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4.5. 

Título: 

O estágio profissional enquanto espaço de desenvolvimento da identidade 
profissional do estagiário: estudo piloto com estagiários de Educação Física 
Autor/a (es/as):  

Batista, Paula [Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, CIFI2D] 

Pereira, Ana Luísa [Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, CIFI2D] 

Graça, Amândio [Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, CIFI2D] 

Resumo: 

Decorrente do novo paradigma no ensino superior – o Processo de Bolonha – tem vindo a 

assistir-se em Portugal a mudanças nos processos formativos, particularmente, na formação 

inicial de professores de Educação Física. Ao impacto da implementação deste novo paradigma 

associam-se alterações políticas no que respeita às qualificações académicas. Por outro lado, a 

profissão de professor vive um período marcado por um aumento da burocratização e das 

formas de gestão, bem como uma maior responsabilização em todos os sectores, culminando 

numa (re)novada identidade profissional do professor. Deste modo, e no sentido de responder a 

estes desafios, foi elaborado um projeto de investigação intitulado de "O papel do estágio 

profissional na (re) construção da identidade profissional no contexto da Educação Física", com 

o objetivo de compreender como é que os estudantes estagiários aprendem a serem professores e 

(re)constroem a sua identidade profissional. Adicionalmente pretendeu-se que a participação 

neste projeto tornasse os estudantes mais ativos no seu processo de aprendizagem para serem 

professores de Educação Física. Na recolha dos dados foram utilizados vários métodos, tais 

como: entrevistas individuais semiestruturadas, grupo focus, diários de bordo com inclusão da 

imagem, observação não participante e notas de campo. Os participantes do estudo foram nove 

estudantes-estagiários de Educação Física da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, 

do ano letivo 2010/2011. Os dados foram submetidos a uma análise temática com o auxílio do 

Nvivo9. A participação regular nas entrevistas individuais e de grupo, bem como o 

desenvolvimento de diários de bordo conduziram a uma melhoria das reflexões dos 

participantes sobre as suas práticas e sobre o seu processo de aprendizagem como professores. 

No processo de partilha de conhecimentos e experiências de ensino surgiram alguns traços da 

identidade profissional entre os estudantes-estagiários e percepcionou-se que o grupo de 

estagiários funcionava como uma comunidade de aprendizagem. Finalmente ficou claro que é 

de suma importância procurar entender, mais aprofundadamente, as formas de aprendizagem 

dos estudantes-estagiários, bem como o modo como estes configuram a sua identidade 
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profissional, pois é neste processo de interação que a competência profissional como 

professores pode ser adquirida. 

Palavras-chave: 

Formação no Ensino Superior; Estágio Profissional; Estudante-Estagiário de Educação Física; 

Identidade profissional. 

 

Introdução 

Atualmente e em Portugal assiste-se a um vasto conjunto de mudanças ao nível do ensino superior, 

resultantes não apenas da mudança estrutural com a implementação do Processo de Bolonha, mas 

também da alteração do paradigma formativo, que passou de focar o conhecimento para passar a 

centrar-se na aquisição de competências. Em termos da habilitação para a docência também se fizeram 

sentir alterações, culminando num novo tipo de estágio profissional colocado no âmbito mestrado que 

passou a ser obrigatório para a docência. Por outro lado, a profissão de professor vive um período 

marcado por um aumento da burocratização e das formas de gestão, bem como uma maior 

responsabilização em todos os sectores, culminando numa (re)novada identidade profissional do 

professor (Day, Flores, & Viana, 2007). Assim, não só o modo como a escola é vivida se alterou, 

como emerge uma identidade profissional com novos contornos, pois a identidade profissional é 

histórica, relacional e situacional (Cazales, 2008). Mudanças também visíveis no contexto 

internacional que apontam para uma nova visão de escola, que incorpore outras formas de intervir 

baseadas na investigação sobre o ensino (Luehmann, 2007). Assim, ganha relevo a investigação acerca 

da (re)construção da identidade profissional, o resultado de uma interface entre as experiências 

pessoais dos professores e do contexto social, cultural e institucional do quotidiano (Jurasaite-

Harbison, 2005). Este processo inicia-se antes da formação superior (socialização antecipatória 

(Cornelissen & van Wyk, 2007; Flores & Day, 2006), seguindo-se a socialização durante a formação 

inicial (formação superior e estágio profissional) (Albuquerque, Pinheiro, & Batista, 2008), que 

continua ao longo do percurso profissional.  

