia da Educação II 3 
Estrutura da Educação Básica 3 Estatística Aplicada à Química 3 
Prática Profissional I 2 Prática Profissional II 2 
Carga semestral 500 h/a Carga semestral  500 h/a 

 

TERCEIRO PERÍODO QUARTO PERÍODO 
ESPAÇO CURRICULAR TS ESPAÇO CURRICULAR TS 
Química Inorgânica I 5 Química Inorgânica II 5 
Química Orgânica II 3 Metodologia do Ensino da Química 5 
Física Aplicada à Química II 4 Físico-Química I 5 
Didática II 2 Metodologia da Pesquisa 2 
Planejamento 2 Português Instrumental II 2 
Seminário de Educação 2 Inglês Instrumental I 2 
Português Instrumental I 2 Prática Profissional IV 4 
Prática Profissional III 4 *Estágio Supervisionado 4 
Carga semanal 479 h/a Carga semanal 500 h/a 

                                                    *         Carga extracurricular semanal = 80 h/a 
 

QUINTO PERÍODO SEXTO PERÍODO 
ESPAÇO CURRICULAR TS ESPAÇO CURRICULAR TS 
Físico-Química II 4 Química Analítica Quantitativa 5 
Química Analítica Qualitativa 5 Química Nuclear 1 
Processos Industriais 4 Bioquímica 2 
Química Computacional I 2 Química Computacional II 2 
Laboratório de Materiais Alternativos I 3 Laboratório de Materiais Alternativos II 3 
Inglês Instrumental II 2 Química Ambiental 5 
Prática Profissional V 5 Prática Profissional VI 7 
*Estágio Supervisionado 6 *Estágio Supervisionado 10 
*Projeto final de Curso 3 *Projeto final de Curso 3 
Carga semanal 500 h/a Carga semanal 500 h/a 

 *Carga extracurricular semanal = 180 h/a                        *Carga extracurricular semanal = 260 h/a 

 Quadro 2: Distribuição das disciplinas nos semestres 

 

 

 

A matriz curricular contempla o Artigo 10 da Resolução CNE/CP no 1, o qual afirma 

que a seleção e o ordenamento dos conteúdos dos diferentes âmbitos do conhecimento são de 
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competência da Instituição. Assim sendo, foram elaborados os Conhecimentos Curriculares a 

serem cumpridos no decorrer dos três (3) anos subdivididos em três itens, estruturados em 

horas/aula, nos quais estão distribuídos em cargas horárias.  

A partir do 4º período inicia-se o estágio com quatro (4) horas semanais. Cada período 

é constituído de 20 semanas totalizando 80 horas. No 5º período são destinadas seis (6) horas 

semanais totalizando 120 horas. Para o 6º e último período são destinadas 10 horas semanais 

totalizando 200 horas. Portanto, os estágios em horas/aula perfazem um total de 400 horas 

como determina a Resolução CNE/CP nº 2/2002. 

A carga extracurricular semanal que está subescrita na matriz curricular corresponde 

ao que está no capítulo X, do Regulamento do Estágio Curricular Supervisionado do CEFET-

PB em seu Artigo 37, afirma que “o aluno poderá realizar a parte do estágio curricular 

supervisionado como estágio extracurricular”. No Artigo 38 deste mesmo documento, “o 

estágio extracurricular terá caráter voluntário e será realizado buscando ampliar as 

experiências já adquiridas pelo aluno no curso e como um adendo ao estágio curricular 

supervisionado” (CEFET-PB, 2001). 

A prática de ensino na matriz curricular é denominada de prática profissional I, II, III, 

IV, V e VI. Para o 1º e 2º períodos as práticas possuem duas (2) horas semanais totalizando 40 

horas por período totalizando 80 horas. A prática profissional III e IV (3º e 4º períodos) com 

quatro (4) horas semanais isto é, 80 horas por período totalizando 160 horas no ano letivo. A 

prática profissional V (realizada no 5º período) com cinco (5) horas semanais que 

correspondem a 100 horas e a prática profissional VI (no 6º período) com sete (7) horas 

semanais refere-se à 140 horas. Todos os períodos de prática de ensino totalizam 480 horas, 

acima das 400h que determina a Resolução CNE/CP no 2/2002.  

 Com relação aos conteúdos conceituais, estes se agrupam em conteúdos de natureza 

científico-cultural, as Atividades Acadêmicas Científico-culturais e a Prática Profissional. 



66 

 

 No primeiro bloco os Conteúdos de Natureza Científico-cultural têm carga horária de 

1.883 horas e são distribuídos nos 6 semestres. Estes são considerados conhecimentos 

essenciais para a formação humanística, técnica e profissional do Licenciado em Química. 

Compreendem os conhecimentos da Química e das áreas afins como a Matemática, Física e a 

Biologia; conhecimentos referentes à Didática, Psicologia, História, Filosofia, Português 

Instrumental, Língua Estrangeira e Metodologia do Trabalho Científico. 

 No bloco de Atividades Acadêmicas Científico-culturais são distribuídos nos 6 

semestres com 12 tempos semanais (TS) totalizando 240 horas, acima também do que propõe 

a Resolução CNE/CP nº 2/2002. 

 

 

c) A Prática Profissional, o Estágio Supervisionado e o trabalho de conclusão 

 

 Com relação ao entendimento das categorias, o Regulamento do Estágio Curricular 

Supervisionado no capítulo I, artigo 1° referente à natureza do estágio afirma que os 

licenciandos deverão realizar o estágio curricular supervisionado, junto a Instituições Públicas 

ou empresas privadas (no caso dos cursos técnicos), segundo a sua opção, respeitado o disposto 

na legislação em vigor (CEFET-PB, 2001). Quer dizer, o estagiário tanto pode realizar esta 

atividade no nível médio como no profissional (habilitação técnica de nível médio) e a própria 

instituição poderá recebê-lo para cumprimento de tarefas supervisionadas por técnicos e/ou por 

professores visando à vivência de situações reais de trabalho. 

 Ainda neste documento, no capítulo III referente à organização e funcionamento do 

estágio afirma que é de competência da direção do CEFET-PB propiciar espaços para a 
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realização dos estágios sob o acompanhamento da Coordenação do Estágio Supervisionado 

em Licenciatura em Química – CESLQ. 

 Os locais selecionados como campo de estágio são viabilizados por meio de convênios 

com instituições públicas e privadas visando à operacionalização do estágio curricular 

supervisionado, bem como o credenciamento dessas instituições para funcionamento como 

campo de estágio, ou seja, a realização de um convênio entre a Instituição de Ensino e a 

empresa (no caso, dos cursos técnicos) ou campo de estágio que dá suporte um termo de 

compromisso entre o licenciando e a instituição escolar – campo de estágio – sempre 

acompanhado pelo CESLQ. 

 No caso do campo de estágio ser o próprio CEFET-PB, o artigo 19 deste 

Regulamento, ressalta que pode ser sob forma de ação comunitária ou de serviço-voluntário, 

contudo, não fica isento da celebração do termo de compromisso citado anteriormente, sendo 

substituído por um termo de adesão voluntária e incluindo o seguro obrigatório (CEFET-PB, 

2001). 

