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O ESTÁGIO E A APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA EM SAÚDE 
COLETIVA 
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Resumo 
O estágio docência pode se constituir o espaço onde o pós-graduando articula os 
saberes do campo específico, os saberes pedagógicos e didáticos e os saberes da 
experiência, contribuindo para a construção da sua identidade profissional. Não deixa 
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de ser um momento desafiador, tendo em vista que o futuro docente vai se deparar 
com a realidade complexa da sala de aula e assumir o seu protagonismo. O trabalho 
apresenta resultado de investigação, de abordagem qualitativa, que teve como campo 
empírico o Curso de Mestrado em Saúde Coletiva de uma universidade pública da 
Bahia, Brasil. Objetivando conhecer as contribuições do estágio para a aprendizagem 
da docência na educação superior, a investigação contou com a participação de doze 
colaboradores que foram entrevistados. O estudo fundamentou-se em autores como 
Almeida e Pimenta (2014); Lima (2013); Pimenta e Gonçalves (1990); Tardif (2006) e 
Zabalza (2014). Os resultados apontam que o estágio docência contribui, dentre outros 
aspectos, para aproximar o futuro docente da realidade do cotidiano da sala de aula, 
resolver os seus problemas mediante a dimensão técnica, incorporar aos saberes 
adquiridos na graduação os saberes da experiência, experimentar o exercício do 
trabalho coletivo e colaborativo com colegas, estudantes e professor mais experiente, 
fazendo com que o sujeito confirme a sua escolha profissional pela docência.  
 
Introdução 
Nas últimas décadas, a fim de melhorar a sua reputação internacional e garantir a 
participação da economia mundializada, o Brasil vem sendo pressionado a 
implementar  políticas de redução das desigualdades sociais, tirando milhões de 
pessoas da extrema pobreza, acelerar o ritmo de evolução da ciência e tecnologia,  e 
promover a inclusão social, principalmente nas áreas da educação superior  e da 
saúde.  
Nesse sentido, em 2005, visando ordenar a formação de recursos humanos de modo a 
aproximar os cursos de graduação da área de saúde (medicina, enfermagem e 
odontologia) às necessidades concretas da população brasileira no que diz respeito ao 
serviço público de saúde, preparando profissionais mais capazes de desenvolverem 
uma assistência humanizada, de qualidade e resolutividade, o Ministério da Saúde, 
juntamente com a Secretaria de Educação Superior (SESu) e com o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais AnísioTeixeira (INEP) do Ministério da Educação, 
criou o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde - Pró-
Saúde.  
Além da orientação teórica e prática, o Pró-Saúde (BRASIL, 2005) favorece a orientação 
pedagógica para a formação dos profissionais, sugerindo metodologias de ensino-
aprendizagem desafiadoras, que propiciem aos estudantes: “o lugar de sujeitos na 
construção dos conhecimentos” (p.29), o aprender fazendo, “que pressupõe a inversão 
da sequência clássica teoria/prática na produção do conhecimento, assumindo que 
este acontece de forma dinâmica por intermédio da ação-reflexão-ação,” (p.30), a 
problematização, o “desenvolvimento de busca, seleção e avaliação crítica de dados e 
informações em livros, periódicos, bases de dados locais e remotas” (p.30), a avaliação 
formativa e somativa dos conhecimentos, o desenvolvimento de atitudes e 
habilidades, o que implica, fundamentalmente, os docentes dos cursos de graduação 
e, consequentemente, sua formação em Programas de Pós-Graduação stricto sensu. 
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Metodologia 
Diante desses desafios, realizamos uma investigação empírica, de abordagem 
qualitativa, em um curso de Mestrado em Saúde Coletiva de uma universidade pública 
da Bahia, Brasil, que teve por objetivo conhecer as contribuições do estágio docência 
para a formação de estudantes que estão se preparando para a docência na educação 
superior. Participaram da investigação doze estudantes desse Programa que 
finalizaram o estágio docência. Os dados foram produzidos mediante entrevistas 
semiestruturadas após o livre consentimento desses colaboradores e analisados com 
inspiração na Técnica Análise de Conteúdos (BARDIN, 2001). Por questões éticas, os 
colaboradores receberam nomes fictícios. 
Estágio: conceito e contribuições para a aprendizagem da docência em Saúde Coletiva 
O vocábulo estágio possui várias concepções e sentidos, dentre eles, é “um espaço de 
aprendizagem da profissão” (LIMA, 2013, p. 27). Nesta seção, no intuito de 
compreendermos as contribuições do estágio para o aprendizado da docência no 
ensino superior, vamos confrontar os saberes produzidos pelos colaboradores e 
colaboradoras da nossa pesquisa  com a literatura especializada, a fim de alargar os 
significados. 