O grande impacto com a prática, materializado no estágio profissional, é um momento crucial neste 

processo por via do choque com a realidade e com a responsabilidade total das funções inerentes à 

função de professor (Albuquerque, Pinheiro & Batista, 2008; Flores & Day, 2006). Estudos recentes 

(Forbes & Davis, 2007; Jurasaite-Harbison, 2005; Luehmann, 2007; O'Sullivan, MacPhail, & 

Tannehill, 2009) têm-se detido sobre a construção da identidade profissional no contexto em que esta 

acontece - a escola. Em particular, encontramos estudos (Flores & Day, 2006) que identificam a 

importância da identidade como uma força de mediação entre estrutura e agência (Giddens, 1994) (o 

professor como agente). Tomando Giddens (Giddens, 1994) como referência, entendemos identidade 
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como um processo contínuo e dinâmico, que implica a criação de sentido e (re)interpretação dos 

próprios valores e experiências. Tornar-se professor envolve a (trans)formação da identidade de 

professor, processo descrito como aberto, negociado e dinâmico (Sachs, 2001). Face ao exposto e 

assumindo o estágio profissional como marco fundamental na construção da identidade profissional 

(Albuquerque, Graça & Januário, 2008; Flores & Day, 2006), é de suma importância que se 

acompanhe a operacionalização deste novo modelo de estágio. 

Deste modo e no sentido de responder a estes desafios, elaborou-se um projeto de investigação 

intitulado de "O papel do estágio profissional na (re) construção da identidade profissional no contexto 

da educação física", com o objetivo de compreender como é que os estudantes estagiários, neste novo 

contexto de ensino e profissional, aprendem a serem professores e (re)construem a sua identidade 

profissional. Adicionalmente pretendeu-se que a participação neste projeto tornasse os estudantes mais 

ativos no seu processo de aprendizagem para serem professores de Educação Física.  

De referir ainda que os resultados apresentados neste estudo são apenas dados preliminares do projeto 

global e circunscritos a uma das suas componentes. 

 

Metodologia  

De modo a dar resposta aos objetivos definidos foram realizados dois estudos intensivos de caráter 

exploratório com estudantes-estagiários da FADEUP, do ano académico 2010/2011. Os instrumentos 

de recolha dos dados foram diversos com vista a obter informação distinta e, simultaneamente, 

complementar que permitisse compreender melhor o fenómeno em estudo (Quadro 1). As condições 

de confidencialidade e de anonimato foram garantidas, tendo sido atribuído a cada um dos 

participantes um código de identificação (E1, E2,....E9). 

 

Quadro 1 – Instrumentos e métodos de recolha e análise dos dados 

Estudos Estudo 1 Estudo 2 

Participantes 9 estudantes-estagiários  1 núcleo de estágio. 3 estudantes-estagiários; 1 professor 

cooperante e 1 orientador da faculdade 

Instrumentos  
Entrevista semiestruturada com 8 questões 
abertas. Os temas centrais incluíam: 
i) expetativas; ii) momentos marcantes; 
ii) tarefas e atividades do estágio;  
iv) contributos do estágio; 
Focus grupo; 

Diários de bordo com informação visual. 

Observação não participante e notas de campo 

Entrevistas informais e gravação em vídeo 

Procedimentos 

de recolha 

As entrevistas foram realizadas no final do 
ano a cada um dos estagiários e os focus 
grupo, foram 4 tendo sido distribuídas ao 
longo do ano académico. Durante o ano 
cada estagiário elaborou o seu diário de 

A observação decorreu durante 15 dias, num total de 8 

visitas. 
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bordo, recorrendo não apenas a informação 
escrita mas também visual.  

Procedimentos 

de análise 

O conteúdo das entrevistas foi transcrito 
verbatim e a informação dos focus grupo 
foi transcrita recorrendo a um timeline. 
Após este processo toda a informação foi 
inserida no Nvivo9 e submetida a uma 
análise temática por recurso a um processo 
situado entre o polo dedutivo e indutivo. 
Os temas identificados foram os seguintes: 
i) expetativas; ii) momentos marcantes; iii) 
tarefas e atividades do estágio; iv) 
contributos do estágio. 

