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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE 

O Estágio Supervisionado em Docência é atividade exigida nos cursos de Licenciatura e de 

Formação Docente, sendo um requisito obrigatório para sua conclusão. A atividade busca 

estabelecer um diálogo entre a teoria apreendida e a prática docente na sala de aula.  Trata-se 

aqui do relato da experiência de uma de Bacharel em Engenharia Elétrica no Estágio 

Supervisionado do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes do CEFET-MG. 

A base metodológica para o estágio referenciou-se ao Plano De Curso - Disciplina: Prática de 

Ensino e Estágio Supervisionado - 02/2016, que empregou a sistematização para cada etapa 

de estágio. O estágio permitiu perceber que a docência ainda parte do princípio de que a 

competência para ela advém do domínio da área de conhecimento, seja no Ensino Técnico ou 

no Ensino Superior. A docência é uma atividade complexa, que requer uma preparação 

cuidadosa, considerando os múltiplos saberes pedagógicos inerentes à sua atividade. 

Palavras-Chave: Estágio Supervisionado; Formação Docente; Docência; Ensino Técnico; 

Engenharia. 



1. Introdução 

Em pesquisa relacionada às Engenharias no site do MEC, apenas o currículo do 

Engenharia Agronômica ou Agronomia atribui aos seus egressos as “competências e 

habilidades a fim de exercer atividades de docência, pesquisa e extensão no Ensino Técnico 

Profissional, Ensino Superior, pesquisa, análise, experimentação, ensaios e divulgação técnica 

e extensão” (BRASIL, 2004). Esse fato caracteriza a problemática que existe na educação 

brasileira, em que, devido às suas origens, a denominação e função específica para o 

profissional docente relacionou, principalmente, o professor como sendo o oriundo do curso 

denominado de Licenciatura.  

Vale destacar que, em teoria, “os cursos de Licenciatura habilitam o profissional a 

atuar como professor na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Médio. São cursos 

superiores de graduação que formam profissionais licenciados em Química, Física, Letras, 

Matemática, Geografia, Ciências Biológicas e Pedagogia”. Ao passo que “os cursos de 

Bacharelado não habilitam o profissional a lecionar. São cursos superiores de graduação que 

dão o título de Bacharel. Para atuar como docente, o Bacharel precisa de curso de 

Complementação Pedagógica. E para lecionar no Ensino Superior exige-se que o profissional 

tenha, no mínimo, curso de Pós-Graduação Lato Sensu (especialização)” (BRASIL, 2018). No 

entanto, a Licenciatura não é requesito necessário solicitado, por exemplo, para a contratação 

de professores nos cursos de Engenharia, sejam em vagas temporárias ou permanentes, no 

ensino público ou privado. 

Ainda hoje se relaciona o bom desemprenho acadêmico do graduando em Engenharia 

com a capacidade de compartilhar saberes e ser um bom professor. Quando, na verdade, o 

elevado rendimento do estudante não o caracteriza como apto a ensinar (CARMO, 2017). 

Nesse sentido, a inquietação quanto à docência no ensino da Engenharia fizeram com que a 

autora buscasse, mesmo já tendo experiência docente, instrumentos que a qualificassem e 

despertasse seu olhar sobre a prática docente e as relações ensino-aprendizagem. 

O CEFET-MG oferece cursos de Licenciatura desde a década de 80 e, a partir de 

1999, através do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes. O Programa é 

reconhecido pela Portaria 2.372, de 05 de Julho de 2005 do Ministério da Educação e habilita 

o portador de diploma de Ensino Superior a ministrar aulas das disciplinas que integram as 

quatro séries finais do Ensino Fundamental, o Ensino Médio e a Educação Profissional em 

Nível Médio (Resolução 2/97 do CNE-artigo 1°). Sendo assim, o Programa Especial de 

Formação Docente destina-se aos portadores de diploma de Bacharel ou Tecnólogo 



(excluindo as Licenciaturas/Pedagogia), em cursos relacionados à habilitação pretendida – 

uma disciplina acadêmica ou um eixo tecnológico. O referido Programa oferta, assim, 

habilitação única dentre as disciplinas Biologia, Física, Matemática, Química, Língua 

Portuguesa, que integram as quatro séries finais do Ensino Fundamental, o Ensino Médio, e a 

Educação Profissional em Nível Médio em Biologia, Física, Matemática, Química, Língua 

Portuguesa ou um dos Eixos Tecnológicos dos cursos ofertados pelo CEFET-MG segundo o 

Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CEFET-MG, 2018).  

Dentre as habilitações em Eixos Tecnológicos relativas aos cursos que CEFET-MG 

oferece  e devido à sua graduação como Bacharel em Engenharia Elétrica, a autora optou pelo 

Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais. Outro fator motivador dessa opção reside 

no fato de que a habilitação em Eixo Tecnológico se mostra como diferencial dentre os 

demais cursos de Complementação Pedagógica ou de Formação Pedagógica de Docentes, nos 

quais somente estariam disponíveis, de acordo com o Bacharelado em Elétrica, as disciplinas 

de Matemática e Física.  

