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Resumo: Este estudo, como parte de pesquisa de mestrado, objetivou identificar e reconhecer 

como a ferramenta de gravação em vídeo de prática de microensino é concebida e explorada 

pelos professores que lecionam o estágio curricular supervisionado do Curso de Licenciatura 

em Química da Unipampa, campus Bagé, bem como as intencionalidades que os movem. Os 

procedimentos metodológicos consistiram numa abordagem essencialmente qualitativa, para 

este trabalho, optou-se por apresentar parte dessa produção, a qual priorizou a análise 

documental do Projeto Político Pedagógico do referido curso e dos documentos de Plano de 

Ensino dos componentes de estágio curricular supervisionados. A organização e a análise dos 

dados deram-se com base no procedimento da Análise Textual Discursiva (ATD). Por meio 

da proposição “Os documentos não explicitam o propósito formativo com que os professores 

formadores desenvolvem a prática de gravação de microensino” se identificou que o termo 

microensino e os processos de gravação aparecem como metodologias propostas no âmbito 

teórico dos componentes de estágio, e possuem a intencionalidade de subsidiar as atividades 

práticas que visam a autoavaliação dos estudantes e também como um dos requisitos parciais 

da avaliação, nos quatro componentes de estágio curricular supervisionado.  
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Introdução  

A formação de professores necessita constituir docentes preparados para os crescentes 

desafios educativos, do atual contexto sócio-histórico em que vivemos, pois a sociedade é 

informada e informatizada por distintos meios tecnológicos e ainda muito pouco disso é 

convertido em conhecimento. Para Boff, Frison e Del Pino “o processo de pesquisa nos 

mobiliza para a continuidade da sua consecução, buscando avanços na explicitação e 

compreensão de influências de modos de mediação dos sujeitos nos processos de 

problematização e (re) significação de práticas e concepções pedagógicas em processos de 

formação para o ensino de Ciências” (2007, p. 62).  

Este estudo, como parte de pesquisa de mestrado, objetivou identificar e reconhecer 

como a ferramenta de gravação em vídeo de prática de microensino é concebida e explorada 

pelos professores que lecionam o estágio curricular supervisionado do Curso de Licenciatura 
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em Química da Unipampa, campus Bagé, bem como as intencionalidades que os movem. 

Perguntou-se com que propósito se defende a gravação de práticas de microensino no 

contexto dos estágios curricular supervisionados? Que intenções movem os professores 

formadores?  

A escolha pelo tema formação de professores, com o olhar voltado para a gravação em 

vídeo da prática de microensino, como objeto de pesquisa, surge após a pesquisadora/autora 

ter vivenciado essas práticas ao longo de sua própria formação, como egressa do referido 

curso. Os procedimentos metodológicos consistiram numa abordagem essencialmente 

qualitativa, com entrevistas com os professores e análise documental. Para este trabalho, 

optou-se por apresentar parte dessa produção, a qual priorizou a análise documental do 

Projeto Político Pedagógico do referido curso e dos documentos de Plano de Ensino dos 

componentes de estágio curricular supervisionados.  

Marco Teórico  

Desde a década de 90 alguns autores como Geraldi, Messias e Guerra (1998) afirmam 

que a formação docente é um processo que se inicia bem antes da formação inicial e se 

estende durante toda a carreira docente, por meio da experiência de vida dos sujeitos. Para 

Pimenta (2002) e Tardif (2002), quando os estudantes chegam ao curso de formação inicial já 

possuem saberes sobre o que é ser professor, sendo esses os saberes referentes às suas 

experiências de estudantes durante sua vida escolar. Logo “o desafio, então, posto aos cursos 

de formação inicial é o de colaborar no processo de passagem de alunos de seu ver o 

professor como aluno ao seu ver-se como professor” (PIMENTA, 2002, p. 21).  

Para Tardif e Gauthier (1998) o saber é construído socialmente e produzido pela 

racionalidade concreta dos sujeitos, “por suas deliberações, racionalizações e motivações, as 

quais são a fonte de seus julgamentos, escolhas e decisões” (TARDIF, GAUTHIER, 1998, p. 