O estágio destina-se à iniciação profissional, que deve ocorrer junto às instituições 

educacionais, nas atividades de observação, regência, participação em projetos, 

experimentação. Na fase de observação, o aluno vai problematizar em cima de situações de 

aprendizagem vivenciadas na escola e/ou na sala de aula. A ação de intervenção e aplicação 

será construída coletivamente. Na regência, o aluno desenvolverá um trabalho articulado com 

o professor da disciplina, construindo alternativas de intervenção. 

Outras situações podem ser vivenciadas através de projetos integrados com o 

estagiário e o professor do campo de estágio. Por fim, temos a fase da avaliação que tem 

como objetivo redimensionar a atividade de estágio, rever a escola e o seu papel, levantado 

reflexões em torno de todos os elementos que interagem com a proposta criada entre o campo 

de estágio e instituição de formação. Busca-se dessa forma contribuir com a escola campo de 
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estágio, na melhoria da qualidade do ensino e aprender com a mesma, trocando 

conhecimentos experienciais e teóricos. 

 Sobre a prática de ensino16 ou prática profissional17, o Projeto político-pedagógico 

expressa que esta pode ocorrer desde o início do curso. Considerando que para a articulação 

das disciplinas propostas na matriz curricular, o licenciando deve ser conduzido a 

experimentar desde o primeiro período do curso, situações de aprendizagem de acordo com as 

novas tendências do ensino, enfatizando o desenvolvimento de projetos interdisciplinares, que 

venham favorecer o trabalho coletivo. Ou seja, se retomarmos ao projeto político- pedagógico 

verificaremos a ênfase dada aos eixos curriculares denominados Trabalho coletivo, 

Disciplinaridade e Interdisciplinaridade, Formação comum e Formação específica, por fim 

diferentes âmbitos do conhecimento profissional que permeiam de forma transversal todo o 

curso formativo. Pode-se observar que o projeto político-pedagógico do CEFET-PB está 

coerente com as orientações atuais para a prática de ensino. 

 A proposta da prática profissional é dividida nos semestres letivos e sugere que sejam 

trabalhadas por meio de projetos interdisciplinares. Assim, no 1º Semestre – Prática 

Profissional I – é trabalhado o Projeto Ciência e Educação. São responsáveis os professores de 

Química Geral e História das Ciências. No 2º Semestre – Prática Profissional II – é trabalhado 

o Projeto Síntese Orgânica I com o professor de Química Orgânica I. No 3º Semestre – 

Prática Profissional III – são trabalhados os projetos de Síntese Orgânica II com o professor 

de Química II e o Projeto Ação Docente com os professores de Didática II e Planejamento. 

No 4º Semestre – Prática Profissional IV – é trabalhado o Projeto: Iniciação à pesquisa 

incluindo os passos para montagem de Monografias, Projeto Final de Curso e Projetos 

Interdisciplinares com os professores Metodologia do Trabalho Científico, de Português 

                                                 
16 Nomenclatura conforme o Art. 65 da LDB/96 
17 Terminologia adotada pelo Projeto Político-Pedagógico do curso de Licenciatura em química CEFET-PB e 
que aqui também será adotada. 
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Instrumental II, de Química Inorgânica e de Físico-Química. No 5º Semestre – Prática 

Profissional V – são trabalhados os projetos com os professores Química Computacional I e 

de Química Analítica Qualitativa e outro Projeto de Montagem de Kits didáticos em 

laboratório com materiais alternativos. No 6º Semestre – Prática Profissional VI – são 

trabalhados os projetos de utilização de recursos instrucionais em sala de aula com os 

professores de Didática e de Química Computacional II e outro projeto intitulado Química da 

Vida com os professores de Bioquímica, Química Computacional e Química Ambiental. No 

projeto político pedagógico a sugestão é que a prática profissional seja trabalhada nestas 

disciplinas relacionadas a cada semestre letivo. 

 Espera-se que a prática profissional leve o aluno a vivenciar situações de 

aprendizagem com projetos interdisciplinares, que irão ocorrer a cada semestre, articulando as 

disciplinas que compõem cada período. Serão incluídas atividades que favoreçam o trabalho 

coletivo e interdisciplinar, a relação teoria e prática, favorecendo a ação- reflexão- ação. É 

importante salientar que a vivência prática estará também presente no interior das 

componentes curriculares já que a relação teoria e prática é uma relação dialética. Outro 

momento da prática profissional está voltado à iniciação a pesquisa, em que o aluno vai 

problematizar a realidade educacional, gerando projetos de pesquisas e propondo possíveis 

soluções.  

O trabalho final de conclusão do curso será uma monografia. Trata-se de um estudo 

sobre um tema específico, delimitado, com valor representativo, obedecendo às normas gerais 

da metodologia científica. Portanto, é um trabalho científico, escrito, respaldado por uma 

atividade de pesquisa, apresentando como características: sistematização, completude, 

unidade temática, investigação de fatos, profundidade, metodologia adequada, contribuição da 

reflexão para a ciência. Possui carga horária total de 100 horas a ser desenvolvida nos dois 

últimos semestres. 
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4.3.2 Etapa 2: familiarização com o objeto da pesquisa 

 

 Esta etapa corresponde a uma fase exploratória de aproximação ao objeto de estudo – 

as opiniões dos professores e do coordenador do curso. Como este estudo visa, entre outros 

fornecerem elementos para a análise de como este processo vem acontecendo, assumimos que 

estas opiniões são fundamentais para que a proposta do projeto político-pedagógico do curso 

de Licenciatura Plena em Química do CEFET-PB seja levada a cabo. Assim, os pontos que 

nortearam a elaboração do instrumento consistem em identificar se os participantes da 

pesquisa conhecem a legislação sobre o estágio e a prática, se conhecem como estes estão 

estruturados no curso que atuam como professores e, quais as principais dificuldades por eles 

observadas para desenvolver tal atividade. 

 Para tanto, foi elaborado como instrumento de pesquisa um questionário, contendo 

nove perguntas, sendo três perguntas abertas e seis fechadas (Apêndice). Nesta perspectiva, 

Richardson et al. (1999, p. 192) afirmam que “uma das grandes vantagens das perguntas 

abertas é a possibilidade de o entrevistado respondê-las com mais liberdade, não estando 

restrito a marcar uma ou mais alternativas. Isso ajuda muito o pesquisador quando ele tem 

pouca informação ou quer saber um assunto”. Para estes autores, tanto perguntas abertas 

quanto fechadas “apresentam algumas vantagens”, pois: 

- permitem obter informações de um grande número de pessoas, 
simultaneamente, em um tempo relativamente curto, além de abranger uma 
área geográfica ampla; 

- apresentam relativa uniformidade de uma mediação a outra, pelo fato de 
que o vocábulo, a ordem das perguntas e as instruções são iguais para todos 
os entrevistados; 

- podem fornecer tempo suficiente para responder ao questionário e 
proporcionar respostas mais refletidas que as obtidas em uma primeira 
aproximação com o tema pesquisado; 

- a tabulação dos dados pode ser feita com maior facilidade e rapidez que 
outros instrumentos (por exemplo, a entrevista). 
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 Estas reflexões procuraram justificar o uso deste instrumento pelo fato de facilitar o 

levantamento de diferentes aspectos sobre nosso objeto de estudo e possibilitar mais rapidez 

na coleta e tratamento das informações. No quadro a seguir é apresentado o roteiro do 

questionário relacionado cada pergunta com o objetivo específico.  