O Estágio Supervisionado em Docência é atividade exigida nos cursos de 

Licenciatura, bem como nos de Formação Docente, sendo um requisito obrigatório de 

conclusão do curso. Ele é indispensável na formação de professores apresentando-se como um 

processo de aprendizagem para o profissional que deseja estar preparado para enfrentar os 

desafios da carreira docente. No estágio, o estudante de Licenciatura é incentivado a conhecer 

espaços educativos, entrando em contato com a realidade sociocultural da população e da 

instituição em que o realizam. Como preparação à realização da prática em sala de aula, o 

tradicional estágio se configura como uma aproximação da relação entre teoria e prática, da 

realidade da profissão docente, iniciando, assim, a compreensão daquilo que o aluno de 

Licenciatura tem estudado e sua relação com o cotidiano do seu trabalho (SCALABRIN; 

MOLINARI, 2013). E, para o Eixo Tecnológico Controle e Processos Industriais, seriam 

candidatas à realização do Estágio em Docência, as instituições que ofertavam os cursos de 

Eletromecânica, Eletrônica, Eletrotécnica e Mecatrônica, de modo a estarem adequadas à 

formação acadêmica da autora (CEFET-MG, 2018).  

Os registros apresentados no presente trabalho trazem contextualizadas as vivências, 

observações e práticas da autora/estagiária realizadas tanto no campo, quanto nos encontros 

com sua orientadora no CEFET-MG dentro a disciplina Prática de Ensino/Ensino 

Supervisionado (300 horas) do Programa Especial de Formação Pedagógica de Docentes. Este 

trabalho destina-se não só a descrever as atividades desenvolvidas ao longo do estágio em 



docência mas, também, a analisar o ambiente da docência no Ensino Técnico Profissional, 

tendo em vista a experiência discente e docente no Ensino Superior. 

2. Metodologia 

A atividade de Estágio Supervisionado em Docência, que aqui será chamada de, 

Instituição Politécnica - Unidade II, no Curso Técnico em Mecatrônica, ofertado no período 

noturno.  O estágio poderia ser realizado no CEFET-MG, porém, tendo em vista que a 

estagiária já havia lecionado na referida instituição, a opção por local desconhecido mostrava-

se como mais desafiador.  

Um relatório, referente às anotações das observações durante o estágio, foi 

confeccionado e apresentado ao final do curso de Formação Docente.  O relato descritivo 

norteou-se pelo Plano de Curso da Disciplina - Prática de Ensino e Estágio Supervisionado, 

seguindo seus conceitos: 

Ementa - Características, objetivos e condições do processo de trabalho escolar; 

Aspectos organizacionais, culturais, didáticos/pedagógicos da escola; Organização dos 

ambientes e tempos escolares; Projeto Político Pedagógico; Plano curricular; Planos de 

ensino; Prática pedagógica; Práticas e saberes docentes; Perfil e ofício do aluno; 

Planejamento, desenvolvimento e avaliação de atividades educativas; Análise crítica da 

prática pedagógica na escola. 

“Objetivos Gerais - Analisar o papel do docente no Ensino Fundamental, Médio e 

Técnico, inserido em circunstâncias concretas; Desenvolver conhecimentos, atutides e 

habilidades referentes à gestão da sala de aula; Desenvolver habilidades para intervenções 

circunstanciadas, tendo em vista as finalidades de ação educativa; Compreender o processo do 

planejamento curricular, de ensino e de aula em todas as suas fases e em diferentes tipos de 

intervenções do professor na sala de aula; Articular teoria e prática, integrando os 

conhecimentos das diversas disciplinas e confrontando-as com a prática; Desenvolver atitudes 

interdisciplinares nas diversas circunstâncias da atuação pedagógica: do planejamento, 

execução e avaliação, à retomada do processo por meio da reflexão coletiva e permanente. 

Objetivos específicos – Organizar as atividades didático-pedagógicas em consonância 

com a habilitação disciplinas/áreas para as quais os alunos estarão habilitados para o ensino, 

contextualizando-as nos projetos curriculares nos quais se encontram inseridos; Propiciar 

condições para que os alunos identifiquem com clareza a finalidade de seus estudos e as 

possibilidades de intervenção levando-se em conta o contexto de ensino da educação básica, 

média e profissional; Analisar, com os alunos, os relatos de experiência no campo do estágio; 



Desenvolver conhecimentos e habilidades para o diálogo entre os fundamentos teóricos das 

diversas disciplinas e a prática pedagógicano ambiente do estágio; Proporcionar 

oportunidades de desenvolvimento de atitudes, hábitos e habilidades de observação, de crítica, 

de iniciativa e de criatividade em contextos educacionais; Desenvolver estratégias de ensino 

adequadas ao conteúdo ministrado; Propiciar oportunidades para o desenvolvimento de 

conhecimentos, atitudes, hábitos e habilidades vinculadas ao processo ensino-aprendizagem 

na habilitação pretendida” (CEFET-MG, 2016a). 