O primeiro passo da análise foi realizar a leitura de toda 

a informação para depois se proceder a uma análise 

temática, com recurso ao NVivo 9. Os dados foram 

analisados de forma independente por dois 

pesquisadores, após discussão e negociação chegaram 

aos seguintes temas: i) ser estudante-estagiário; ii) os 

papéis desempenhados pelos elementos do núcleo de 

estágio; iii) traços da identidade dos estudantes-

estagiários; (iv) ser professor.  

 

 

Embora tenha havido a definição de categorias autónomas para cada um dos estudos, porquanto foram 

realizados de forma independente, no trabalho aqui apresentado procurou-se realizar uma triangulação 

dos dados. O objetivo foi procurar alcançar uma leitura com maior completude que permitisse atribuir 

novos e renovados significados à informação já analisada de forma independente. Deste modo, os 

resultados vão ser apresentados e discutidos tomando como referência os seguintes temas: i) das 

expetativas ao ser estudante-estagiário; ii) momentos marcantes; iii) o núcleo de estágio – tarefas, 

atividades e papéis; iv) o estágio e a aquisição da identidade profissional; v) impacto do projeto na 

formação dos estagiários. 

 

Resultados  

Das expetativas ao ser estudante-estagiário 

Os EE esperavam desenvolver durante o estágio as habilidades e capacidades necessárias ao exercício 

docente. Esta expetativa foi confirmada como é visível no excerto do estagiário 3, quando este refere 

que os ganhos mais relevantes que percecionou foram ao nível da capacidade de alterar as suas 

práticas:  

“O que mais me surpreendeu foi a minha capacidade de ir modificando ao longo do tempo e 

mudar as minhas práticas." (E3, ref.2) 

Além destas expetativas confirmadas, os estudantes-estagiários mencionaram que ser estudante-

estagiário revelou ser muito mais daquilo que esperavam no início do estágio. Pois, durante o estágio 

estes sentiram-se responsáveis pelo processo de ensino aprendizagem dos seus alunos, assumindo 

responsabilidades pela e na sua aprendizagem, bem como na sua formação enquanto seres humanos. A 
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noção de que é necessário respeitar as regras instituídas na escola e no grupo de Educação Física, além 

de colaborar na realização de tarefas do grupo disciplinar também emergiu.  

Relativamente às condições das escolas e às caraterísticas dos alunos, as expectativas eram superiores 

às encontradas na realidade. Estes esperavam encontrar alunos motivados para o desporto, mas a sua 

motivação ficou muito aquém do expectável. 

“Tinha esperança de encontrar alunos muito motivados para o desporto, mas estes 

demonstravam muito pouco interesse para as aulas de EF” (E4, ref.9)  

 

Deste ponto de vista a perceção que o estagiário tem que ser capaz de investigar o contexto em que 

está inserido e na sua própria prática, na procura de melhoria e aquisição de novas competências ficou 

bem patente. 

 

Momentos marcantes 

Os momentos marcantes do estágio referenciados pelos estagiários foram sobretudo positivos. Os 

negativos foram pontuais e focados em aspetos funcionais. Das palavras dos respondentes pode 

inferir-se que o que marcou positivamente o estágio foram os Alunos, sendo que o aumento dos seus 

níveis de motivação para a prática desportiva foi referenciado como um dos aspetos mais positivos. 

“Positivas, tenho desde logo a conquista que fui obtendo com os alunos para a prática de 

atividade desportiva e o facto de conseguir uma maior participação nas atividades” (E8, ref.1) 

 

Também o bom relacionamento com os alunos e os resultados de aprendizagem por eles alcançados 

foram referidos como marcas positivas que contribuíram para a construção da sua Identidade de 

professor. Esta noção está bem patente no discurso do estagiário 4.  

