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Introdução 

O sistema educacional brasileiro vem passando por 

mudanças que tem como perspectiva a produção 

de estratégias inovadoras para a formação de 

recursos humanos para a educação, impondo uma 

dinâmica de permanente construção e reconstrução 

de conhecimentos, saberes, valores e atitudes. 

Neste cenário, inclui-se a docência universitária, 

cujo debate tem se intensificado
1,2

, com destaque 

para a problemática da formação desse formador. 

Uma das opções apontadas
 
para o favorecimento 

dessa formação é a realização de estágio de 

docência por estudantes de pós-graduação stricto 

sensu
1
. Com o objetivo de colher elementos que 

pudessem contribuir para avaliar como se dá esse 

estágio, investigamos a sua realização em uma 

disciplina de Química Analítica em um curso de 

Licenciatura em Química, incluindo depoimentos 

dos estudantes (E1 a E11), da estagiária (ED) e da 

docente responsável pela disciplina.  

Resultados e Discussão 

O estágio de docência na disciplina em foco deu-se 

no âmbito das aulas práticas para onze estudantes, 

com uma carga horária de 45 h. A partir dos 

depoimentos da ED e da docente deduzimos que a 

estagiária planejou as aulas e definiu cronograma 

juntamente com a docente, tendo tido 

acompanhamento para o preparo de todas as aulas. 

Em várias dessas aulas, a docente se fazia 

presente observando o seu desenrolar (interferindo 

às vezes nas discussões), mas em outras a 

estagiária assumia totalmente a turma. Segundo a 

estagiária, tal sistemática transmitia segurança a 

ela e à turma, ao tempo em que referendava a sua 

autonomia. Em seu planejamento, a ED introduziu 

novos elementos à disciplina, além de definir 

parâmetros e critérios de avaliação, que incluíam a 

autoavaliação além de atividades que contribuíam 

para o exercício de iniciação à docência por parte 

dos estudantes, como a coordenação de 

experimentos; atividade que foi avaliada pelos 

estudantes como uma estratégia positiva, que “dava 

oportunidade de treinar para atividade docente de 

uma forma prazerosa” (E1) e “promovia ricas 

discussões sobre as práticas” (E2). Com relação à 

experiência de coordenação de uma prática, 

observamos também o entusiasmo de alguns dos 

estudantes, como E3, que declarou: “fui construindo 

a minha coordenação a cada semana, procurando 

identificar todos os aspectos que poderiam ser 

explorados na prática e adorei o resultado, foi lindo; 

estava fascinado” (E3). O entusiasmo, interesse e 

participação da turma foram destacados pela ED, 

que considerou esse perfil como um fator 

determinante para o bom transcurso das aulas. Em 

seu depoimento, ela avaliou que a experiência foi 

enriquecedora, possibilitando-lhe vivências novas 

para a formação de sua identidade docente, mas 

reconhecendo a situação como atípica, pois 

convivia com muitos daqueles estudantes como 

colega e sentia dificuldade em tomar algumas 

atitudes. Relatou, por exemplo: “avaliar foi muito 

difícil, pois queria considerar o que eu via fora da 

sala de aula, o esforço de cada um e que muitas 

vezes não se refletia no desempenho em sala” 

(ED). Isso não foi percebido pelos estudantes, pois 

eles, apesar de considerarem que a relação de 

amizade com ED era um facilitador no processo 

ensino-aprendizagem, identificaram que isso não a 

impedia de “manter a postura de professor” (E4) e 

“diferenciar a parte profissional da pessoal” (E5). Os 

estudantes, de modo geral, consideraram 

interessante a experiência de participar das aulas 

sob a administração de uma estagiária de docência, 

mas alguns ressaltaram que tal avaliação estava 

fortemente vinculada ao perfil da estagiária.  

Conclusões 

A partir dos resultados aqui apresentados podemos 

inferir que a autonomia e iniciativa da estagiária de 

docência, além do relacionamento com a 

professora da disciplina, foram fundamentais para o 

sucesso da experiência. Tal sucesso pode ser 

presumido pelas falas dos estudantes que foram 

desafiados e motivados com as atividades e a 

metodologia propostas. A estagiária refletiu sobre a 

sua prática docente o que revela cuidado e 

amadurecimento profissional no processo. Assim, 

na perspectiva de repensar formas e conteúdos que 

possam contribuir para a formação do docente 

universitário, entendemos que o estágio de 

docência se insere como uma boa opção 

metodológica. 

 _________________ 
1
 Pimenta, S. G.; Anastasiou, L. G. C. Docência no Ensino Superior. 4. 

ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
2
 Soares, S.R.; Cunha, M.I., Formação de professor: a docência 

universitária em busca de legitimidade. Salvador: EDUFBA., 2010.  