A atividade de estágio docente da turma 02/2016 do  Programa Especial de Formação 

Pedagógica de Docentes do CEFET-MG, que teve aula inicial em 1º de agosto de 2016 e aula 

final no dia 07 de julho de 2017, foi desenvolvida em períodos intermitentes entre 

outubro/2016 e maio/2017, conforme o Quadro 1.   

Quadro 1 -  Calendário da Turma 02/2016: etapas de estágio (em cinza), sextas-feiras letivas (em azul). 

out./2016 nov./2016 dez./2016 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

      1   1 2 3 4 5     1 2 3 

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    25 26 27 28 29 30 31 

30 31                    

mar./2017 abr./2017 mai./2017 

Dom Seg  Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb 

   1 2 3 4       1  1 2 3 4 5 6 

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 

26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    

       30              

Fonte: Adaptado do calendário disponibilizado pela coordenação do curso. 

A base metodológica para o estágio referenciou-se ao Plano De Curso - Disciplina: 

Prática de Ensino e Estágio Supervisionado (CEFET-MG, 2016a), que empregou a 

sistematização para cada etapa de estágio, conforme descrito a seguir: 

 Roteiro das duas primeiras semanas de estágio supervisionado - A unidade escolar 

em questão: A sala de aula em questão; 

 Roteiro da quinta e sexta semanas do estágio supervisionado - Os conteúdos de 

ensino em questão; 



 Roteiro da sétima e oitava semana do estágio supervisionado - A organização e 

produção das unidades de ensino; 

 Roteiro do estágio de imersão - A experiência da docência no chão da sala de aula. 

O Estágio de Imersão, realizado entre 13/03/17 a 12/04/17, destaca-se como “um 

momento privilegiado à experimentação de metodologias de ensino diversas: Aula Expositiva, 

Trabalho em Grupo, Estudo Dirigido, Produção de Texto, Metodologia de Projetos, Ensino 

por Meio de Questões, dentre outros. O estágio de imersão pode ser um momento único para a 

efetivação dessas experiências. Experimentem todos os horizontes possíveis” (CEFET-MG, 

2016a). 

3. Resultados e Discussão 

As informações foram coletadas por meio da observação e análise da estagiária, tendo 

como diretriz o Plano de Curso da disciplina Prática de Ensino e Estágio Supervisionado 

(CEFET-MG, 2016a) e encontros orientativos, previstos na ementa do Programa de 

Formação. 

3.1 Recepção na Unidade Escolar 

Ao se encaminhar à Instituição Politécnica - Unidade II, com toda a documentação 

fornecida pela secretaria do curso de Formação Docente, a fim de estabelecer o vínculo do 

Estágio em Docência, a futura estagiária foi recepcionada pela Diretora da instituição na 

secretaria da escola. A Diretora imediatamente aprovou a realização do estágio, estabelecendo 

a necessidade de seguro pessoal (o qual já estava previsto na documentação de estágio) e que 

a atividade seria realizada na categoria de estágio “não remunerado”.  

Devido à boa recepção, a estagiária pode até mesmo recomendar outras unidades da 

mesma instituição a um colega da Formação Docente, que estavam tendo dificuldades em se 

alocar. A distinção de unidade se deu apenas pela pouca oferta de cursos na Unidade II para a 

habilitação em Eixo Tecnológico.  

3.2 Caracterização da Unidade Escolar 

A Instituição Politécnica destina-se a ministrar os Ensinos Fundamental, Médio e 

Educação Profissional – Nível Médio. Foi autorizada a funcionar em 1967 pela Portaria nº 

199 da Diretoria do Ensino Comercial de Minas Gerais – MEC, com denominação de Ginásio 

Comercial, situado em Belo Horizonte, MG (INSTITUIÇÃO POLITÉCNICA, 2012). Trata-

se de uma instituição de ensino da rede privada que oferta seus cursos em três turnos de 



funcionamento, conforme demanda: manhã, tarde e noite. 

A estrutura física da escola apresenta pátio, cantina, piscina e laboratórios de 

Informática, Mecatrônica, Eletrônica e Química. Apresenta, também, marcenaria, sala de 

vídeo, área de convivência, biblioteca, quadras (coberta e descoberta), um auditório com 

capacidade para 800 pessoas e uma gruta. 

Simbolismos católicos podiam ser vistos por toda parte da edificação. A gruta 

apresentava uma imagem que pode ser atribuída à aparição de Nossa Senhora de Lourdes à 

Bernardete. Ao questionar a Supervisora Pedagógica sobre a origem do prédio, a informação 

foi de que a construção se tratava de uma antiga unidade do Colégio Santo Agostinho, mas 

que essa unidade não estaria relacionada com o que ainda existe em Belo Horizonte, MG. 