A primeira contribuição do estágio é aproximar o futuro docente da área de Saúde 
Coletiva, da realidade da sala de aula, onde de fato ele vai aprender a saber fazer. Essa 
ideia é evidenciada nos depoimentos dos mestrandos: “[...] a maior contribuição que o 
estágio está me proporcionando, neste momento, é [...] vivenciar todas as 
particularidades da sala de aula [...] É vivenciar as dificuldades [...] É o processo de 
observação mesmo. Observar como é que funciona o dia-a-dia de uma sala de aula” 
(Lucas) e “o estágio, realmente, lhe aproxima do que você vai fazer futuramente” 
(Vanessa). Tais depoimentos dialogam com Pimenta e Gonçalves (1990) ao afirmarem 
que o estágio possibilita a aproximação do mestrando com o contexto onde ele vai 
atuar, ou seja, onde a articulação entre a realidade e o exercício teórico deve 
acontecer. 
A segunda contribuição do estágio docência é a possibilidade dos mestrandos 
incorporarem, no exercício da função de professor universitário, os saberes da 
experiência ou práticos, que são acionados, segundo Tardif (2006, p. 39), “sob a forma 
de habitus e de habilidades, de saber-fazer e de saber ser,” que são articulados a 
outros diferentes saberes. A mestranda Fênix afirma: “[...] está agregando muita 
experiência à minha caminhada. É também uma vivência absolutamente relevante no 
sentido de me aprimorar como docente, que a gente não sabe tudo”. Para Martins 
(2013), a maior contribuição do estágio docência é o desvelamento das necessidades 
formativas dos estagiários para um exercício docente comprometido, tanto com o 
aprender como com o ensinar. Na ótica da mestranda Marília, o professor que exerce a 
profissão com qualidade é aquele que “[...] se forma com o acúmulo de experiências.” 
Ora, a experiência é aquilo que toca, aquilo que mobiliza e envolve pessoalmente o 
mestrando. Com efeito, para Zabalza (2014), a experiência do estágio gera 
aprendizagem, na medida em que propicia a reflexão sobre a prática e leva o indivíduo 
a uma ação intencional, a fim de comprovar as hipóteses formuladas durante a 
reflexão.  
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A terceira contribuição do estágio é a resolução de problemas específicos relacionados 
ao processo ensino-aprendizagem, mediante a sua dimensão técnica. Evidentemente, 
não se trata da versão restrita em que o mestrando adquire as destrezas operativas do 
exercício da docência, a fim de reproduzir as condutas dos professores mais 
experientes. Mas, um período em que eles se debruçam sobre a definição dos 
objetivos, a seleção dos conteúdos e das estratégias de ensino, a intervenção 
educativa e a avaliação da aprendizagem, que se constitui uma das maiores 
dificuldades dos professores. Tal contribuição direciona para a necessidade de ampliar 
os conhecimentos da Didática, na perspectiva de assegurar uma prática de ensino 
alicerçada em bases teórico-metodológicas que contribuam para a reflexão sistemática 
sobre o processo de ensino-aprendizagem, a tomada de decisões e a resolução de 
problemas que se destacam na docência na graduação. Como exemplo, destacamos o 
depoimento de Athos: “Tem contribuído porque eu tenho aprendido muito a observá-
los, a planejar atividades que envolvem grupos [...] Então, me ajudou muito no sentido 
do planejamento, de avaliar também”.  
A quarta contribuição do estágio, nas representações dos mestrandos, é a orientação 
do professor experiente. O fato deste professor estar planejando as atividades 
conjuntamente e acompanhando o estagiário, contribuirá, segundo Zabalza (2014), 
para o aprendizado dos saberes teóricos, experienciais, pessoais, éticos e emocionais 
da docência. Vejamos como o mestrando Aramis, se coloca a este respeito: “[...] o que 
tem contribuído mais é o feedback do professor que é da disciplina [...]dele explicar as 
coisas, da gente trabalhar o plano de aula, o planejamento da disciplina e da gente 
estar sempre junto.” 
A quinta contribuição refere-se a um estágio desenvolvido coletivamente e de maneira 
colaborativa entre estagiários, colegas e professores regentes. Esta acepção foi 
enfatizada por Joana: “[...] Cada aula que eu dei eu tive um feedback dos colegas, do 
supervisor. Isso é fundamental para que a gente consiga preparar as próximas aulas de 
uma forma melhor”. Para Veiga (2007), a formação docente precisa colaborar com a 
emancipação e a consolidação de “um coletivo profissional autônomo e construtor de 
valores e saberes próprios” (p. 36). Nessa direção a investigação de Joaquim et. al. 