"Realmente foi um percurso progressivo de aprendizagens, que me permitiu reformular a 

minha identidade como professor, lembro-me sobretudo dos momentos positivos” (E4, ref.5) 

 

Outro aspeto destacado pelos estudantes-estagiários foi o bom relacionamento alcançado manter com 

os alunos das diferentes turmas. Nas palavras dos estagiários esta conquista foi um elemento promotor 

do seu desenvolvimento profissional (E4) 

"Realmente foi um percurso progressivo de aprendizagens que me permitiu reformular a 

minha identidade como professor (…) e lembro-me sobretudo dos momentos positivos” (E4, 

ref.1) 
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Já em termos negativos emergiu a falta de condições em alguns espaços da aula de Educação Física 

(E5) e o excesso de trabalho, principalmente no início do estágio, que deixava pouco tempo para 

outras tarefas (E8) 

“A falta de material e os espaços pequenos foram obstáculos que tive que ultrapassar” (E5, 

ref.2)  

“No início eram tantas tarefas que não sabia o que fazer primeiro (…)não foi fácil”(E8, ref.3) 

 

O núcleo de estágio – tarefas, atividade e papéis  

De entre a multiplicidade de tarefas que os estagiários enunciaram como necessárias no estágio, as 

relacionadas com o processo de planeamento, reflexão das aulas (E2) e observação de aulas (E1) 

foram as percecionadas como obrigatórias. De entre elas, o planeamento emergiu como a tarefa mais 

trabalhosa, sendo que no início a utilidade do processo era posto em causa e, gradualmente, como é 

visível no excerto a seguir apresentado, foi ganhando significado. 

“(…) agora percebo o que é o MEC [Modelo de Estrutura de Conhecimento]  a utilidade que 

têm, mas no início do ano fazia por fazer e com base no dos outros anos (…) fazia sem 

perceber porquê. E hoje em dia com o módulo 8 (…) em que todos os módulos se juntam… 

Acho que é um módulo muito útil e que devia ser explorado (…) Porque um MEC com tantas 

páginas acaba por não ser tão rentabilizado como aquele que além de prático tem lá tudo o 

que é necessário.” (E3, ref.3)  

 

 “A reflexão foi exatamente este processo, primeiro custou, primeiro estranha-se e depois 

entranha-se. Na realidade aquilo custou-me imenso no início, mas depois quando comecei a 

olhar para aquilo de outra forma realmente já era uma necessidade e não uma imposição e já 

o fazia naturalmente e quase como algo que estava implícito a dar a aula.” (E2, ref.1)  

 

“A observação de aulas era uma coisa imposta, mas era uma coisa que a gente fazia a mais 

sempre porque víamos que aquilo era importante para nós. Numa fase inicial nos víamos, nos 

sentíamos muito isso, o nosso PC até fazia propositadamente erros e no final mandava-nos 

identificar os erros que ele fez na própria aula. E…e isso tudo foi um processo construtivo que 

teve muito valor.” (E1, ref.1)  

 

Outras tarefas foram referenciadas como tendo sido realizadas por iniciativa própria, sendo que a 

maioria se direcionou se relacionaram com as aulas. Os motivos apresentados para este investimento 
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materializaram-se na necessidade de motivar os alunos e no facto de ser este o espaço onde se sentiam 

mais autónomos na tomada de decisão.  

 “(…)ao início senti que isso era uma obrigação e não algo que eu quisesse fazer porque era 

algo que me ajudava, mas… Depois há sempre tarefas que eu achei que eram úteis como fazer 

o plano de aula, fazer a reflexão (…) (E9, ref.4) 

 

O facto das atividades e tarefas no decurso do estágio acontecerem em contexto real de ensino e em 

grupo foi entendido como crucial à sua formação. A existência do núcleo foi interpretada como uma 

mais valia, porquanto permitiu a partilha e a cooperação com os colegas de estágio. O apoio do 

orientador da escola foi igualmente referenciado como importante.   

“Acho que o facto de estarmos em núcleo de estágio contribuiu muito. Eu evoluí com os meus 

colegas (…) sem dúvidas as minhas reflexões evoluíram graças às reflexões que tínhamos em 

conjunto, tanto o núcleo de estágio, como com o professor cooperante (E7, ref.3)  

 

“Vou sempre lembrar-me do trabalho que fiz com meus colegas e também com o professor 

cooperante, foram um grande contributo, ajudaram-me a ser o professor que hoje sou." (E4, 

ref. 2).  

 

O estágio e a aquisição da identidade profissional 

Os estagiários atribuíram grande importância ao estágio, considerando que lhes permitiu aceder à 

profissão, como ilustra o excerto apresentado.  