 

 

Pergunta no questionário 
1. No curso de licenciatura como é chamada a disciplina de prática pedagógica? Quantas horas 
são destinadas a essa disciplina no currículo? 
2. Há alguma diferença entre prática de ensino e estágio curricular obrigatório no curso de 
licenciatura da Instituição que você coordena? Sim (   ) Não (   ) 
Se há diferença explique o que é desenvolvido em cada uma dessas disciplinas. 
3. Em que período do curso de Licenciatura se inicia o estágio curricular supervisionado? 
4. Quem avalia o estágio curricular supervisionado? E a prática de ensino? 
5. Você tem conhecimento da resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) que 
regulamenta a prática de ensino e o estágio nos cursos de licenciatura? Sim (   ) Não (   ) 
Se afirmativo qual a sua opinião a respeito dessa resolução? 
6. Caso não conheça essa resolução esta regulamenta a articulação da dimensão prática na 
formação do licenciando, estipulando número de horas para a prática de ensino e para o estágio. 
A legislação prevê 400 (quatrocentas) horas de prática como componente curricular, vivenciadas 
ao longo do curso e 400 (quatrocentas) horas de estágio supervisionado a partir do início da 
segunda metade do curso. Qual a sua opinião sobre essa resolução?   
7. O curso de licenciatura o qual você está envolvido encontra-se de acordo com essa resolução? 
Caso não esteja, há discussões no seio da instituição sobre o tema? 
8. A sua Instituição desenvolve parceria com alguma escola onde o licenciando exercerá suas 
atividades formativas? Sim (   ) Não (   ). Caso afirmativo como se dará essa parceria? Caso 
negativo, que espaço será utilizado para as atividades? 
9. Como se dará o acompanhamento do licenciando nas atividades realizadas na escola. 

Quadro 3: Roteiro do questionário 

 

 

Inicialmente, o questionário foi aplicado apenas com o professor coordenador do curso 

que participou da elaboração do projeto de criação do curso, assumindo que este conheceria 

os documentos legais. Após a análise das perguntas o instrumento foi reelaborado e aplicado a 

5 professores que gentilmente contribuíram com esta pesquisa. Durante a criação do curso de 

Licenciatura em Química poucos professores participaram entre eles os coordenadores do 

curso. Por se tratar de um estudo preliminar, quer dizer, uma fase exploratória da pesquisa. A 
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intenção era que pudéssemos nos aproximar do objeto de estudo, assim como da forma de 

validação do instrumento. Abordava aspectos relativos à diferença entre estágio e prática 

profissional; o local de realização destes e o responsável por estes. 

 As respostas foram organizadas em tabelas e apresentadas a seguir, exceto a do 

coordenador já que possuía domínio do tema. O questionário foi reelaborado em virtude de 

duas questões terem induzido as respostas dos participantes. A tabela a seguir mostra as 

respostas dos professores participantes com relação ao conhecimento sobre a carga horária e o 

nome da disciplina para a prática pedagógica. 

 

 

Tabela 2: Respostas dos professores para a pergunta 1 

Prof. No curso de licenciatura como é chamada a disciplina de prática 
pedagógica? Quantas horas são destinadas a essa disciplina no 
currículo? 

Idéia Principal  

B Prática profissional.  Prática 
Profissional 

C Prática profissional de I a IV.  Prática 
profissional 

D A prática pedagógica está relacionada às unidades curriculares de 
prática profissional. 

Prática 
Profissional 

G Não respondeu Não respondeu 
H Não respondeu Não respondeu 

  

 

 

Pode-se observar que dos participantes, dois professores desconhecem o projeto 

pedagógico para o curso de Licenciatura. Os demais conhecem a denominação para a 

disciplina e o professor D apresenta corretamente o sentido atribuído no projeto pedagógico 

para a prática pedagógica.  



73 

 

 Cabe destacar que, apesar de o Projeto político-pedagógico afirmar que a prática 

profissional deve ser realizada desde o início do curso, os participantes (professores) 

informaram que na primeira turma do curso de Licenciatura em Química, ainda não se tinha 

uma visão clara de como trabalhar-se esta prática. Isto pode ter sido pela pouca proximidade 

com as Diretrizes Curriculares Nacionais, por parte do professor, ou porque se confundia com 

as aulas práticas realizadas nos laboratórios de ensino.  

Na tabela 3 a seguir procuramos conhecer as opiniões sobre a diferença entre estagio e 

pratica profissional. 

 

 

Tabela 3: Respostas dos professores para a pergunta 2 
Prof Há alguma diferença entre prática de ensino e estágio curricular 

obrigatório no curso de licenciatura da Instituição que você coordena?  
Sim (   ) Não (   ). Se há diferença explique o que é desenvolvido em 
cada uma dessas disciplinas 

 
Idéia Principal 

  B Sim. Mas essa diferença não sei explicar, já que não estou envolvido no 
curso.  

Não respondeu 

  C   Sim. O estágio supervisionado é desenvolvido em outra instituição de 
ensino com acompanhamento de docentes.  

Há diferença 

      
  D 

Sim. Embora seja uma ciência experimental o objetivo principal é dar 
ênfase a relação teoria-prática através do cotidiano em especial são 
desenvolvidas atividades de laboratório, interdisciplinaridade de 
conteúdos, elaboração de projetos etc. 

Há diferença 

 G Não respondeu Não respondeu 
 H Sim. O estágio é feito em disciplina especifica. A prática é feita ao 

longo de todo o curso. 
Há uma 
diferença 

 

 

 

De acordo com a tabela acima, com relação à diferenciação entre estágio e prática de 

ensino, observamos que dois professores não sabem explicar a diferença; um afirma que este 

se dá fora da instituição e com supervisão; outro relaciona-o a eixos curriculares presentes no 
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projeto político-pedagógico do curso de Licenciatura em Química e de forma coerente com as 

orientações atuais para a formação de professores.  

Na tabela 4 a seguir é abordado o ponto referente à localização desta componente 

disciplinar no currículo.  

 

 

Tabela 4: Respostas dos professores para a pergunta 3 
   

Prof. 
Em que período do curso de Licenciatura se inicia o estágio curricular 

supervisionado?  
    B No 4° período  
    C No 4° período 
 
 
    D 
        

O curso de Licenciatura em Química é constituído de 6 períodos letivos obrigatório 
com início a partir do 4° semestre. O curso oferece uma proposta diferenciada, onde 
o aluno é constantemente levado a unir teoria e prática, fazendo com que o 
profissional formando não seja um químico teórico, desta forma foram inseridas 
unidades curriculares denominadas de “prática profissional” que perfazendo 400hs.    