À época da elaboração do relatório de estágio havia, no site do Colégio Franciscano 

Sagrada Família, descrição exata quanto ao endereço da Unidade II, mostrando que o edifício, 

na verdade, poderia ter sido a Escola Doméstica Sagrada Família: “Em 1940, o bairro 

Calafate abrigava numerosa população de poucos recursos e não era servido suficientemente 

de educandários. Procurando concretizar o ideal de Madre Serafina, esse local da cidade foi 

escolhido para a fundação do Colégio Franciscano Sagrada Família. Dessa forma se uniam 

duas finalidades: hospedagem das irmãs e educação de crianças carentes. Com tais objetivos, 

irmã Constantina adquiriu para a congregação, por oitenta mil cruzeiros, uma pequena 

residência na Rua Platina, 1407. Irmã Dolores Vaz de Melo lembra que, durante o tempo que 

trabalhou no Sanatório, dois anos e três meses, se ocupava nas tardes a acompanhar a 

construção na Rua Platina, aumentando a casa comprada. Aí se tornou possível receber as 

quarenta e duas primeiras meninas órfãs que deram início à Escola Doméstica Sagrada 

Família.” (COLÉGIO FRANCISCANO SAGRADA FAMÍLIA, 2016).  

No entanto, curiosamente, tal informação não se encontra, atualmente, mais disponível 

no referido site e nem mesmo é encontrada em busca na internet. 

3.2.1 Estrutura Organizacional  

A direção da unidade procurava desenvolver uma gestão democrática, participativa e 

dinâmica. Fato destacado pela sua maior presença da Diretora na secretaria, à vista de todos, 

em detrimento da afastada sala da direção. Havia uma relação cordial entre direção, 

supervisão pedagógica, secretários, auxiliares de secretaria e professores, gerando, assim, bom 

fluxo nas atividades realizadas. 

O primeiro documento fornecido à estagiária, pela Supervisora Pedagógica, foi o 

Manual do Aluno (INSTITUIÇÃO POLITÉCNICA, 2004), no qual constam orientações 



sobre  as normas gerais de funcionamento da instituição, sistemas de avaliação, eventos 

culturais e comemorações, serviços complementares (biblioteca, reuniões, estágios) e aspectos 

administrativos (procedimentos para a solicitação de atestados, declarações e transferência, 

excursões pedagógicas e visitas técnicas). 

3.2.2 Projeto Político Pedagógico 

O Projeto Pedagógico de Curso, na referida instituição, tem nome de Proposta 

Pedagógica (PPP) Curso Técnico em Mecatrônica e sua aprovação data de julho de 2012 

(INSTITUIÇÃO POLITÉCNICA, 2012). Importantes quesitos que deverão ser observados 

pelos discentes são colocados no documento, como os requisitos de acesso, certificados e 

diplomas expedidos pela escola, critérios de avaliação da aprendizagem, corpo docente, 

dentre outros. 

Destacam-se os “Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências 

anteriores: qualificações profissionais, cursos de Educação Profissional de Nível Básico, no 

trabalho ou por outros meios informais (mediante avaliação do aluno).” Estes critérios visam 

à valorização de saberes profissionais adquiridos, sem que tenham sido desenvolvidos no 

ensino tradicional da sala de aula. Constituem uma ação articulada para a elevação de 

escolaridade.  

O trabalhador jovem ou adulto, ao se inscrever, passa por processo de reconhecimento 

de saberes e complementação de formação e elevação de escolaridade. A maioria dos 

trabalhadores sem qualificação profissional depende do mundo informal do trabalho.  A 

certificação de saberes oferece a amplo impacto social à vida desses trabalhadores (SOUZA; 

VELASCO, 2011). 

Evidencia-se, também, a qualificação e certificação modular que pode proporcionar 

aos alunos uma melhor colocação no mercado de trabalho por meio do item: “Perfil 

profissional do Técnico em Mecatrônica - O aluno que cursar o Módulo I concluirá a 

Qualificação Técnica de Nível Médio de Auxiliar de Produção Industrial. O aluno que cursar 

o Módulo II concluirá a Qualificação Técnica de Nível Médio de Assistente Eletromecânico 

Industrial. Ao completar os três Módulos, o aluno receberá a Habilitação Técnica Profissional 

de Nível Médio de Técnico em Mecatrônica, desde que tenha concluído também o Ensino 

Médio e o Estágio Supervisionado ou o TCC” (INSTITUIÇÃO POLITÉCNICA, 2012). 

No entanto, a Proposta Pedagógica do curso de Mecatrônica não tem, em suas 

referências bibliográficas, documentos de origem pedagógica ou didática. Assim como em 

outras instituições, o corpo docente do curso é, majoritariamente, formado por profissionais 



de perfil técnico (formação técnica ou bacharelado, conforme versão disponível do PPP). 

Frente a isso cabe refletir sobre a Profissionalização da Docência na Educação Profissional no 

sentido de que o ensino tem sido historicamente concebido como uma “vocação” (RIBEIRO 

et al., 2011).  

3.3 A Sala de Aula em Questão 

O corpo discente do curso Técnico em Mecatrônica contava com 26 alunos 

matriculados e cerca de 22 frequentes, sendo apenas duas (02) alunas do sexo feminino. O 

início do primeiro semestre letivo de 2016 ocorreu com atraso devido a problemas para a 

formação de turma que tornasse a oferta do curso economicamente viável para a Instituição.   