“Mas para mim o estágio funcionou como um abrir de portas para muitas questões, muitas 

dúvidas, muitas reflexões, porque não tinha noção de como as coisas funcionavam no que diz 

respeito à profissionalidade, o exercer da profissão.” (E4, ref.1)  

 

Os estagiários revelaram que para eles ser professor de Educação Física é reflectir constantemente 

sobre a prática-pedagógica, é saber reajustar e adoptar estratégias frente às características particulares 

do contexto, é planear e tomar decisões no sentido de proporcionar mais aprendizagens aos alunos. Foi 

neste processo de dar resposta às necessidades dos alunos, a que se associou a perceção de valorização 

por parte dos alunos que a sua identidade como professores começou a emergir.  

"Eles [alunos] sentiram a necessidade de ter algo mais. Então a partir daí a minha ação teve 

muito mais significado para eles (...) Por isso, foi a partir daquele momento, então sim, que eu 

comecei a sentir-me como um professor" (E2, ref.5) 



3589 

 

 

 

O exercício das atribuições adstritas ao professor, nomeadamente preparar as aulas, gerir a turma, 

relacionar-se com os alunos foram os aspetos que os estagiários deram ênfase na função de professor. 

Contudo, também entenderam que a função do professor ultrapassa largamente a sala de aula e que 

isso, também faz parte do ser professor. 

“Além disso, compete-nos a nós também, tanto no contexto de aula como fora da aula, 

contribuir para uma formação e educação dos alunos, não só aqueles que são da nossa turma 

mas também aqueles que englobam a escola. (…) Acho que temos um vasto leque de tarefas a 

cumprir, onde cada vez mais o cumprimento burocrático é exacerbado e que muitas vezes 

dificulta esta ligação e o comprometimento do professor naquilo que é o seu contexto de 

ensino mais prático que é a lecionação de aulas.” (E3, ref.4)  

 

A perceção da imprevisibilidade do contexto educativo e, consequentemente, a necessidade de tomar 

decisões autónomas na procura da superação das dificuldades dai decorrente ganhou espaço no 

entendimento dos estagiários. Esta tomada de consciência parece, assim, também ela, ser uma marca 

da aquisição da identidade profissional dos estagiários.  

“Ter uma profissão em que se assume ou que se deve assumir a capacidade de se adaptar 

constantemente às circunstâncias, à imprevisibilidade que se vive na escola. É estar preparado 

para lidar com diferentes professores, com diferentes personalidades, porque de facto há 

alguns momentos de desataria na escola. É procurar harmonizar esses momentos e ir de 

encontro a objetivos comuns.” (E6, ref.2) 

 

Impacto do projeto na formação dos estagiários 

A participação no projeto, materializada na elaboração dos diários de bordo, a recolha de imagens 

acerca das vivências tidas em estágio, bem como a participação regular nas entrevistas individuais e de 

grupo revelaram ser elementos impulsionadores da formação dos estagiários. Veja-se, a título de 

exemplo, o teor das suas reflexões escritas que melhorou substancialmente passando de uma tipologia 

de registo meramente descritivo para registos interpretativos e críticos, como patenteiam os excertos a 

seguir apresentados. 

“Hoje a aula começou à hora prevista. Os alunos estavam calmos e a informação inicial foi 

transmitida sem problemas (...) as tarefas foram todas realizadas, mas no exercício 4 um dos 

grupos ficou com menos 1 elemento porque o “António” faltou (...)” (E5, ref.3) 
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“O exercício 3 não resultou, pois os alunos não conseguiram concretizar o ataque. A 

dificuldade foi no último passe pela defesa pressionante. Na próxima aula tenho que facilitar o 

ataque, colocando-o em superioridade numérica recorrendo a um joker na fase final do 

exercício” (E5, ref.12)  

 

Outro aspeto que emergiu deste contacto direto e frequente com os estagiários foi que a partilha de 

conhecimentos e experiências no seio do núcleo de estágio é crucial ao seu crescimento como 

professores. O núcleo revelou ser uma verdadeira comunidade de prática, orientada pelo professor 

cooperante em que a aprendizagem aconteceu.  

