
 

 

 

                                                                

 
 

A IMPORTÂNCIA DO
LICENCIANDOS

 

RESUMO 

O estágio é uma exigência legal, componente curricular dos cursos de licenciaturas, em 
especial e também um campo social onde se configura a prática educativa dos futuros 
educadores de ciências. É através do estágio em ciências que os estudantes conseguem 
aproximar a teoria estudada à realidade observada. Sendo assim, o estágio supervisionado 
em ciências, tem um papel fundamental no processo de formação inicial dos licenciandos, 
pois a inserção dos mesmos nesse processo, é sem dúvida um momento de aprendiza
pessoal e profissional. Por meio do estágio, o licenciando em ciências, desenvolverá a ação
reflexão e poderá articular de forma coesa seu embasamento teórico com a realidade 
institucional, podendo vir a interferir de forma construtiva e auxiliadora com
supervisor, tendo como objetivo nortear o progresso do processo ensino aprendizagem. 
Diante disso, o presente resumo, tem por objetivo analisar a importância do estágio 
supervisionado na percepção dos licenciandos do curso de Ciências Biológic
realização deste estudo, e em conformidade com o objetivo proposto, parte
abordagem de pesquisa qualitativa, sustentada nos estudos de Chizzotti (2011), Bogdan e 
Bilklen (1994), dentre outros. Para a análise e discussão dos dados, fora
categorias, que sustentaram, primeira categoria: contribuições do estágio supervisionado 
para a formação e atuação do licenciando em Ciências Biológicas; segunda categoria: 
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O estágio é uma exigência legal, componente curricular dos cursos de licenciaturas, em 
especial e também um campo social onde se configura a prática educativa dos futuros 
educadores de ciências. É através do estágio em ciências que os estudantes conseguem 
aproximar a teoria estudada à realidade observada. Sendo assim, o estágio supervisionado 
em ciências, tem um papel fundamental no processo de formação inicial dos licenciandos, 
pois a inserção dos mesmos nesse processo, é sem dúvida um momento de aprendiza
pessoal e profissional. Por meio do estágio, o licenciando em ciências, desenvolverá a ação
reflexão e poderá articular de forma coesa seu embasamento teórico com a realidade 
institucional, podendo vir a interferir de forma construtiva e auxiliadora com
supervisor, tendo como objetivo nortear o progresso do processo ensino aprendizagem. 
Diante disso, o presente resumo, tem por objetivo analisar a importância do estágio 
supervisionado na percepção dos licenciandos do curso de Ciências Biológic
realização deste estudo, e em conformidade com o objetivo proposto, parte
abordagem de pesquisa qualitativa, sustentada nos estudos de Chizzotti (2011), Bogdan e 
Bilklen (1994), dentre outros. Para a análise e discussão dos dados, fora
categorias, que sustentaram, primeira categoria: contribuições do estágio supervisionado 
para a formação e atuação do licenciando em Ciências Biológicas; segunda categoria: 
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O estágio é uma exigência legal, componente curricular dos cursos de licenciaturas, em 
especial e também um campo social onde se configura a prática educativa dos futuros 
educadores de ciências. É através do estágio em ciências que os estudantes conseguem 
aproximar a teoria estudada à realidade observada. Sendo assim, o estágio supervisionado 
em ciências, tem um papel fundamental no processo de formação inicial dos licenciandos, 
pois a inserção dos mesmos nesse processo, é sem dúvida um momento de aprendizado 
pessoal e profissional. Por meio do estágio, o licenciando em ciências, desenvolverá a ação-
reflexão e poderá articular de forma coesa seu embasamento teórico com a realidade 
institucional, podendo vir a interferir de forma construtiva e auxiliadora com o professor 
supervisor, tendo como objetivo nortear o progresso do processo ensino aprendizagem. 
Diante disso, o presente resumo, tem por objetivo analisar a importância do estágio 
supervisionado na percepção dos licenciandos do curso de Ciências Biológicas. Para a 
realização deste estudo, e em conformidade com o objetivo proposto, parte-se de uma 
abordagem de pesquisa qualitativa, sustentada nos estudos de Chizzotti (2011), Bogdan e 
Bilklen (1994), dentre outros. Para a análise e discussão dos dados, foram criadas três 
categorias, que sustentaram, primeira categoria: contribuições do estágio supervisionado 
para a formação e atuação do licenciando em Ciências Biológicas; segunda categoria: 
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contribuições do estágio no processo ensino  aprendizagem  nas escol
terceira categoria: percalços e obstáculos encontrados durante  a  execução das atividades 
do estágio. Ao analisar as repostas dos questionários, percebe
consideram o estágio muito importante, pois é através dele que 
adquirir também experiências que servirão para toda a carreira docente deles. Quanto às 
contribuições no processo ensino aprendizagem nas escolas, os sujeitos pesquisados 
acreditam que quando o estagiário se compromete com o proc
uma postura séria, o estágio tem muitas contribuições para dar à escola e ao processo 
ensino aprendizagem. Sobre os percalços e obstáculos encontrados, os estagiários alegam 
que muitas vezes não são bem vindos na escola e que às ve
por parte da equipe gestora e de alguns professores. Podemos finalizar, ressaltando mais 
uma vez a importância do processo de estágio supervisionado para auxiliar no processo de 
formação e construção da identidade docente, dos l
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contribuições do estágio no processo ensino  aprendizagem  nas escol
terceira categoria: percalços e obstáculos encontrados durante  a  execução das atividades 
do estágio. Ao analisar as repostas dos questionários, percebe-se que os estagiários 
consideram o estágio muito importante, pois é através dele que os futuros professores vão 
adquirir também experiências que servirão para toda a carreira docente deles. Quanto às 
contribuições no processo ensino aprendizagem nas escolas, os sujeitos pesquisados 
acreditam que quando o estagiário se compromete com o processo de estágio e assume 
uma postura séria, o estágio tem muitas contribuições para dar à escola e ao processo 
ensino aprendizagem. Sobre os percalços e obstáculos encontrados, os estagiários alegam 
que muitas vezes não são bem vindos na escola e que às vezes sofrem constrangimentos 
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contribuições do estágio no processo ensino  aprendizagem  nas escolas de campo, e a 
terceira categoria: percalços e obstáculos encontrados durante  a  execução das atividades 
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