Já em seu primeiro dia, a estagiária acompanhou a aplicação de avaliação da disciplina 

que optou para estagiar: Instrumentação e Sensores. E pôde perceber o desempenho do 

professor-tutor quanto às dúvidas de alunos durante a execução da prova. Nos demais 

momentos em sala de aula, a estagiária se disponibilizou a registrar o conteúdo no quadro, a 

fim de que o professor pudesse se ocupar de tirar dúvidas dos alunos. Quanto ao corpo físico 

da sala de aula, organização das carteiras seguia a disposição clássica, com cerca de cinco 

filas destas, cada fila com seis carteiras, aproximadamente. 

Os professores de outras disciplinas permitiram a presença da estagiária em suas aulas. 

Na aula de Laboratório de Eletrônica foi tratada a revisão de sistemas digitais (transformação 

em expressões booleanas), diagramas Ladder, diagramas de comando e diagramas de blocos. 

O professor dispôs no quadro as atividades a serem realizadas, de modo que os alunos 

pudessem fazer as montagens em grupo nas bancadas. 

O professor responsável da disciplina de Equipamentos Mecânicos, em geral, 

explanou o conteúdo no quadro, disponibilizou exercícios impressos, como os da Figura 1, e 

realizou as correções destes. Também foi possível acompanhar os alunos em visita ao 

Laboratório de Mecatrônica no qual foi feita, pelo professor, uma demonstração de utilização 

dos conhecimentos sobre a relação das partes mecânicas, eletrônicas e da programação com a 

mobilidade de um robô. Essa visita foi uma tentativa de despertar motivação nos alunos 

quanto aos conhecimentos recentes e sua aplicação nos módulos seguintes do curso e na 

indústria. 

Já nas aulas de Hidráulica e Pneumática, havia a necessidade de utilização simuladores 

em laboratório. O professor responsável solicitou à estagiária que instalasse os simuladores de 

sistemas Pneumáticos e Hidráulicos nos computadores. Ela se dispôs e o fez fora do horário 

de aula, durante a tarde. Nesse momento, a estagiária pôde entrar em contato com outros 



departamentos da escola para a solução de problemas técnicos, como a secretaria, a diretoria e 

os responsáveis pela administração da tecnologia da informação da Instituição, permitindo, 

assim, visualização das relações hierárquicas presentes.  

 

Figura 1 - Atividade de aula de Equipamentos Mecânicos. Fonte: Da autora. 

A instalação dos simuladores permitiu que as aulas seguintes corressem conforme o 

planejamento do professor. Possibilitou, também, aprendizado pela estagiária quanto à 

manipulação de ferramenta de simulação que era desconhecida para ela, além de permitir que 

a mesma pudesse auxiliar de forma mais assertiva os alunos nas aulas do professor. O 

professor relatou que incluiu temas nas aulas conforme solicitação de empresas para a 

complementação do perfil do aluno egresso do curso de Mecatrônica. 

Observou-se, assim, a utilização predominante de metodologias tradicionais de ensino-

aprendizagem, baseadas em memorização e repetição: o professor exerce papel central no 

processo, ao passo que o aluno se mantém em a atitude passiva e obediente. Conforme 

Saviani, o caráter científico do ensino tradicional em suas origens “se estruturou através de 

um método pedagógico, que é o método expositivo, que todos conhecem, todos passaram por 

ele, e muitos estão passando ainda” (SAVIANI, 2008).  

Os professores, em sua maioria, tiveram formação pautada nesse método tradicional 

de ensino, quando o aluno assiste ao professor expor um assunto, depois o estuda e se prepara 

para as provas. Este modelo segue em decadência necessitando ser ressignificado, a escola 

não pode ignorar os debates sobre a configuração sociocultural contemporânea. E, ao 

acompanhar os docentes em suas disciplinas, a estagiária teve oportunidade de verificar a 

forma de lecionar de professores diferentes.  

Assim, percebeu-se que não havia muita diferença quanto às práticas desses 

professores, nem no que se refere à sua própria prática docente até então. É provável que essa 

característica seja resultado da formação técnica desses profissionais, seja essa formação na 



graduação em Engenharia ou no curso técnico. Logo, um professor pela prática e sem 

formação pedagógica específica. 

A formação de professores mais conscientes de seu papel em relação à peculiaridade 

da educação profissional, os conhecimentos, saberes e competências necessários ao exercício 

da docência é capaz de formar estudantes que consigam ser mais que executores e meros 

operadores, e é apontada por diversos estudiosos em educação como uma das questões chave 

na sociedade contemporânea (RIBEIRO et al., 2011). 

Os saberes docentes representam, seguramente, uma das frentes em que se procuram 

soluções para os problemas que afetam a formação e a prática profissional dos professores no 

Brasil e em diversas partes do mundo (LOPES, 2014). E o trabalho, indispensável à 

constituição de uma sociedade, encontra-se como elemento central da atividade humana: uma 

forma de criar os meios de vida e estabelecer a interação entre o homem e seu ambiente. 

“Educação e trabalho são categorias que se intercruzam na constituição do ser social” e essa 

relação torna-se essencial para a formação do indivíduo como trabalhador (FIGUEIREDO; 

MUELLER, 2015). 