“Acho que o núcleo foi sem dúvida importante porque todo aquele processo de partilha e 

conjunto, planificação conjunta, acho todo este processo mais simplificado e enriquecedor do 

que eu só tivesse apenas a minha perspetiva” (E1, ref.7) 

 

Discussão 

A noção de que o estágio é um espaço rico em aprendizagens ficou evidente no discurso dos 

estagiários. A aprendizagem em contexto de estágio foi reconhecida como efetiva e com grande 

impacto na aquisição de novos conhecimentos e competências. A responsabilidade que assumiram 

como professores de uma turma, com todas as tarefas e funções inerentes a esse exercício, foi 

marcante para todos eles. Com efeito, como referem Albuquerque, Pinheiro e Batista (2008) e Flores e 

Day (2006) o estágio materializa o impacto com a prática profissional, assumindo-se como um 

momento crucial no processo formativo do futuro professor.  

De entre as vivências mais significativas as que se relacionaram com o processo de ensino-

aprendizagem, mais especificamente com os alunos, sobressaíram na pirâmide dos significados 

atribuídos. O aluno revelou ser o elemento central de investimento dos estagiários. Assim, a 

introdução à prática profissional deixou patente nos formandos, futuros professores, que de entre a 

multiplicidade de tarefas e funções adstritas ao professor o Aluno ocupa o lugar central da sua ação. 

A componente institucional da função do professor foi percecionada e apropriada pelos estagiários 

como partes importantes do seu processo formativo. A pluralidade e a natureza das funções docentes 

foram captadas pelos estagiários, remetendo-os para a noção de polivalência e alternância que exige 

uma articulação constante entre a ação teórica e a ação prática. Esta compreensão consubstanciou-se 

na noção de que o meio educativo é um espaço instável, que exige do professor grande capacidade de 

adaptação e transformação de saberes. Assim, as palavras de Dominicé (1990), quando refere que a 

formação é um processo dinâmico e em transformação contínua, ganharam importância.  
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A aquisição de uma conduta em consonância com a ambiência social que caracteriza cada escola 

sobreveio no entendimento dos estagiários, visível, por exemplo, no: respeito pelas regras instituídas 

na escola e no grupo disciplinar; na colaboração e desenvolvimento de atividades extracurriculares; na 

partilha de conhecimentos com os outros atores educativos e nas iniciativas pessoais com vista a 

melhorar o projeto educativo da escola. O estágio vivenciado por estes estagiários revelou ser um 

espaço rico em experiências significantes, que criou condições para os estagiários pensarem, 

analisarem e (re)construírem os seus entendimentos e conceções acerca do ensino e da escola. Neste 

sentido, Batista (2011) defende que o estágio profissional tem de ser um espaço onde se possa 

solidificar os requisitos da competência e não um mera aplicação de habilidades (competências). Ideia 

esta que ficou reforçada pelo facto dos estudantes-estagiários terem reconhecido a importância de 

investigarem o contexto em que estão inseridos e a sua própria prática na procura de melhoria e 

aquisição de novas competências. O plasmado nas normas orientadoras do estágio profissional da 

FADEUP, atualmente em vigor (2011/2012), quando refere que “O Estágio Profissional entende-se 

como um projeto de formação do estudante com a integração do conhecimento proposicional e 

prático necessário ao professor, numa interpretação atual da relação teoria prática e 

contextualizando o conhecimento no espaço escolar” (p.3) ganhou significado no discurso dos 

estagiários. 

O facto de o estágio acontecer em grupo revelou ser uma mais-valia para o desenvolvimento 

profissional dos estagiários. O núcleo de estágio funcionou como uma comunidade de aprendizagem 

rica em partilha e promotora da reflexão, elementos estes fundamentais na atividade do professor. 

Pois, como salienta Schön (1983), a reflexão é um processo que permite enriquecer o reportório do 

professor e melhorar a sua capacidade de resolver problemas conduzindo-o a uma mudança das suas 

práticas. Neste contexto grupal, em comunidade prática, o professor cooperante arrogou um papel 

essencial. Neste sentido, e parafraseando Alarcão (1996, p.93) “o professor cooperante deve surgir 

como um treinador de um atleta, um “amigo”, que possibilite as melhores condições de sucesso, como 

alguém que ajude e monitorize, de forma a desenvolver aptidões e capacidades no estudante 

estagiário”. Também Albuquerque, Graça e Januário. (2005) consideraram que o professor cooperante 

é um dos principais intervenientes no processo formativo do estagiário, orientando-o no sentido de 

este desenvolver competências e atitudes necessárias a um desempenho consciente, eficaz, responsável 

e competente. 