(2011) certifica que o estágio docência além de articular o ensino com a pesquisa, 
precisa ser fruto de um trabalho coletivo onde possa ocorrer um diálogo entre os 
cursos de Graduação e Pós-Graduação. 
Por fim, a sexta contribuição é a importância do estágio para a formação docente e 
também a confirmação da escolha da docência universitária como profissão por parte 
dos estagiários. A maioria dos participantes da investigação assevera que o fato de 
participar de todas as etapas do estágio e do sentir-se professor, mesmo sob a 
supervisão do docente mais experiente e titular da disciplina, confirma o desejo de 
investir na carreira docente, em nível superior como explicita a mestranda Emília: “[...] 
Eu acredito que o estágio colaborou muito pra minha formação. [...] fortaleceu muito a 
convicção que eu tinha de querer ser docente” e, também, na opinião da estagiária 
Vanessa: “[...] o estágio lhe traz essas questões que você só assistindo aula não são 
suficientes. [...] o estágio, realmente, lhe aproxima do que você vai fazer futuramente”. 
Esse desejo pela docência remete-nos ao pensamento de Almeida e Pimenta (2014) ao 
destacarem que essa experiência formativa deve ser o eixo articulador para a profissão 
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docente. É o lugar onde o estagiário vai confirmar ou não a sua opção profissional pela 
docência universitária. No caso de nossa pesquisa, todos os sujeitos confirmaram esse 
desejo de atuarem como professores. 
 
Resultados 
Os resultados da investigação comprovaram que o fato de aproximar o formando da 
realidade concreta da sala de aula no ensino superior e tendo a participação de um 
professor experiente que acompanhe este formando, desde o momento do 
planejamento do componente curricular onde esse sujeito vai atuar, o estágio pode 
contribuir para o desenvolvimento da autonomia, da gestão da classe, do trabalho em 
equipes, da criação e aplicação de estratégias de ensino diferenciadas, da reflexão 
sobre a prática, do conhecimento do contexto dos estudantes da graduação, da 
transformação da realidade, da tomada de decisões, da busca de parcerias com os 
estudantes e com os colegas e do exercício da responsabilidade e da ética 
profissionais. 
 
Conclusões 
Por fim, ressaltamos que o lugar da formação inicial de professores universitários é a 
Pós-Graduação, em especial os cursos de Mestrado e de Doutorado.  Destarte, levando 
em consideração a complexidade da docência, este lócus específico precisa discutir as 
teorias e as questões relativas à docência na educação superior, além da formação do 
pesquisador, contribuindo para uma maior aproximação da pós-graduação com a 
graduação. Nessa perspectiva, o estágio docência se destaca como um componente 
curricular decisivo na preparação profissional para o exercício docente, em nível 
superior, devendo merecer a atenção particular dos Programas de formação de 
professores.  
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Resumo 
Hodiernamente, a sociedade integra-se numa economia do conhecimento, pelo que 
temos assistido, em Portugal, a um processo de reconfiguração dos modelos de ensino 
superior, sobretudo decorrentes do Processo de Bolonha, visando o desenvolvimento 
de competências. Objetivo: Analisar a perceção dos estudantes finalistas de um curso 
de licenciatura em enfermagem acerca dos fatores com mais influência positiva no seu 
desenvolvimento de competências. Metodologia: Estudo exploratório-descritivo, com 
aplicação de um questionário a 199 estudantes, com recurso à análise de conteúdo da 
informação. Resultados: O ensino clínico/estágio é o fator que mais influencia 
positivamente o desenvolvimento de competências. Conclusão: A experiência clínica e 
a reflexão são fulcrais na aprendizagem e desenvolvimento da competência 
profissional em enfermagem. 
 
 
Introdução 
Com o Processo de Bolonha emergem mudanças a nível político, económico, social e, 
nos processos de ensinar e de aprender. Protagonizam-se opções estratégicas visando 
a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior, procurando uma Europa mais 
competitiva cientificamente. 
Sobressaem novas conceções associadas à comparabilidade de diplomas e de graus 
através de uma maior flexibilidade no desenho curricular, com  estruturação do ensino 
superior em três ciclos de estudos e, instituição de ECTS (european credit transfer 
system), a uma maior mobilidade de professores e estudantes, a uma maior 
competitividade e empregabilidade, criando-se condições para a aprendizagem 