3.4 O aluno enquanto sujeito do conhecimento 

A maioria dos alunos chegava após o horário de início oficial da aula, relatando que 

vieram “direto do serviço” e atrasos devido ao trânsito, por exemplo. Grande parte dos alunos 

não atuava na área para a qual estava se preparando. Em aulas práticas, nos laboratórios de 

Eletrônica ou Informática, eram formadas equipes de dois ou três alunos. Na grande maioria 

das atividades em grupo, as alunas do sexo feminino as realizavam em conjunto. A maioria da 

turma era constituída por alunos que há algum tempo se formaram no Ensino Médio e estes 

apresentavam dificuldade de relacionar o novo conhecimento, suas proposições e conceitos, a 

fim de desenvolver as atividades de aprendizagem.  

A não atuação dos estudantes na área para a qual estão se preparando e o relato de que 

um dos professores trouxe para a sala de aula demanda do mercado revelam a distância entre 

escolas profissionalizantes e indústria. Essa característica reforça incertezas no perfil do aluno 

egresso, especialmente se este não teve um direcionamento de carreira profissional. Há uma 

lacuna na relação trabalho-educação que não pode ser sanada exclusivamente pelo estágio 

supervisionado para conclusão do curso técnico. 

Um importante ideólogo da unificação da nação alemã no século XIX, Johann Gottlieb 

Fichte (1762-1814), entende que a educação e trabalho deveriam interagir entre si (CHAGAS, 

2013). A experiência alemã do ensino dual no Brasil encontrada no Colégio Humboldt. Os 



cursos técnicos da escola têm duração de dois anos, pós Ensino Médio, em que o estudante 

passa 30% da carga horária na escola e os outros 70% em empresa parceira/conveniada. Com 

o ingresso na instituição de ensino o aluno já inicia, também, sua experiência profissional, 

inclusive com recebimento de auxílio financeiro (IFSUL, 2015). O sistema que oferece 

vantagens: permitir que o estudande se incorpore imediatamente ao mercado de trabalho, 

recebendo responsabilidades compatíveis com sua aquisição de competências. Mas também 

podem ser pautadas desvantagens: os custos do treinamento para a empresa, jovens ainda não 

suficientemente preparados para o estágio prático, dentre outros (PROPHETARUM, 2010). 

No Brasil, o PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego) visa à educação juntamente com a qualificação, estabelece a articulação entre o 

Ensino Médio e Técnico e surge para atender as necessidades de mão de obra do mercado 

capitalista. Assim, configura-se como política educativa de adaptação ao mercado do trabalho. 

No entanto, o PRONATEC, com características de gestão centralizada a nível federal e 

descentralizada na sua implementação (FIGUEIREDO; MUELLER, 2015) manteve, na 

verdade, a relação dual da escola pública brasileira atual. Caracteriza-se como uma escola do 

conhecimento para os ricos e como uma escola do acolhimento social para os pobres, 

revelando uma relação tão necessária quanto insuficiente (SAVIANI, 2008; MACEDO; 

CARNEIRO; FARIAS, 2016), mas ainda mantendo a distância com a indústria. 

Sob o aspecto dos mecanismos para aprendizagem, vale destacar que o professor-tutor 

relatou ter tentado abordagens diferentes de comunicação do conteúdo. Inicialmente, partiu da 

utilização de recursos visuais e audiovisuais como estratégia no ensino. No entanto, devido à 

sua experiência docente, percebeu dificuldade na concepção do saber por parte do alunado. 

Ao utilizar a forma tradicional, comunicação oral e escrita no quadro, o professor pôde 

identificar algumas potencialidades na aprendizagem dos alunos, e assim procedeu em suas 

aulas, utilizando os meios audiovisuais em contexto educativo apenas para complementação 

das aulas (atividades práticas). 

Uma estratégia de reconfiguração do tradional ato de ensinar observado pode ser a 

adoção de métodos ativos de ensino-aprendizagem, que contemplam diferentes caminhos, nas 

quais os alunos passam a ser agentes ativos no processo educacional, participando da 

preparação, discussão e exposição do conteúdo. A aprendizagem baseada em problemas 

(PBL), aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em instrução e a sala de 

aula invertida são algumas metodologias de ativas que podem ser adotadas. No entanto, há de 

se pensar sobre o tempo necessário para o planejamento de aula pelo professor (MACEDO, 

https://ogrunho.wordpress.com/author/ogrunho/
https://ogrunho.wordpress.com/author/ogrunho/
https://ogrunho.wordpress.com/author/ogrunho/


2017) e engajamento do discente. 

Assim, percebe-se que se faz necessário não pensarmos na docência apoiada 

unicamente pela especificidade técnica do trabalho, mas compreendê-la como uma atividade 

complexa que vai muito além de ensinar a fazer algo, vincula-se a um projeto de formação 

humana (RIBEIRO et al., 2011). 