    G Não respondeu 
    H Não respondeu 

 

 

 

 

Quanto a questão 4 em pauta (tabela 4) pode-se observar que os professores “G e H” 

não souberam respondê-la, mesmo tendo participado do projeto político-pedagógico talvez 

pela pouca aproximação com as Diretrizes Curriculares Nacionais. Os professores “B e C” 

afirmaram que o Estágio Supervisionado inicia-se no 4º período e o professor “D” informou 

com propriedade não apenas o período em que se inicia o componente curricular, mas também 

toda sua estrutura na matriz curricular. 
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Na tabela 5, a seguir, procuramos identificar se os professores conhecem o critério 

relativo à avaliação tanto do estágio como da prática profissional. 

 

Tabela 5: Respostas dos professores para a pergunta 4 

 

 

 

 Observa-se que o professor “B” só entende que há um professor responsável pelo 

estágio supervisionado e a prática de ensino não comenta. Os professores “C e D” discutem 

que há uma avaliação para o estágio e prática, todavia não conseguem identificar com clareza. 

O professor “G” prefere não responder e o professor “H” afirma generalizando existir um 

professor orientador de cada disciplina. Conclui-se que esses profissionais tiveram pouca 

aproximação com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

 

Na tabela 6, a seguir, procuramos saber se os professores conheciam os documentos 

legais orientadores dos componentes curriculares “Estágio” e “Prática de ensino”.  

 

Prof. Quem avalia o estágio curricular 
supervisionado? E a prática de ensino? 

Idéia principal 

  B Um professor responsável pela avaliação de 
todos os estágios.  

Um professor responsável pela avaliação 
de todos os estágios.  

       
  C 

Estágio – analisado pela professora de didática 
com assessoramento de professores de química. 
Prática Profissional – avaliada pelo professor 
responsável pelo assunto – vários assuntos são 
observados ao longo do currículo.   

Estágio – analisado pela professora de 
didática com assessoramento de 
professores de química. 
Prática profissional – avaliada pelo 
professor responsável pelo assunto. 

 
 

D 

Existem no curso professores com qualificação 
específica para esse acompanhamento.  
A prática de ensino, devido a 
interdisciplinaridade que existe são avaliados 
por um grupo de professores do curso inserido 
no processo.  

Existem no curso, professores com 
qualificação específica para 
acompanhamento.  
A prática de ensino são avaliados por um 
grupo de professores do curso inserido no 
processo. 

  G Não respondeu Não respondeu 
  H O professor-orientador de cada disciplina. O professor orientador de cada disciplina. 
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Tabela 6: Respostas dos professores para a pergunta 5 

Prof. Você tem conhecimento da resolução do Conselho Nacional de 
Educação que regulamenta a prática de ensino e o estágio nos cursos 
de licenciatura? Sim (   ) Não (   ). Se afirmativo qual a sua opinião a 
respeito dessa resolução? 

 
 

Idéia principal 

   B Não estou envolvido no curso, por isso não tenho conhecimento da 
resolução. 

Não conhece.   

   C Concordo com a ênfase dada a atuação prática. Ênfase na 
prática. 

   D Sua importância na regulamentação, articulação e avaliação das diretrizes, 
tornando obrigatória a atividade da prática didática onde quer que se 
desenvolva tal atividade. 

Obrigatoriedade 
da prática 

   G Não respondeu Não respondeu 
   H Não respondeu Não respondeu 

 

A partir das respostas podemos observar que o professor “D” conhece a resolução e 

sinaliza a relação desta com os eixos curriculares do projeto político-pedagógico. Os demais 

professores desconhecem a referida resolução. 

Aceitou-se que os professores desconhecessem o documento legal, pois nosso objeto 

de estudo era conhecer as opiniões sobre as 2 categorias, por isso a necessidade de informá-

los sobre a legislação. Sendo assim, a questão seguinte informa sobre a idéia geral da 

resolução. Na tabela 7, a seguir, são apresentadas as respostas dos participantes. 

 

Tabela 7: Respostas dos professores para a pergunta 6 
Prof. Caso não conheça, essa resolução prevê 400h de 

prática como componente curricular, vivenciadas ao 
longo do curso e 400h de estágio a partir do início da 
2ª metade do curso. Qual a sua opinião sobre essa 
resolução? 

 
Idéia principal 

  B Não posso opinar por não estar envolvida com o curso. Não respondeu. 
  C Concordo com a ênfase dada a atuação prática. Importante na formação 

profissional 
  D É fundamental no que se refere à formação profissional  Importante na formação 

profissional 
  G Não respondeu Não respondeu. 
   
  H 

Sobre esse aspecto é positivo, haja vista que 
proporciona um questionamento e oportuniza uma 
reflexão sobre as disciplinas práticas no decorrer do 
curso.  

A Resolução dá oportunidade de 
reflexão sobre as disciplinas 
práticas. 
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 Dos participantes dois não responderam e três sinalizaram para um dos eixos 

curriculares “Teoria e Prática” em consonância com os documentos atuais sobre a formação 

docente. 

Na tabela 8, a seguir, procuramos opiniões sobre o envolvimento dos professores com 

o projeto pedagógico. É importante deixar claro que tal questionamento não intenciona 

“culpar” a participação dos docentes e sim de buscar elementos sobre as dificuldades e refletir 

sobre a melhor forma de contorná-las. Por se tratar de um curso novo, a instituição ainda está 

na fase de experimentação. Daí à necessidade de se reverem alguns pontos para que 

aprendamos com eles e possamos melhorá-los. 

  

 

 

Tabela 8: Respostas dos professores para a pergunta 7 
Prof. O curso de licenciatura o qual você está envolvido encontra-

se de acordo com essa resolução? Caso não esteja, há 
discussões no seio da instituição sobre o tema? 

 
Idéia principal 

   B 
 

O curso está de acordo com a Resolução, mas não posso falar 
sobre o tema por não está ministrando nenhuma disciplina. 

Está de acordo com a 
Resolução. 

   C Sim. Sim 

   D Sim. E A Instituição promove discussões temáticas a respeito 
periodicamente.  

Sim 

  G Não respondeu Não respondeu 

  H Penso que sim. Sim 

 

 

Dos participantes, apenas, um não respondeu, às questões da tabela acima, os demais 

afirmaram que há discussões sobre o tema na instituição. 
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Tabela 9: Respostas dos professores para a pergunta 8 
Prof. A sua Instituição desenvolve parceria com alguma escola 

onde o licenciando exercerá suas atividades formativas? 
Sim (   ) Não (   ). Caso afirmativo como se dará essa 

parceria?  
Caso negativo, que espaço será utilizado para as atividades? 

 
 

Idéia principal 

  B Sim, a Instituição CEFET-PB faz contato com outra Instituição.  Parceria com outras 
instituições. 