208). Tardif (2002), ao discutir a atividade docente, afirma que: 

A atividade docente não é exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser 

conhecido ou uma obra a ser produzida. Ela é realizada concretamente numa rede 

de interpretações com outras pessoas, num contexto onde o elemento humano é 

determinante e dominante e onde estão presentes símbolos, valores, sentimentos, 

atitudes, que são passíveis de interpretação e decisão que possuem, geralmente, 
um caráter de urgência. Essas interações são mediadas por diversos canais: 

discurso, comportamentos, maneiras de ser etc. Elas exigem, portanto, dos 

professores, não um saber sobre um objeto de conhecimento nem um saber sobre 

uma prática e destinado principalmente a objetivá-la, mas a capacidade de se 

comportarem como sujeitos, como atores e de serem pessoas em interação com 

pessoas (TARDIF, 2002, p. 50). (grifo pesquisadoras) 

O referido autor, ao tratar a atividade docente como uma atividade mediada, que 

requer interações entre pessoas, reconhece que “compreender os saberes dos professores é 



 

compreender, portanto, sua evolução e suas transformações e sedimentações sucessivas ao 

longo da história de vida e de carreira, essas que remetem a várias camadas de socialização e 

de recomeços” (TARDIF, 2002, p.106). Sendo assim, é fundamental problematizarmos a 

formação e a atividade docente, de modo sempre relacionado entre si e com outros processos 

interativos e de mediação. 

O estágio supervisionado é um componente curricular obrigatório das licenciaturas e 

ofertado a partir da segunda metade do curso. Esse componente compreende teoria e prática 

no processo de formação do futuro professor. O estágio curricular supervisionado é definido 

no Artigo 1
o
 da Lei 11.788, de 25 de Setembro de 2008, este artigo permite conceituar o 

campo de atuação dos estagiários que frequentam cursos de licenciatura em instituições de 

ensino de educação superior. O estágio segue as propostas curriculares do projeto pedagógico 

do curso e consiste em um dos processos de aprendizagem na formação docente: é o momento 

em que compete possibilitar aos futuros professores vivenciarem e compreenderem a 

complexidade do ato pedagógico promovendo habilidades da alçada profissional e social. 

Portanto é preciso compreendê-lo como um espaço do curso de produção de saberes. 

Pimenta e Lima (2010) reconhecem que o estágio curricular supervisionado é reflexo 

do projeto de curso que as instituições apresentam: 

O estágio traduz as características do projeto político-pedagógico do curso, de seus 

objetivos, interesses e preocupações formativas, e traz a marca do tempo histórico e 

das tendências pedagógicas adotadas pelo grupo de docentes formadores e das 

relações organizacionais do espaço acadêmico a que está vinculado. Traduz ainda as 

marcado(s) professor(es) que orienta(m), dos conceitos e práticas por ele(s) adotados 

(PIMENTA; LIMA, 2012, p. 113). 

De acordo com as referidas autoras, os estágios curricular supervisionados refletem as 

características do curso e as práticas e tendências pedagógicas do grupo de professores 

formadores, trazendo as marcas das concepções e conhecimentos seguidos por esses 

orientadores. As referidas autoras também discutem características importantes do campo de 

estágio tais como observação, problematização, investigação, análise e intervenção como 

potencializadoras da reflexão a respeito da prática, seja ela no âmbito do estágio curricular 

supervisionado ou na prática de ensino. 

O microensino e a videoformação foram práticas vivenciadas no decorrer dos 

componentes curriculares de estágio na graduação em Química Licenciatura na Unipampa. O 

microensino consistia em uma aula com tempo reduzido, com duração de até 20 minutos, 

apresentada aos demais colegas e supervisores dos estágios, no âmbito teórico do 

componente, correspondendo na maioria das vezes às temáticas desenvolvidas em cada um 

dos estágios, sendo estas com aspectos, lúdicos, com experimentação e uso de TICs 

(Tecnologias da informação e comunicação). A prática de videoformação, assim denominada 



 

pelos professores formadores, foi inserida posteriormente, quando o microensino 

desenvolvido passou a ser filmado, pelos professores formadores e esse vídeo devolvido, por 

meio de cd ou pendrive, aos licenciandos para visualização e análise. 