3.5 Engenheira e Docente na Formação Docente 

O Programa Especial de Formação Pedagógica teve carga horária total de 615 horas, 

duração de um ano presencial, com aulas de segunda a sexta-feira, realizado no período 

noturno, no CEFET-MG, Campus II, em Belo Horizonte. Detaca-se que, como pode ser visto 

no Quadro 1,  que nem toda sexta-ferira era dia letivo. O Programa ofertou 44 (quarenta e 

quatro) vagas no 2º semestre de 2016 através de processo seletivo com duas fases 

classificatórias e eliminatórias: análise do curriculum vitae e prova escrita.  

O resultado oficial (após análises dos recursos) contabilizou 155 candidatos, sendo 72 

destes classificados, com relação de 3,52 candidatos por vaga (CEFET-MG, 2016b). Na oferta 

anterior, em 01/2016, o número de canditatos no resultado final foi de 43 e 20 classificados, 

logo 0,98 candidatos/vaga (CEFET-MG, 2015a) e em 02/2015, haviam 76 candidatos e 48 

foram classificados fomando uma relação de 1,73 candidatos/vaga (CEFET-MG, 2015b). Já 

na  oferta posterior, em 01/2017, dos 61 candidatos, 55 foram classificados, com relação 1,38 

candidato/vaga. Para 02/2017 o curso não foi ofertado, devido à realização de uma 

reestruturação curricular, que modificaria, principalmente, sua carga horária, praticamente 

dobrando-a.  

No entanto, o Programa foi ofertado para 01/2018 com o formato antigo do currículo 

de 02/2016 e a utilização de um Sistema de Reserva de Vagas (SRV) no processo seletivo em 

cumprimento à Lei 12.711, de 12 de agosto de 2012 (alterada pela Lei 13.409/16). As 44 

(quarenta e quatro) vagas foram ofertadas com a seguinte divisão: 50% delas destinadas ao 

acesso pela Ampla Concorrência (AC) e 50% destinadas ao acesso pelas modalidades do 

Sistema de Reserva de Vagas (SRV), respeitando-se a ordem de classificação dos candidatos 

CEFET-MG, 2017). Neste caso, dos 222 candidatos, 78 foram classificados (relação 

candidato/vaga: 5,04).  

Notou-se que, em 02/2016 houve um considerável aumento da relação de candidatos 

por vaga, seguido pelo processo seletivo de 01/2018. Em 02/2016 pode-se atribuir a elevada 

demanda ao cenário de desemprego. Grande era a quantidade dos alunos matriculados recém 

graduados, que não tiveram oportundidade para atuar em sua área de formação e buscaram um 



curso de qualificação gratuito.  

Para 01/2018, a elevação da procura pelo curso pode estar diretamente relacionada aos 

aspectos citados para 02/2016 e à liberação de edital de abertura,  com realização em 2018, de 

concurso público para provimento de cargos das carreiras de Especialista em Educação Básica 

e Professor de Educação Básica do quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação 

(GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, 2017). No total, foram 178083 para 16341, 

com relação de 10,90 candidatos/vaga, em valores absolutos, para lotação em vagas de 

escolas estaduais nas diversas cidades do estado. 

Conforme descrito no Quadro 1, as 300h da disciplina de Estágio Docente 

Supervisionado compreendem praticamente metade da carga horária total do curso e foram 

distribuídas em períodos intermitentes. Além disso, conforme ementa do Curso de Formação 

Docente (noturno), aulas presenciais no CEFET-MG Campus II, no segundo horário das 

quartas-feiras, foram realizadas sob a orientação de um dos três (03) professores designados. 

O objetivo era dividir a turma em grupos menores, com cerca de 14 (catorze) alunos, para o 

desenvolvimento de atividades análise das observações do estágio, sanar dúvidas, orientações, 

dentre outras. 

A sistematização das etapas de estágio, contida no Plano de Curso de Prática de 

Ensino e Estágio Supervisionado, ajudou na produção do relatório. No entanto, não 

corresponderam às observações práticas na ordem em que ocorreram. Em especial a separação 

“A unidade escolar em questão” e “A sala de aula em questão”, tendo em vista que, 

imediatamente, a estagiária foi para a sala de aula com seu professor-tutor. Assim, houve certa 

dificulade para analisar cada etapa de estágio em separado. 

Uma característica importante refere-se às questões quanto à regulamentação do 

Estágio em Docência e o Setor de Estágio do CEFET-MG. A turma 02/2016 não foi amparada 

quanto aos aspectos legais do Setor, tanto que os documentos assinados, tanto pela 

coordenação do curso quanto pela Diretora da Instituição Politécnica não foram recebidos 

pelo Setor de Estágio. Assim, percebe-se certa desconexão dentro da própria instituição 

tecnológica de ensino, o CEFET-MG, colocando o Programa Especial de Formação 

Pedagógica de Docentes, não só à margem de questões legais, mas como não pertencente à 

unidade escolar e, até mesmo, não o valorizando como ensino, docência, formação. Um 

paradoxo do papel do CEFET-MG como instituição de ensino.  