  C Sim. A parceria é para a realização do estágio supervisionado. Parceria com outras 
instituições. 

 
  D 

Existe um convenio com a secretaria de educação do Estado da 
Paraíba. Mantém contato com algumas escolas da rede privada. 
Por enquanto esta relação permanece unilateral.  

Parceria com outras 
instituições. 

  G Não opinou Não opinou 

  H O CEFET-PB tem ensino médio, o aluno do curso de 
Licenciatura pode estagiar na própria Instituição. 

Realizado no CEFET-PB 

 

 

 A partir das respostas, pode-se observar que, apenas, um professor não respondeu e os 

demais conhecem o programa de estágio tanto na escola como em outras instituições. 
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 Na tabela 10 a seguir são apresentadas às opiniões dos professores sobre o acompanhamento 

do estágio. 

 

 

Tabela 10: Respostas dos professores para a pergunta 9 
Prof. Como se dará o acompanhamento do licenciando nas atividades 

realizadas na escola? 
Idéia principal 

 B Supervisão dos professores do curso. Professores do curso.  
 C Será feito pela professora de Didática assessorada por professores 

de química  
Outros professores 

 
 
 
 D 

Existe um profissional qualificado para efetuar esse 
acompanhamento tanto no âmbito do CEFET como com as 
entidades com que mantemos parceria. São realizadas reuniões 
quinzenais com os alunos e visita as escolas conveniadas, onde o 
professor responsável pelo estágio verifica a unidade curricular e 
mantém contato com a coordenação pedagógica. Além disso, o 
controle é feito por meio dos relatórios que são entregues a cada 
reunião quinzenal. 

- reuniões quinzenais 
com os alunos; 
- visita as escolas; 
- uso de relatórios 
como controle. 
 

 
 
 
 
 
 
  E 

Se for referente ao estágio, temos visitas às escolas para avaliar o 
aluno em aula, conversar com os responsáveis pelo estagiário na 
escola, além de termos reuniões quinzenais ou semanais com os 
alunos que relatam e discutem suas experiências. 
Os professores das salas em que os alunos estagiam fazem 
avaliações parciais através de fichas oferecidas pela coordenação de 
estágio. 
A prática profissional fica de acordo com cada professor do 
semestre. No caso da prática, as atividades realizadas de acordo 
com o desempenho esperado para a disciplina. 
Quando a prática é desenvolvida em outra instituição no caso 
FUNAD, o aluno será avaliado quanto ao desempenho na 
Instituição e pelos relatórios. No caso haverá avaliação do campo 
de prática e pelo professor de prática.  

- visita as escolas; 
- informações do 
professor-tutor; 
- reuniões com os 
estagiários; 
- fichas avaliativas; 
- relatórios;  

 G Não respondeu.  Não respondeu 
 H Não respondeu Não respondeu 
 

 

Os professores “G e H” não responderam e os demais referem-se aos professores-

formadores e professores-tutores como responsáveis pelo acompanhamento. Além disso, 

apresentam as alternativas didáticas para avaliar o estágio. 
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4.3.3 Etapa 3: conhecendo as opiniões de professores-tutores, professor do estágio e de 

estagiários 

 

 

 Esta etapa refere-se ao esclarecimento das opiniões identificadas pelo questionário dos 

professores-tutores (professores A e F) e da professora responsável pelo Estágio 

Supervisionado (professora E) e de estagiários sobre estágio e prática profissional. 

Os professores-tutores atuam no CEFET-PB acompanhando estagiários nas disciplinas 

de química. A professora E responsabiliza-se pela disciplina Estágio Supervisionado. Os 

estagiários participantes realizaram a atividade em outras instituições fora do CEFET-PB. 

Os três professores conhecem a nomenclatura adotada no CEFET-PB para a prática 

profissional, conhecem a estrutura de funcionamento destas disciplinas, o período que inicia a 

disciplina no curso, além da legislação que a apóia, como podemos ver pela fala a seguir: 

 

 

Professora E: No curso de Licenciatura temos a prática profissional como é 
chamada que vem de acordo com a Resolução CNE/CP de 2002. De acordo 
com a Resolução 2, Art. 1° e inciso I. Essa disciplina é oferecida desde o 
inicio do curso. 

 

 

 

Os professores reconhecem o sentido assumido pelos documentos legais que 

diferenciam o Estágio Supervisionado da Prática Profissional. Como expressam as falas a 

seguir: 
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Professora E: As práticas profissionais buscam articular múltiplas 
atividades que possibilitam ao futuro professor superar dificuldades 
presentes no processo ensino aprendizagem. Temos as práticas voltadas 
para os laboratórios, nelas os alunos desenvolvem práticas de laboratório 
voltadas para o conteúdo do Ensino Médio. Temos oratórias que visa 
trabalhar a voz e a prática do aluno para a sala de aula; o xadrez e libras. 
Que é a linguagem de sinais dos surdos, o aluno aprende a lidar com o 
aluno surdo, como avaliar ministrar aulas e o aprendizado do surdo. Já no 
estágio o aluno irá para a sala de aula e juntamente com o professor da 
sala irá planejar organizar e ministrar aulas colocando em prática as 
diversas experiências vivenciadas no curso. 

 
Professora A (tutora): A prática profissional é focada na vivencia do dia a 
dia e o aluno poderá aplicar enquanto profissional na sua sala de aula. 
 
Professora F (tutora): Sim. A prática Profissional está voltada para a 
vivência que o aluno poderá aplicar em sala de aula. O estágio vivenciará a 
sala de aula com toda sua complexidade.  

 

 Outro aspecto da Prática Profissional e do Estágio Supervisionado refere-se ao item 

avaliação. As professoras-tutoras se referiram, apenas, ao Estágio como expresso nas falas a 

seguir: 

Professora A: Coordenação do estágio, professor do colégio, escola que o 
aluno estagia e o próprio observador. 

Professora F: A coordenadora do estágio e o professor da sala de aula em 
que o aluno está estagiando. 

 

 

 Por outro lado, a professora responsável pelo Estágio opinou sobre ambas as 

categorias demonstrando conhecimento sobre a estrutura do projeto político pedagógico do 

curso: 

 

Professora E: O estágio é avaliado pelo professor da escola campo de 
estágio e pelo supervisor do estágio no caso o professor do CEFET-PB. A 
prática profissional fica a cargo do professor responsável durante o 
semestre. 
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 Das professoras-tutoras apenas a professora “F” opinou sobre a resolução que informa 

sobre as 400 horas para o Estágio e 400 horas para a Prática Profissional. Esta professora 

ressaltou que tal carga horária poderá contribuir no aspecto da aprendizagem do licenciando. 

Já a professora “E” demonstra muita propriedade dos documentos legais que orientam estas 

categorias, como podemos observar na fala a seguir: 

 

 

Professora E: A Resolução CNE/CP 2, de 19 de fevereiro de 2002 veio 
esclarecer algumas dúvidas existentes quanto a prática presente no Parecer 
28/2001, no que se refere a carga horária e organização ao logo do curso. 

