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Introdução 
 

A experiência do estágio é essencial para a formação integral do aluno, considerando 

que cada vez mais são requisitados profissionais com habilidades e bem preparados. Ao 

chegar à universidade o aluno se depara com o conhecimento teórico, porém muitas vezes, é 

difícil relacionar teoria e prática se o estudante não vivenciar momentos reais em que será 

preciso analisar o cotidiano (MAFUANI, 2011). 

Segundo Bianchi et al. (2005) o Estágio Supervisionado é uma experiência em que o 

aluno mostra sua criatividade, independência e caráter. Essa etapa lhe proporciona uma 

oportunidade para perceber se a sua escolha profissional corresponde com sua aptidão técnica. 

Esta atividade é oferecida nos cursos de licenciatura a partir da segunda metade dos mesmos, 

quando o graduando já se encontra inserido nas discussões acadêmicas para a formação 

docente e ela é apenas temporária. 

O estágio supervisionado vai muito além de um simples cumprimento de exigências 

acadêmicas. Ele é uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional. Além de ser um 

importante instrumento de integração entre universidade, escola e comunidade (FILHO, 

2010). Por isso, o presente estudo foi desenvolvido a fim de trazer a publico a importância do 

Estágio Supervisionado no processo de formação do profissional docente. Também relata a 

importância da experiência prática aliada aos conhecimentos teóricos na vida dos acadêmicos 

de graduação. 

 

Material e Métodos 
 

Este trabalho fez parte do processo avaliativo da disciplina de Estágio 

Supervisionado de Biologia do Ensino Médio do Curso de Ciências Biológicas da UNICRUZ. 

Foram utilizados artigos científicos e livros para fundamentar a pesquisa bibliográfica. A 

pesquisa ocorreu entre agosto e setembro de 2012. 
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Resultados e Discussão 

 

O Estágio supervisionado é uma exigência da LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96 nos cursos de formação de docentes. Segundo Oliveira e 

Cunha (2006), o Estágio Supervisionado é uma atividade que propicia ao aluno adquirir a 

experiência profissional que é relativamente importante para a sua inserção no mercado de 

trabalho.  É uma atividade obrigatória que deve ser realizada pelos alunos de cursos de 

Licenciatura e deve cumprir uma carga horária pré-estabelecida pela instituição de Ensino. 

Esta prática é o primeiro contato que o futuro professor terá com seu futuro campo de 

atuação. Por meio da observação, da participação e da regência, o licenciando poderá 

construir futuras ações pedagógicas (PASSERINI, 2007). Durante o estágio, o futuro 

professor passa a enxergar a educação com outro olhar, procurando entender a realidade da 

escola e o comportamento dos alunos, dos professores e dos profissionais que a compõem 

(JANUARIO, 2008). 

 O objetivo do Estágio Supervisionado é proporcionar ao aluno a oportunidade de 

aplicar seus conhecimentos acadêmicos em situações da prática profissional, criando a 

possibilidade do exercício de suas habilidades. Espera-se que, com isso, que o aluno tenha a 

opção de incorporar atitudes práticas e adquirir uma visão crítica de sua área de atuação 

profissional (OLIVEIRA; CUNHA, 2006).  

O Estágio Supervisionado baseia-se em um treinamento que possibilita aos 

estudantes vivenciarem o que aprenderam durante a graduação (MAFUANI, 2011). Os cursos 

de Licenciatura devem relacionar teoria e prática de forma interdisciplinar, sendo que os 

componentes curriculares não podem ser isolados. Por isso, o Estágio Supervisionado é 

considerado um elo entre o conhecimento construído durante a vida acadêmica  e a 

experiencia real, que os discentes terão em sala de aula quando profissionais (FILHO, 2010). 

Um docente bem qualificado profissionalmente exerce o verdadeiro papel de cidadão 

dentro do contexto social, à medida que atua como um agente multiplicador de conhecimentos 

contribui com a formação de mais cidadãos participativos e possuidores de espírito crítico, 

verdadeiro objetivo da Educação Nacional (FERNANDEZ; SILVEIRA, 2007). Segundo 

Alarcão (1996), o estágio deve ser considerado tão importante como os outros conteúdos 

curriculares do curso. Infelizmente os próprios docentes, assim como as Universidades ainda 

não deram o devido valor à prática da formação do professor. 



 

 Deste modo, tanto o aprender a profissão docente quanto dar continuidade a mesma 

faz parte do cotidiano do professor. É dessa forma que o profissional conseguirá sempre fazer 

a ligação entre teoria e prática (FILHO, 2010). Com isso fica clara a importância desta 

atividade, que traz imensos benefícios para a aprendizagem, para a melhoria do ensino e 

principalmente para o estagiário. Sendo que os maiores beneficiados será a sociedade e, em 

especial, a comunidade a que se destinam os profissionais egressos da universidade 

(BIANCHI et al., 1998). 

 

Conclusão  
 

O Estágio Supervisionado é muito importante para a aquisição da prática profissional, 

pois durante esse período o aluno pode colocar em prática todo o conhecimento teórico que 

adquiriu durante a graduação. Além disso, o estudante aprende a resolver problemas e passa a 

entender a grande importância que tem o educador na formação pessoal e profissional de seus 

alunos.  
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