Diante do contexto de formação de professores, a prática de microensino veio 

sofrendo modificações em suas concepções, bem como o uso do vídeo como ferramenta 

técnica mediadora.  Segundo Marques (1975) o microensino surgiu na década de 60 na 

universidade de Standford visando o treinamento das habilidades dos professores, como um 

método de treinamento por meio de curtas simulações da sala de aula. Para De Barros Coelho 

(1979) “o microensino visa teórica e metodologicamente capacitar e aperfeiçoar professores 

nas habilidades técnicas de ensino” (DE BARROS COELHO, 1979, p. 31). Logo os 

“processos de feedback, observação e crítica visam a habilidade que está sendo treinada e não 

os conteúdos que estão sendo ensinados”(ibidem, p. 27). Sant’Anna (1979) afirma que, 

As diversas fontes de feedback, disponíveis no microensino, estariam a serviço do 

estudante ou futuro professor, auxiliando o alcance de uma mais clara e profunda 

percepção dos fenômenos de ensino, bem como de suas próprias limitações e 
poderes. A valorização e o uso constante de feedback determinariam ainda uma 

atitude profissional de autocrítica e abertura para mudança (SANT'ANNA 1979, p. 

7-8). 

A referida autora ainda sinaliza que o recurso mais utilizado para os processos de 

feedback são os registros em vídeo tape, pois atuam como extensor do supervisor. “Em geral 

o equipamento de vídeo tape tem duas utilidades: (1) registrar a sessão de microensino, 

servindo o tape do ensino como fonte de feedback para a modificação de comportamento (...) 

e (2) registrar aulas-modelos, para demonstrações de habilidades” (p. 68). A referida autora 

ainda argumenta que foi muito intensa a difusão do microensino em “universidades norte-

americanas, como nos diversos países da América do Norte, do Sul, da África e da Europa. 

Mas, embora a diversidade de situações em que tem sido utilizado, guarda o microensino as 

características essenciais antes apontadas” (SANT'ANNA, 1979, p. 2). Desta forma Sant’ 

Anna defende que as formas variadas de desenvolvimento do microensino irão, nesse caso, 

depender das intencionalidades dos sujeitos que o inserirem como prática de formação e 

aponta que a prática de microensino não representa: 

(...) uma solução total para os problemas do ensino, nem uma panaceia no que se 

refere à formação de recursos humanos para a área educacional. É uma ideia em 

desenvolvimento e um processo organizado que têm sido utilizados com 

comprovada produtividade para (...) favorecer tentativas de teorizar o ensino, 

construir modelos e realizar investigações sobre o ensino (SANT'ANNA, 1979, p. 

8). 

Nessa perspectiva a referida autora sinaliza alguns potenciais da prática de 

microensino, principalmente quanto à realização de investigação sobre o ensino. O que irá 

diferenciá-los são os objetivos propostos e alcançados no desenvolvimento da prática. Aliado 



 

ao microensino tem-se o vídeo como uma ferramenta que nas palavras de Paquay e Wagner 

(2001) 

O registro em vídeo de fato deixa uma marca: ele permite uma auto-observação 

retransmitida, repetida. É uma memória que estimula a reflexão e a analise, 

individualmente ou em grupo. A imagem do vídeo oferece ao grupo de estagiários a 

possibilidade de analisarem juntos a mesma situação pedagógica e de terem um 

referente único para uma reflexão distanciada sobre os processos em jogo e sobre as 

competências postas a prova. É uma peça-chave para instrumentalizar a ligação 

teoria-prática (PAQUAY, WAGNER, 2001, p.150). (grifo pesquisadoras) 

De acordo com os referidos autores o vídeo como ferramenta pode ser usado de 

diferentes formas e maneiras proporcionando inúmeras aprendizagens aos professores e 

futuros professores, pois essa “essa polivalência do instrumento ligada à sua flexibilidade 

torna particularmente interessante a descoberta de competências e estratégias privilegiadas 

pelas práticas de formação de professor” (PAQUAY, WAGNER, p. 149-150). 

Metodologia 

As informações foram construídas com base em um conjunto de ações que 

contemplam os dados da presente investigação de abordagem essencialmente qualitativa 

(LÜDKE; ANDRÉ, 1986), por meio de entrevistas semiestruturadas (MINAYO, 2006), com 

os docentes que lecionam os quatro componentes de estágio do curso de Licenciatura em 

Química na Universidade Federal do Pampa – Campus Bagé e por meio de análise 

documental, como a leitura do Projeto Político Pedagógico do presente curso, disponível do 

site do curso, e dos documentos de Plano de Ensino dos componentes de estágio curricular 

supervisionados, disponibilizados pelos sujeitos da pesquisa. A análise documental consistiu 

em uma análise em que se elegeram palavras-chaves referentes aos objetivos da pesquisa, 

como microensino, videogravação e videoformação.  