 

 

 Essa professora esclarece que o curso de Licenciatura em Química do CEFET-PB foi 

estruturado com base em todos os documentos legais referentes a formação docente. 

 Ainda sobre o funcionamento do Estágio Supervisionado, a professora “E” ressaltou as 

formas de parcerias com outras instituições. Apenas uma das professoras-tutoras informou 

sobre parcerias com outras escolas, mas de forma vaga informando que é de responsabilidade 

da coordenação do Estágio Supervisionado. Nesse sentido, estas professoras não informaram 

como se dá o acompanhamento da Prática Profissional e do Estágio Supervisionado em outras 

instituições.  

 Após as análises das respostas destes professores passamos a acompanhar os encontros 

com a professora “E” durante a orientação aos estagiários. Para tanto, utilizamos como 

instrumentos a observação das atividades de orientação, discussão e acompanhamento das 

atividades dos estagiários do 4° período em escolas da rede pública de ensino do Estado da 

Paraíba. Um ponto a ser esclarecido refere-se a carga horária de 80 horas, da disciplina de 

Estágio Supervisionado sendo possível ministrá-las em um semestre, esta não pôde ser 

completado porque o semestre letivo do CEFET-PB não coincidiu com as atividades letivas na 
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escola campo de estágio, em virtude de uma greve da rede pública de ensino do Estado. Assim, 

os encontros com a professora “E” iniciaram-se em 12/05/2007. Esses encontros consistiam de 

reuniões quinzenais, sempre aos sábados pela manhã das 8 às 10h. Durante os encontros, os 

estagiários expressavam suas dificuldades no que se refere às atividades de estágio e a 

professora fornecia outras orientações como, por exemplo, sobre a carga horária, plano e 

relatório de estágio. 

 Outro ponto que podemos destacar como obstáculos ou dificuldades que surgiram 

retardando os encontros com a orientadora de estágios, foram às mudanças nas resoluções 

internas da instituição, entre as coordenações do CIEE e da CESLQ, no que se refere ao 

encaminhamento dos estagiários ao campo de estágio. 

 Cabe esclarecer que alguns estagiários dão preferência às turmas de 1ª e 2ª séries do 

ensino médio e outros, por sua vez, estagiam no ensino técnico subseqüente. Esta modalidade 

de ensino refere-se ao curso técnico com duração de dois anos, isto é, o aluno ingressa no 

CEFET, após ter concluído o ensino médio e faz as disciplinas específicas da área de 

concentração. São em disciplinas do curso técnico que as professoras-tutoras “A” e “F” 

recebem estagiários. Por exemplo, o curso técnico em construção civil, no qual o aluno cursará 

dois anos para obter o título de técnico em construção civil.  

 Em 2007.1 estavam inscritos na disciplina de Estágio Supervisionado 13 alunos, destes 

convidamos 4 alunos para participarem da nossa pesquisa, porque devido ao pouco tempo não 

seria possível acompanhar a todos. O instrumento utilizado foi uma entrevista semi-estruturada 

cujas perguntas são apresentadas no quadro a seguir: 
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Perguntas 

1. Que dificuldades você encontrou ao realizar o estágio? (seja na escola, com o 
professor-tutor, com o professor da disciplina de estágio ou outra dificuldade não 
prevista). 

2. Que facilidades ou contribuições você pode perceber ao realizar o estágio? (seja 
na escola, com o professor-tutor, com o professor da disciplina de estágio ou outra 
contribuição não prevista). 

3. No estágio você precisou fazer o planejamento. Conte-nos como aconteceu. 
Você teve instrução de algum professor, ou do professor-tutor ou da disciplina ou 
de outra pessoa? 

4. Esse planejamento você fazia regulamente? Fale um pouco dele, se teve 
dificuldades, se ele acontecia na aula como o planejado. 

5. Você tinha quantas horas de estágio na sala de aula? Quanto tempo você levava 
para fazer os planejamentos? Fazia sozinho ou acompanhado por alguém? 

6. Você assistiu as aulas dos professores-tutores na escola? Fale um pouco desta 
experiência. 

7. Você se reunia com o professor-tutor? Se sim, de quanto em quanto tempo? 
Conte-nos sobre estas reuniões. 

8. Fale um pouco sobre as reuniões com a professora da disciplina. Quantas 
ocorreram, o que vocês discutiam. Fale um pouco sobre estes encontros. 

      Quadro 4: Roteiro da entrevista para os estagiários 

 

 

 As entrevistas foram gravadas (com a autorização dos estagiários), transcritas e 

organizadas em quadros/tabelas. Procurávamos conhecer as opiniões de estagiários sobre o 

estágio, principalmente; nos aspectos referentes ao funcionamento deste e as dificuldades 

encontradas pelos estagiários ao realizar esta atividade fora da instituição. 

 Assim, com relação às dificuldades os 4 estagiários informaram que o ingresso no 

campo de estágio foi, de modo geral, tranqüilo. Apenas um estagiário sinalizou a não 

orientação para esta atividade. O que sinaliza uma boa preparação pela equipe responsável de 

contato com as instituições, assim como da professora responsável pelo estágio supervisionado. 

As falas a seguir expressam estas informações: 
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Estagiário A: Não houve dificuldades ao realizar o estágio visto que o 
acesso à escola e ao professor foi fácil. 

Estagiário B: Na verdade não encontrei dificuldades que caracterize um 
problema. Porque eu estagiei na mesma escola que tinha cursado o ensino 
médio. Falei diretamente com o diretor. As minhas 80hs iniciais eu quis 
estagiar no 3o ano e o professor da turma já tinha sido meu professor do 
ensino médio e ficava sempre na sala acompanhando as minhas aulas. Nas 
minhas aulas o que eu cursei com a professora de Didática me ajudaram 
muito. 

Estagiário C: Nenhuma dificuldade visto que a boa aceitação e conivência 
da escola, professor e alunos. Não houve qualquer problema previsto ou 
imprevisto. 

Estagiário D: Foi à falta de orientação, que quando a gente começou não 
tivemos praticamente nenhuma orientação. Mas aí a princípio na sala de 
aula nós vivenciamos aprendendo, e as dificuldades foram diminuindo. 

 

 

 Sobre as facilidades, os estagiários informaram que o contato com os estudantes da 

educação básica foi gratificante tanto pelo professor-tutor como pela escola como é expresso a 

seguir: 

 

Estagiário A: Durante as aulas ministradas pude contribuir com o 
aprendizado pelo menos de alguns alunos. 

Estagiário B: As facilidades foram a abertura nas aulas; liberdade pela 
direção da escola para usar o laboratório; liberdade na sala de aula; 
autonomia para elaborar provas corrigi-las avaliar o aluno etc. 

Estagiário C: As contribuições foram boas, o convívio com o professor que 
sempre buscou ajudar, não se mostrando omisso nem indiferente. A 
aceitação, no geral, de todas as turmas, a facilidade no diálogo com o 
professor. 