Durante o curso, por vezes os alunos estavam na sala de aula e um professor de outro 

curso requisitava a sala, com a justificativa de que ali era “ele quem dava aula desde o 



semestre anterior”. O que nem poderia ser verdade, já que no semestre anterior a turma 

02/2016 já utilizava a sala. A situação de mudança de sala com aula já iniciada, falta de 

carteiras (retiradas pelos alunos de outros cursos em salas vizinhas) só foram sanadas com a 

finalização do prédio novo, com sala identificada e designada especificamente para o 

Programa.  

Além do acesso ao ensino público gratuito, os alunos da Formação Docente contavam 

com a utilização do refeitório, o que tormava possível jantar antes do início das aulas ( 

disponível das 17h45 às 19h15). As refeições com preço acessível (R$1,50, à época) eram 

compostas, em sua maioria, por arroz, feijão, carne e opção de vegetariana, guarnição 

(berinjela, abobrinha, vagem, batata, farofa, por exemplo), salada e sobremesa (frutas, paçoca, 

por exemplo). Refeição considerada mais saborosa que de muito restaurante aberto em horário 

de almoço. 

Apesar dos encontros semanais com o professor-orientador para aulas teóricas de 

Prática De Ensino, o espaço era pequeno para a riqueza de relatos e direcionamento dos 

trabalhos. Principalmente quando alguns colegas se empolgavam tomando o tempo de aula 

somente para si. As sextas-feiras letivas, Quadro 1, contavam, em geral, com pequeno 

quórum, especilamente devido à característica de não serem contínuas.  

É importante destacar que todas as observações do estágio referente aos alunos, quanto 

a comportamento, defasagem, dificuldades de interpretação textual, solicitação de exercícios 

similares pré-prova são recorrentes para a autora. Em sua trajetória docente no Ensino 

Superior da rede privada, todas essas questões podem ser associadas, também, aos 

graduandos. Experiências quanto ao tipo de abordagem do contéudo programático com 

utilização de mídias e a tradicional aula expositiva com auxílio do quadro, também tiveram os 

mesmos resultados para a autora quando em sala de aula. Sendo até mesmo solicitado que se 

retornasse ao tradicional “quadro e giz”. 

No entanto, ao contrário do que pôde-se fazer no Estágio, como o contato com o PPP 

do curso e maior envolvimento com a instituição, na maioria das vezes, o contato do professor 

antes de estar em sala de aula limita-se a conhecer a ementa, que pode ou não conter 

referências bibliográficas e critérios de avaliação. Assim, percebe-se como comum a 

concepção do professor já construído, independentemente de sua experiência prévia. Logo, 

também não há ferramentas ou espaço para a  aquisição e modelagem dos saberes 

profissionais da docência, além da sua prática empírica. 

A prática do Estágio Supervisionado na Formação Docente ainda manteve certa 



distância entre teoria e prática. No tocante do tamanho ferramental teórico que nos é 

apresentado, as aulas no próprio curso de Formação Docente mantiveram-se no formato 

tradicional. Além disso, pouca diversifacação foi apresentada para que os estagiários 

pudessem experimentar em seu estágio.  

É importante destacar que o professor é essencial na construção dos saberes e das 

potencialidades humanas. É ele quem insere o indivíduo no universo intelectual e é capaz de 

despertar a ânsia pelo conhecimento e pelo aprimoramento do indivíduo (SOARES et al., 

2009). Ensinar não é transferir conhecimento, mas possibilitar a sua construção. Logo, o 

ensino não depende exclusivamente do professor, assim como aprendizagem não é algo 

apenas de aluno, as duas atividades se explicam e se complementam; os participantes são 

sujeitos e não objetos um do outro (FREIRE, 2011). 

Docentes e discentes passam grande parte de suas vidas nas instituições de ensino. A 

comunicação e a interação interpessoal devem ser capazes de reforçar ou diminuir 

determinados padrões de comportamento para ambos. A inter-relação entre professor e alunos 

é constante e em função dessa proximidade afetiva acontece a construção de um 

conhecimento altamente envolvente (VYGOTSKY, 2000). 

4. Considerações Finais 

O Estágio Supervisionado permitiu perceber a docência como uma atividade 

complexa, que requer uma preparação cuidadosa, considerando os múltiplos saberes 

pedagógicos inerentes à sua atividade, bem como a pesquisa e ensino  como partes integrantes 

desta formação continuada. 

O Programa de Formação Docente permitiu a visão de que o professor que deseja que 

sua atividade seja construtiva necessita avaliar as características de sua docência. É 

importante salientar o momento atual, de discussões e mudanças curriculares nos planos da 

educação. O que serve de alerta para a formação docente e os docentes em formação como 

protagonistas de uma trama que merece toda atenção.  

A função do professor precisa se caracterizar pela produção do conhecimento útil para 

o desenvolvimento de competências que permitam conhecimentos contextualizados com 

práticas, instigando os alunos a aprender com  a aprender, o que exige dos dois, cada vez mais 

habilidades não só cognitivas, mas também sociais.  O que põe em cheque que a jornada da 

formação docente não se encerra aqui, mas apenas daqui continua. 
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