A organização e a análise dos dados deram-se com base no procedimento da Análise 

Textual Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi (2007), a qual abrange três etapas: 

unitarização, categorização e produção de metatextos. A unitarização consiste no 

procedimento de fragmentação das partes importantes do corpus, dando origem às unidades 

de significados (US). Em seguida, por meio da nucleação dessas unidades de significado 

agrupam-se aquelas US que possuem semelhanças semânticas, as quais darão origem às 

categorias emergentes. Por fim, para cada categoria, elaboram-se metatextos, que consistem 

em textos interpretativos e descritivos. As proposições são afirmativas que sustentam as 

categorias, apresentadas por meio de um triplo diálogo entre os dados da pesquisa (US), 

aportes teóricos e argumentos produzidos pela pesquisadora. Assim, na presente investigação, 

as afirmações foram legitimadas a partir de metatextos empíricos contendo as (US) extraídas 

dos documentos e apoiadas em interpretações de referenciais teóricos no campo da formação 



 

de professores. Dessa forma, discorreremos a seguir os resultados da análise por meio da 

proposição “Os documentos não explicitam o propósito formativo com que os professores 

formadores desenvolvem a prática de gravação de microensino”. 

Resultados  

O curso de Licenciatura em Química faz parte da Universidade Federal do Pampa – 

campus Bagé. A mesma faz parte do programa de expansão das universidades federais do 

Brasil que prevê a ampliação do Ensino Superior na metade sul do estado do Rio Grande do 

Sul. Foi criada pelo governo federal para minimizar o processo de estagnação econômica na 

qual está inserida, pois a educação viabiliza o desenvolvimento regional.  

“A instituição, com formato multicampi, estabeleceu-se em dez cidades do Rio Grande 

do Sul” (PPCLQ, 2016, p. 10), sendo elas: Alegrete, Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, 

Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São Borja, São Gabriel e Uruguaiana.   

As informações relacionadas ao curso de Licenciatura em Química foram obtidas por 

meio da leitura dos Projetos Pedagógicos do Curso (PPCLQ, 2015; PPCLQ, 2016), construído 

pelos professores formadores do presente curso.  

 O curso de Licenciatura em Química é um curso integral, semestral, com duração 

mínima de oito semestres, e para ingresso no curso são ofertadas anualmente 50 vagas. O 

principal foco do curso é a formação de professores de Química para atuarem na Educação 

Básica no nível de Ensino Médio (PPCLQ, 2016). E compreende Educação Química, 

Química, Educação, Física e Matemática como áreas de formação. As atividades de ensino do 

curso “estão divididas em componentes curriculares teóricos e práticos de caráter obrigatório 

e complementar, prática como componente curricular e estágio supervisionado” (PPCLQ, 

2016, p. 26).  Atualmente, o corpo docente é formado por dezesseis docentes, e o curso possuí 

carga horária corresponde ao total de 3.410horas.  

 Da carga horária prevista pelo Projeto Pedagógico do Curso, o estágio curricular 

supervisionado possui carga horária específica mínima de 420 horas, distribuídas ao longo de 

quatro semestres, “conforme estabelece a Resolução CNE/CP 02/2015” (PPCLQ, 2016, p. 

54). De acordo com o regulamento do estágio curricular supervisionado, as horas são 

distribuídas da seguinte maneira: 

Art. 5º O estágio supervisionado do Curso de Química - Licenciatura constitui-se de 

420 (quatrocentas e vinte) horas a serem desenvolvidas através dos componentes 

curriculares:  

I – Estágio curricular supervisionado I – 60 (sessenta) horas;  

II - Estágio curricular supervisionado II – 120 (cento e vinte) horas;  
III - Estágio curricular supervisionado III – 120 (cento e vinte) horas;  

IV - Estágio curricular supervisionado IV - 120 (cento e vinte) horas (PPCLQ, 

2016). 

 



 

O objetivo geral dos estágios curricular supervisionados, descrito no Art. 3º, “é 

possibilitar ao acadêmico ou acadêmica do Curso de Química-Licenciatura conhecimentos da 

prática profissional e subsídios teórico-metodológicos para preparar, implementar e avaliar 

ação educativa supervisionada na escola” (PPCLQ, 2016). E cada um desses componentes 

possui dentre seus objetivos específicos, a inserção dos professores da graduação na escola de 

Educação Básica e/ou profissional. Diante disso “se constitui como espaço-tempo privilegiado 

na formação acadêmico-profissional dos futuros professores, sendo este articulador de 

conhecimentos teóricos e práticos adquiridos ao longo do curso de graduação e dos saberes e 

fazeres necessário à atuação docente crítica e reflexiva” (PPCLQ, 2016, p. 54). 