 
Estagiário D: As facilidades é que as aulas são normais, aula expositiva, 
muitos cálculos não tem nenhuma maneira nova de dar aula, nem nada 
levando pro cotidiano dos alunos. 
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 Sobre o desenvolvimento do estágio, os participantes informaram que realizavam o 

planejamento das atividades a serem trabalhadas com os estudantes na escola. Alguns tiveram 

orientações do professor-tutor sobre tal planejamento e outros não. Esta atividade deveria 

essencialmente ser realizada em conjunto com o professor-tutor. Cabe ressaltar que neste 

semestre letivo a professora responsável pela disciplina passou por problemas sérios de saúde, 

ficando de licença médica.  

 

Estagiário A: Em relação ao planejamento feito durante o estágio, fazia-o 
sempre que ministrava aulas, não tive instrução de nenhum professor. O 
planejamento era feito mediante as aulas ministradas e não era regular. 
Fazia sozinha e não tive dificuldades em realizá-lo, porém não acontecia na 
aula como o planejado, visto que o tempo era curto. 
 
Estagiário B: Precisamos fazer o planejamento, contudo não acho que teve 
proveito, porque fizemos o planejamento depois de iniciar o estágio, mas 
tivemos ajuda da professora de estágio. 
 
Estagiário C: Fiz o planejamento do estágio e dos conteúdos das aulas 
ministradas e houve logicamente instruções de como proceder na 
elaboração do planejamento do professor da disciplina de estágio.  
 
Estagiário D: primeiro: essas reuniões começaram a pouco tempo, agente 
estava todos perdidos, por que as 80hs começam no 4o período e eu estou 
atrasada, estava cursando o 5o período, mas já consegui me atualizar. Agora 
é que estou recebendo as orientações específicas de estágio para estar na 
sala de aula. 

 

  

 Com relação à carga horária semanal, para o estágio, variava muito, desde 7 horas até o 

bimestre completo. Alem disso, nem todos os planejamentos eram realizados com a 

participação do professor-tutor. 

 Como atividade do estágio, era solicitada, por parte do licenciando, a observação do 

professor-tutor durante as aulas.  As apreensões dos estagiários foram as mais diversas, como 

expresso nas falas a seguir: 
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Estagiário A: No início do estágio eu apenas observava os alunos e assistia 
às aulas do professor-tutor. Não me sentia muito à vontade, pois na verdade 
se tornava muito repetitivo. Apenas observava as aulas. Depois que 
comecei a ministrar as aulas juntamente com o professor percebi a minha 
contribuição como estagiária. 

Estagiário B: Algumas vezes assisti outras era assistido, percebo que, tanto 
de uma forma, ou de outra, que restringe a liberdade do outro.  

Estagiário C: Foi importante para observar o comportamento dos alunos 
em sala as dificuldades do ensino-aprendizagem e as relações humanas 
professor aluno. 

Estagiário D: Eu tive que observar as aulas da professora da escola que 
estagiei, durante um mês inteiro assisti mais ou menos umas 90 aulas, fiquei 
como uma auxiliar. Substitui apenas duas vezes por que ela precisou faltar. 
Na primeira vez que assumi a turma, ela me mostrou o conteúdo para 
trabalhar, mas as minhas aulas eu elaborei sozinha. Assim, eu comecei o 
meu estágio no dia 12/03/2007, cheguei na escola umas 9:30hs da manhã, 
disse que queria iniciar o estágio e a professora me levou logo pra sala de 
aula e já me apresentou as oito turmas que ela trabalhava. Mas depois eu 
tive que observar as aulas dela um mês inteiro 

 

 

 Esta etapa do Estágio Supervisionado, que consistia em assistir às aulas do professor 

deve ser refletida/discutida, tanto com o professor-tutor como com o professor responsável 

pelo Estágio. Caso fique isolada, tal atividade pode assumir a idéia de observação e reprodução 

de modelos de ensino ditos “eficientes” e o licenciando irá “imitá-lo” posteriormente (modelo 

artesanal de formação docente). O papel do professor-tutor é fundamental neste processo de 

reflexão sobre a prática. Este deve promover reuniões sempre, mas nem todos realizavam esta 

atividade. 

Estagiário A: Não havia reuniões com o professor-tutor  

Estagiário B: Eu tive dois professores-tutores, o primeiro se reunia 
freqüentemente quase que todo dia, num segundo momento, com o outro 
professor, só nos reuníamos com o objetivo de discutir metodologia ou 
assuntos. 

Estagiário C: As reuniões sempre foram no horário de aulas, falávamos 
basicamente do comportamento da turma e de como se comporta em sala. 

Estagiário D: A gente conversava nos intervalos entre uma aula e outra, 10 
min antes de começar a aula. 
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 Com relação aos encontros com a professora responsável pela disciplina de Estágio 

Supervisionado os participantes informaram que  

 

Estagiário A: As reuniões com a professora eram feitas 
quinzenalmente e eram discutidos os relatórios de estágio.  

Estagiário B: Os encontros foram poucos e sem proveito, apenas para 
resolver problemas burocráticos de planejamento, relatório. 

Estagiário C: Os encontros eram sempre aos sábados e entre vários 
temas, os principais era a elaboração do plano e do relatório de 
estágio. 

Estagiário D: As reuniões eram quinzenais e sempre aos sábados. 
Agora é que estou tendo as orientações específicas para estar na sala 
de aula. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  Formar professores é uma tarefa bastante complexa. Justamente por isso, observamos 

o constante e crescente debate nacional e internacional, mobilizando grupos de pesquisadores, 

formadores de professores e políticos envolvidos no campo da educação. Tal debate reflete, 

entre outros pontos, um movimento de formação objetivando preparar os profissionais da 

educação, que possa atender as necessidades do contexto da sociedade atual, contrário ao 

conhecido modelo baseado na racionalidade técnica.  

 Diversas propostas e documentos legais caminham, portanto, nesta direção. Espera-se 

que os problemas principais relacionados aos cursos de licenciaturas possam ser minimizados, 

pois, embora muito se tenha construído, há ainda muito a se fazer, e isto será possível, talvez, 

quando todos os sujeitos do processo se apropriarem das mudanças estabelecidas pelas novas 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Os documentos legais brasileiros estão orientando a 

reformulação dos cursos de formação de professores. Em todo o país, muitas instituições 

procuram adequar-se a tais documentos. Em outros casos, entretanto, já se observa que desde 

tempos mais antigos, ainda que não tão distantes, já na implantação de seus cursos, tais 

instituições procuravam adequar-se às políticas públicas, como é o caso do CEFET-PB. Com 

base nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação de professores da Educação 

Básica, em nível superior, cria-se em 2004 o Curso de Licenciatura em Química no CEFET-

PB, cuja organização curricular atende as solicitações dos documentos legais.  