O estágio permitiu aos estagiários adquirem traços da identidade profissional do professor. O 

veiculado por Jurasaite-Harbison (2005), que a identidade profissional é o resultado de uma interface 

entre as experiências pessoais dos professores e o contexto social, cultural e institucional do 

quotidiano, ganhou significação. Cazales, (2008) acresce, veiculando que a identidade profissional é 

histórica, relacional e situacional. 
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Para além desta noção de inter-relação entre a pessoa (individual) e o social a apreensão de que, tal 

como refere Sachs (2001), tornar-se professor envolve a (trans)formação da identidade; que é processo 

descrito como aberto, negociado e dinâmico, parece confirmar-se. Assim, a (re)interpretação dos 

valores e experiências de cada um dos estagiários no contacto diário com a comunidade escolar e em 

particular, com os colegas de estágio, foi decisiva ao seu desenvolvimento profissional. Neste 

concreto, a noção de que a aquisição da identidade, nomeadamente a profissional, é um processo em 

que cada pessoa, permanecendo ela própria e reconhecendo-se a mesma ao longo de sua história, se 

forma, se transforma, em constante interação, ganhou significado. 

A participação dos estagiários neste projeto de investigação, pela envolvência diária que exigiu, 

designadamente pela elaboração do diário de bordo, bem como a participação regular nas entrevistas 

individuais e de grupos, revelou-se um elemento impulsionador para a sua formação. Na verdade, 

estes melhoraram os seus processos reflexivos, bem como a sua capacidade de partilhar e de iniciativa 

que conduziu a melhorias das suas práticas. O surgimento das suas identidades como professores 

também foi acontecendo neste contexto de comunidade. Ficou patente a importância do estágio 

ocorrer em contexto de prática real de ensino e em comunidade apoiada por um elemento experiente, o 

professor cooperante. Como defende Lave e Wenger (1991) a aprendizagem deve ser situada na 

garantia da criação das melhores condições para os estagiários acederem a uma participação periférica 

legítima, isto é, apoiada e gradualmente autónoma.  

 

Conclusão 

Os estudantes estagiários no contexto de estágio acederam à realidade escolar e aos agentes de 

socialização indispensáveis à aprendizagem do que é ser professor. A passagem de estudante-

estagiário para professor foi gradual. O desafios e experiências positivas vividas com os alunos, o 

desempenho da multiplicidade de tarefas e a partilha de conhecimentos e de experiências com outros 

atores educativos, principalmente com os colegas do núcleo de estágio, permitiu aos estudantes-

estagiários ir construindo a sua identidade como professores. De facto, a noção de que a construção da 

identidade profissional é um processo dinâmico e em continuum, que implica a criação de sentido e a 

(re)interpretação dos próprios valores e experiências, ficou patente neste estudo. Independentemente 

da aceitação da riqueza do estágio em contexto real de ensino, importa também atender a que a 

quantidade e intensidade da experiência prática não induzem necessariamente a mudanças nas direções 

desejadas. Para que tal aconteça é necessário que os condutores do processo, neste caso os professores 

cooperantes, sejam capazes de agir na flexibilidade, levando os estagiários a serem agentes ativos do 

seu próprio processo de formação. 
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Outro aspeto a salientar é que a participação dos estagiários em projetos desta natureza, em que eles 

não são apenas participantes mas também formandos, traz benefícios não apenas à investigação mas 

também ao seu processo formativo. A aprendizagem pode, assim, ser mais efetiva. 

Estes resultados sendo apenas preliminares necessitam de um maior aprofundamento e de dados 

complementares. Será a continuidade deste investimento que permitirá aceder a um entendimento mais 

completo e profundo acerca do modo como os estudantes-estagiários aprendem e como configuram a 

sua identidade profissional.  
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Resumo: 

Esta comunicação aborda a questão da avaliação da aprendizagem em práticas inovadoras no 

ensino superior. Para a análise da avaliação da aprendizagem de conteúdos propostos a partir de 