No primeiro estágio os professores em formação são inseridos em uma escola de 

Educação Básica e/ou profissional, para observar e refletir a respeito do funcionamento da 

escola e acompanhar a atuação de um professor de química. A dimensão teórica do 

componente curricular é desenvolvida na universidade onde os alunos realizam leituras e 

recebem orientações para auxiliar no desenvolvimento da prática, que consiste no projeto de 

uma intervenção planejada conjuntamente com os professores. Já os outros três componentes, 

Estágio Curricular Supervisionado II, III e IV estão configuradas em 120 horas cada.  De 

acordo com o PPCLQ (2016) as dimensões práticas dos componentes de Estágio Curricular 

Supervisionado II, III e IV abrangem a regência em turmas de do Ensino Médio em Escola de 

Educação Básica e/ou profissional e visa à realização de uma pesquisa, por meio de um 

projeto pedagógico no ensino de química. O Estágio Curricular Supervisionado II atua no 1° 

ano do ensino médio, o Estágio Curricular Supervisionado III atua no 2° ano do ensino médio 

e o Estágio Curricular Supervisionado IV atua no 3° do ensino médio. Outro aspecto 

destacado no documento é relacionado à dimensão teórica no contexto do componente como 

as leituras de referenciais teóricos que subsidiam a pesquisa, e direcionam o foco das 

discussões e dos projetos pedagógicos, sendo estes: o lúdico no Estágio Curricular 

Supervisionado II; a experimentação no Estágio Curricular Supervisionado III; e as TICs no 

Estágio Curricular Supervisionado IV.  

 No ambiente teórico os estagiários também vivenciam experiências de regência por 

meio do que é denominado de microensino, bem como rodas de conversa e seminários. 

Segundo o referido documento compreende-se o campo dos estágios como “espaço para 

aprendizagem centrada na ação-reflexão-ação pedagógica, que considera a pesquisa como um 

dos princípios educativos e formadores do professor” (PPCLQ, 2016, p. 56). 

Alguns autores Paquay e Wagner (2001), Fernandes (2004) e Orlate e Martins (2007) 

defendem a utilização do vídeo, em prática de microensino, considerando que essa ferramenta 

auxilia a avaliação e a reflexão sobre a prática pedagógica desenvolvida. Em outros termos, 



 

ressalta-se a potencialidade da prática de videoformação, já que esta permite a percepção de 

várias concepções sobre a formação/constituição docente, ainda pouco consciente no contexto 

da graduação.  

Desta forma a categoria emergente “Intencionalidades da videogravação”, por meio 

da proposição a seguir visa explicitar quais objetivos formativos, das práticas de microensino 

e do uso do vídeo, estão presente nos documentos produzidos pelos próprios professores 

formadores. 

Proposição: Os documentos não explicitam o propósito formativo com que os professores 

formadores desenvolvem a prática de gravação de microensino 

 Por meio dessa leitura dos documentos fornecidos pelos professores formadores como 

os planos de ensinos das quatro disciplinas de estágios curricular supervisionados e o 

documento disponível no site do curso como PPCLQ 2016 foi possível realizar a análise a 

respeito dos objetivos descritos nos documentos que prevêem as atividades desenvolvidas, no 

decorrer do semestre, no âmbito teórico dos componentes curriculares, perseguindo as 

intenções que o uso das práticas de microensino e gravações, logo se buscou identificar e 

compreender de que forma essas práticas aparecem nesses documentos, e o que os professores 

intencionam como potencial formativo a partir dos seus planejamentos. 

 O primeiro plano de ensino analisado é o do Estágio Curricular Supervisionado I, 

realizado no primeiro semestre de 2017, 

Estágio Supervisionado I (Em vigência no período de 2017/1): 

- Objetivo Específico: [...] Planejar atividades de Microensino; 

- Metodologia: [...] produção de microensino. 

- Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem: [...] apresentação de 

microensino e seu plano de aula [...]. 