 Os CEFETs constituem-se, no início de sua criação, em instituições especializadas na 

oferta de ensino tecnológico, as quais, nos últimos anos, foram autorizadas a ministrar cursos 

de Ensino Superior. Particularmente, o CEFET-PB, ao procurar atender a necessidade da 

sociedade local e, de certa forma, nacional, de déficit de docentes em Química para a 
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educação básica, se depara com um novo desafio: a preparação do corpo docente de formação 

preferencialmente técnica para atuar como professores formadores. O CEFET-PB procurou 

em seu projeto político-pedagógico adequar-se a essa nova realidade que a LDBEN/96 e as 

Resoluções CNE/CP no 1 e 2/2002 estabeleceram, para pensar a formação docente não mais 

na racionalidade técnica. 

 Em nossa pesquisa, de caráter fenomenológico, procuramos mergulhar no projeto 

político-pedagógico do referido curso, tendo como ponto central o enfoque sobre as categorias 

estágio curricular supervisionado e  prática de ensino em sua estrutura curricular. 

 Nesta análise, observamos que a equipe de docentes da instituição que participou da 

elaboração deste documento contemplou as orientações das resoluções CNE/CP 1 e 2/2002 

com relação à carga horária estabelecida de 400 horas para o estágio supervisionado e a 

prática de ensino. No entanto, ao participar das discussões com estes docentes, observamos 

que o entendimento da prática de ensino foi confundido com a própria prática experiencial 

realizada em laboratório, apontando, nas respostas, que estes podem ser trabalhados por meio 

de temas como experimentação, interdisciplinaridade e contextualização. Entretanto, no dia-a-

dia da formação inicial nestes componentes curriculares, tal proposta se restringe a um 

registro burocrático. Já o estágio, nas falas dos docentes, esse foi entendido como a atividade 

docente correspondente à de lecionar aulas.  

 O funcionamento do estágio segundo o documento da instituição dar-se-á a partir do 

4o semestre sendo designado(a) um professor(a) do CEFET-PB, que avaliará os licenciandos 

em reuniões quinzenais com o professor-tutor. Já a prática entendida como disciplinas está 

distribuída durante todo o curso e será avaliada pelos professores das mesmas. Em se tratando 

do locus, o estágio acontecerá por meio de convênio com a Secretaria de Educação do Estado 

em suas escolas, e a prática de ensino foi instituída em componentes curriculares ministrados 

no CEFET-PB. 
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Ao procurar ouvir alguns licenciandos, pudemos observar evidências do modelo 

implícito de formação docente adotado na instituição, que somado às respostas dos 

professores-tutores e formadores sinalizam para um modelo com indícios do modelo artesanal 

de formação docente, no qual o licenciando desenvolveu atividade na escola, levando-o a 

assumir a idéia de observação e reprodução de modelos de ensino ditos “eficientes”, as quais 

o licenciando irá “imitar” posteriormente. Tal indício nos leva a uma importante questão que 

emerge a partir destas inquietações e que podem ter continuidade em trabalhos futuros: é 

possível que tanto professores formadores que atuam no curso de Licenciatura em Química do 

CEFET-PB como professores-tutores que atuam na escola (campo de estágio) possam 

trabalhar a nova proposta curricular de forma a romper com o modelo da racionalidade 

técnica? Será que estes indícios podem significar a pouca aproximação da instituição e do 

corpo docente e discente com as Diretrizes Curriculares Nacionais ou por desconhecê-las? 

Emerge, portanto, novos questionamentos que orientam a nossa pesquisa, assumindo 

que as opiniões dos professores influenciam na sua prática docente. Tais inquietações nos 

levam a pensar em uma continuidade deste trabalho levando para a instituição a proposta de 

criação de um núcleo de estudo na perspectiva da participação dos professores–tutores e 

formadores, a fim de conhecermos elementos construídos das diferentes pesquisas e 

documentos legais na área, de forma a contribuir com mudanças no modelo de formação 

docente, ainda, com resquício da racionalidade técnica. Assumimos que o papel dos 

professores é central para qualquer mudança no contexto educativo e que, por vezes, não lhes 

foi dada a oportunidade de um efetivo estudo sobre o tema. Este ainda é um caminho a se 

trilhar para romper com tais visões reducionistas. Entendemos que é importante que a 

instituição conheça e venha a refletir sobre as opiniões dos docentes e dos estagiários já que a 

partir de tal compreensão, mudanças podem ser propostas. 
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APÊNDICE A: Participantes da pesquisa 
Prof. Formação acadêmica Atuação 

CEFET 
Tempo de 
docência  

Disciplinas ministradas no CEFET 

A licenciada em Química e 
especialista em Química 

27 anos 27 Química Orgânica I, Introdução a 
Laboratório e Prática profissional I 

B bacharel e licenciado em 
Ciências Biológicas, mestre em 
Zoologia 

11 anos 11  

C bacharel e licenciado em 
Química, mestre em Química de 
Produtos Naturais 

6 19 Metodologia do Ensino da Química, 
Química Computacional – I e II, Química 
Nuclear e orienta monografia 

D licenciado em Ciências com 
habilitação em Química, mestre 
em Química e Doutor em 
Ciências e Engenharia de 
Materiais 

12 28 Química Geral, Seminários de Química, 
Processos Industriais, Laboratório com 
Materiais Alternativos I e orienta 
monografia 

E pedagoga e especialista em 
Orientação e Supervisão 
Educacional, mestre em 
Educação Básica 

7 21 responsável pela coordenação de Estágio 
curricular supervisionado 

F engenheira e licenciada em 
química e mestre em Tecnologia 
de matérias não metálicos  

2 22 Prática profissional II, III e IV 

G bacharel e mestre em Física 20   
H licenciado em matemática e 

mestre em Análise 
14 17 Cálculo Diferencial e Integral e Álgebra 

I licenciado em Química e mestre 
em Química Inorgânica 

14 18 coordenador e consultor do curso de 
Licenciatura em Química 
Química Inorgânica II e Química 
Orgânica II, e tem orientado trabalhos de 
conclusão de curso, monografia 
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APÊNDICE B: Respostas do Estagiário A 

Respostas 

Perg. 1: Não houve dificuldades ao realizar o estágio visto que o acesso à escola e ao professor foi fácil. 

Perg. 2: Durante as aulas ministradas pude contribuir com o aprendizado pelo menos de alguns alunos. 

Perg. 3: Em relação ao planejamento feito durante o estágio, fazia-o sempre que ministrava aulas, não tive 
instrução de nenhum professor. 

Perg. 4: Não. O planejamento era feito mediante as aulas ministradas. Não tive dificuldades em realizá-lo, 
porém não acontecia na aula como o planejado, visto que o tempo era curto. 

Perg. 5: Sete horas semanais de estágio. Os planejamentos eram feitos no máximo em dois. Planejava as 
aulas sozinha. 

Perg. 6: No início do estágio eu apenas observava os alunos e assistia as aulas do professor-tutor. Não me 
sentia muito à vontade pois na verdade se tornava muito repetitivo apenas observava as aulas. Depois que 
comecei a ministrar as aulas juntamente com o professor percebi a minha contribuição como estagiária.  

Perg. 7: Não havia reuniões entre nós. 

Perg. 8: Em relação às reuniões com a professora da disciplina, eram feitas quinzenalmente. No qual eram 
discutidos sobre os relatórios de estágios. 
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