- Atividade de Recuperação Preventiva do Processo de Ensino-Aprendizagem: [...] 

reapresentação de microensinos (PE, 2017). (grifo pesquisadora) 

 De acordo com o documento a produção dos microensinos, e os processos que 

envolvem e/ou compreendem o planejamento e a apresentação são apenas mencionados nos 

objetivos, metodologia e avaliação do componente curricular do Estágio Curricular 

Supervisionado I. Para Veiga (2002) “O projeto busca um rumo, uma direção. É uma ação 

intencional, com um sentido explícito, com um compromisso definido coletivamente” 

(VEIGA, 2002, p.13). Ao discutir documentos, como os projetos políticos pedagógicos e/ou 

planos de ensino, Veiga defende que esses devem contemplar as ‘intencionalidades’ do que 

está sendo proposto. Nesse sentido, ao analisar os planos de ensino dos estágios curricular 

supervisionados, identificou-se que os professores formadores não explicitam qual a intenção 

e a finalidade de se desenvolverem as práticas de microensino e sua respectiva gravação. 

Nesse primeiro fragmento também é possível perceber que a questão da gravação é 



 

inexistente, o que demonstra que a ideia da utilização da ferramenta como um instrumento 

formativo carece de ser explicitada e compreendida pelos próprios professores formadores.   

 Os fragmentos a seguir correspondem ao Estágio Curricular Supervisionado II, que se 

desenvolveu no segundo semestre de 2016: 

Estágio Supervisionado II (Em vigência no período de 2016/2): 

- Objetivos Específicos: [...] Realizar registro no portfólio a respeito da filmagem 

das apresentações do microensino; 

Elaborar, apresentar microensino de conteúdos relacionados ao Ensino de 
Química [...]; 

- Metodologia: [...] produção de microensino, análise de filmagens. 

- Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem: O Estágio Supervisionado II será 

avaliado por meio da apreciação do desempenho do estagiário nas atividades 

desenvolvidas (leituras realizadas, regência de classe (na escola e no microensino) 

[...] apresentação de microensino e seu plano de aula [...]. 

A avaliação está subdividida em: prática em sala de aula (6,0) e reflexões sobre a 

prática (4,0). A avaliação da prática em sala de aula é configurada nas atividades de 

planejamento e regência de microensino [...] (PE, 2016). (grifo pesquisadora) 

 Nesse documento os professores formadores apresentam mais amplamente questões a 

respeito do microensino, e citam a ‘filmagem’ como um encaminhamento de possível reflexão  

por meio da escrita no portfólio. Alguns autores discutem algumas dificuldades e problemas 

que podem surgir a partir do visionamento do vídeo: 

Nautre (1989) encontrou outros problemas na utilização da técnica, que devem ser 

observados para que se possam evitá-los: 
• o risco da “análise superficial”, ou seja, o indivíduo pode fazer uma análise muito 

pouco profunda, não parando a fita nos pontos críticos e não permitindo uma 

discussão destes aspectos, a não ser de modo superficial; 

• o risco da “ferramenta falha”, ou seja, o sujeito pode fazer uma análise 

implementada sobre ferramentas conceituais tão complexas que necessitam de uma 

parada para explicação, por parte do próprio indivíduo, ou pelo docente que o 

acompanha; 

• o risco do “ponto de vista negativo”, quando o estagiário tem necessidade de que o 

professor o auxilie a revelar e a reforçar os pontos positivos de sua postura, atitudes, 

pensamentos, para que também possa considerá-los (NAUTRE, 1989 apud 

SADALLA, LAROCCA, 2004, p.424-425). 

 Destaca-se a importância de uma orientação para a forma como deve se dar o 

visionamento dos vídeos. Os documentos não demonstram de que forma mais explicita a 

interação dos professores formadores acontece a fim de orientar e mediar esse processo para 

que o aspecto formativo da prática se efetive. Sadalla e Larocca (2004) ainda discutem que a 

prática pedagógica é repleta de fenômenos complexos e ao se referir a esse processo discutem 

que “para serem mais bem compreendidos, necessitam de uma metodologia capaz de 

conservar essas características” (SADALLA, LAROCCA, 2004, p.423). Dessa forma, é 

necessária uma metodologia que dê conta dos aspectos formativos para o desenvolvimento 

posterior à prática, o que ainda parece pouco consciente e explícito até o momento.  

 O excerto a seguir refere-se ao Estágio Curricular Supervisionado III, o qual se 

desenvolveu no primeiro semestre de 2017: 



 

Estágio Supervisionado III (Em vigência no período de 2017/1): 

- Metodologia: [...] Produção de microensino [...]. 

- Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem: [...] apresentação de 

microensino e seu plano de aula [...]. 
-Atividade de Recuperação Preventiva do Processo de Ensino-Aprendizagem: [...] 

Reapresentação de microensinos [...] (PE, 2017). 

 Esse excerto, assim como os outros, refere-se apenas à realização de microensino. Não 

se demonstra o que os professores formadores almejam ao implantarem essa prática de 

gravação em áudio no contexto teórico dos estágios. O próximo fragmento é do Estágio 

Curricular Supervisionado IV, que se desenvolveu no segundo semestre de 2016: 

Estágio Supervisionado IV (Vigência no período de 2016/2): 

- Metodologia: [...] produção de microensino e análise de filmagens [...]. 

- Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem: [...] apresentação de 

microensino e seu plano de aula [...]. [...] Os planos de aula devem ser apresentados 

com pelo menos 15 dias de antecedência de sua execução, durante os encontros 

presenciais da componente.  

A avaliação está subdividida em: prática em sala de aula (6,0) e reflexões sobre a 

prática (4,0). A avaliação da prática em sala de aula é configurada nas atividades de 

planejamento e regência de microensino [...](PE, 2016).(grifo pesquisadora) 

Nesse trecho visualizam-se novamente os processos que envolvem a produção, 

apresentação de microensino, e apenas a menção do processo de análise de filmagens. Góes 

nos diz, com base nas teorias vigotskianas, a respeito das relações sociointeracionistas que “o 

conhecimento é construído na interação sujeito-objeto e de que essa ação do sujeito sobre o 

objeto é socialmente mediada” (GÓES, 1991, p. 21) pela via dos signos e instrumentos. 

 Nos documentos fornecidos pelos professores formadores, o termo microensino 

apenas aparece quando se refere às metodologias propostas no âmbito teórico dos 

componentes de estágio, a fim de subsidiar as atividades práticas. O Projeto Político 

Pedagógico do curso dispõe que “(...) realizará microensino, seminários, roda de conversa e 

elaborará e desenvolverá projeto de pesquisa (...)” (PPCLQ, 2016, p. 55); dos objetivos 

presentes na ementa do Estágio Curricular Supervisionado I é previsto “planejar atividades de 

Microensino” (PPCLQ, 2016, p. 87); e por fim, no regulamento do estágio curricular 

supervisionado, consta das atividades previstas “realizar microensino” e também como um 

dos requisitos parciais da avaliação nos quatro componentes de estágio curricular 

supervisionado. Logo os processos de gravação mostram-se novamente inexistentes nos 

documentos, e a utilização do vídeo no microensino corresponde a uma metodologia 

avaliativa desenvolvida. Desta forma compreende-se que a intencionalidade dos professores 

formadores em implementar o vídeo em práticas de microensino visou aprimorar o seu 

desenvolvimento, e tal ação evidencia uma ferramenta técnica de inúmeras possibilidades. 

Entretanto, poderíamos supor que é a forma de manejá-la e/ou explorá-la que poderá garantir 

sua maior efetividade e potencialidade. Embora se reconheça pouca visibilidade acerca dos 



 

meios necessários para que haja mediação em relação ao processo de visionamento da aula. 

Tampouco as gravações são exploradas como instrumento com intencionalidades formativas 

claras e deliberadas. 

Considerações Finais  

A partir da categoria emergente “intencionalidades da videogravação” por meio da 

proposição “Os documentos não explicitam o propósito formativo com que os professores 

formadores desenvolvem a prática de gravação de microensino” se identificou que o termo 

microensino apenas aparece quando se refere às metodologias propostas no âmbito teórico 

dos componentes de estágio. Tem-se a intencionalidade de subsidiar as atividades práticas e 

também como um dos requisitos parciais da avaliação, nos quatro componentes de estágio. Já 

os processos de gravação se mostraram explorados como instrumento auxiliar no processo de 

avaliação e a expectativa de autoavaliação dos estudantes mediante escrita no portfólio. Assim 

se reconhece este primeiro passo em inserir práticas que visam proporcionar espaços e meios 

para a reflexão da própria prática, embora se evidencie que as intencionalidades dos 

professores formadores ainda são pouco conscientes e deliberadas a respeito do uso e do 

potencial pedagógico dessa ferramenta. 
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