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RESUMO 

Este trabalho faz parte do projeto Universidade e Profissão docente: Práticas de ensino 
(pesquisa e extensão) na formação de futuros professores de biologia, graduandos da UFS, 

campus de Itabaiana. Foi desenvolvido a partir da análise dos relatórios de atividade de 
observação apresentados pelos graduandos matriculados na disciplina de Estágio 
Supervisionado de Ensino de Biologia I em 2009/2. Cada um desenvolveu sua própria análise 
sobre as práticas pedagógicas dos professores do ensino médio, presenciadas em sala de aula 
durante o período do estágio. Assim, neste subprojeto de pesquisa buscou-se fazer uma meta-
análise dos resultados obtidos por esses discentes. 
PALAVRAS CHAVES: Ensino de Biologia, professor pesquisador, Estágio supervisionado. 
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ABSTRACT 
This work makes part of the project University and educational Career: Teaching practices 
(research and extension) in the biology future teachers formation, undergraduate of the UFS, 
campus of Itabaiana. It was developed from the activity reports analysis of observation 
presented by undergraduate enrolled in the Apprenticeship discipline Supervised of Biology I 
in 2009/2. Each one developed its own analyzes about teachers' pedagogical practices of the 
average teaching, witnessed in class room during the apprenticeship period. This way, in this 
research work it sought to do a results goal-analysis obtained by these students. 
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1 Bolsista PICVOL/CNPQ- Aluna de graduação do Curso de Ciências Biológicas/Departamento de Biociências 
(DBC)/ Universidade Federal de Sergipe (UFS) cecelabioalmeida@hotmail.com; 
2 Bolsista PIBIC/CNPQ- Aluna de graduação do Curso de Ciências Biológicas/DBC/UFS 
railene.ufs@gmail.com; 
3 Prof. Dr. Orientador- DBC/NPGECIMA/GPEMEC- UFS; apagan.ufs@gmail.com 
4 Eixo Temático 13: Ensino Superior no Brasil 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 

2 

 

1. INTRODUÇÃO 

Esta pesquisa é parte do projeto Universidade e profissão docente: práticas de 

ensino (pesquisa e extensão) na formação de futuros professores de Biologia, graduandos da 

UFS, Campus de Itabaiana, que se propõe a integrar pesquisa e extensão nas atividades de 

formação inicial dos graduandos do referido curso. 

Esse projeto está organizado em duas fases: primeiramente, no contexto das 

disciplinas de Metodologia de Ensino de Biologia e Instrumentação para o Ensino de 

Biologia, os graduandos desenvolveram pequenos projetos de pesquisa sobre conhecimento 

de alguns alunos de ensino médio á respeito de temas da Biologia. Em uma segunda etapa, 

nas atividades de observação nos Estágios Supervisionados de Ensino de Biologia esses 

graduandos procuraram descrever e analisar alguns episódios de ensino-aprendizagem em 

escolas de Itabaiana e região. Cada um desenvolveu sua própria análise que foi retratada no 

relatório de atividades. Assim, neste subprojeto de pesquisa buscou-se fazer uma meta-análise 

dos resultados obtidos por esses discentes, durante as atividades da segunda fase. 

Através dessa metodologia de ensino pela pesquisa na formação de 

professores, é possível que os discentes, possam questionar teorias e produzir conhecimentos 

no processo de sua formação acadêmica. No entanto, o desenvolvimento desse trabalho não 

deve ser apenas intuitivo. Ele necessita de reflexão através de avaliação sistemática, como 

proposto nessa pesquisa. 

2. METODOLOGIA 

A segunda etapa do projeto que engloba este plano de trabalho foi realizada por 

06 graduandos matriculados na componente curricular Estágio Supervisionado de Ensino de 

Biologia I. Cada um desses discentes fez observações em sala de aula no Ensino Médio, 

baseando-se na técnica de estudo de caso episódico. 

Para Nunes (2008, p.101), essa metodologia envolve uma descrição detalhada 

de determinadas situações ou episódios de ensino-aprendizagem, devendo-se considerar os 

elementos contextuais, cognitivos e afetivos. Ela também serve como uma ferramenta de 

ensino que favorece a análise e a crítica de casos reais provenientes do contexto escolar. 

Utilizando-se do estudo de caso episódico o professor pode inserir em sua formação 

acadêmica a atividade de pesquisa, o que poderá refletir positivamente em sua prática 

docente. 

Em vista dessa metodologia investigativa, o docente passa a ser um 

profissional mais flexível e capaz de aplicar métodos de pesquisa que incluam ação e reflexão. 
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Após os estagiários descreverem os episódios de ensino presenciados durante o 

período de 40 horas de observação, conforme previsto no regimento do estágio, eles 

selecionaram alguns casos que lhes pareceram mais relevantes e a partir dessas cenas, fizeram 

uma análise crítica das mesmas, com base em revisões bibliográficas de pesquisas sobre o 

assunto selecionado. Dessa maneira, os episódios identificados foram traduzidos em 

problemas de pesquisa. A busca de soluções ou discussões para esses problemas foi relevante 

para o processo de formação inicial desses futuros professores.  

Nesta pesquisa foi proposto fazermos uma categorização dos principais 

episódios selecionados por esses graduandos baseada em Bardin (2004). Dessa maneira, 

foram elaboradas categorias e subcategorias para a análise temática do conteúdo presente nas 

afirmações escritas por esses discentes. Segundo Bandin (2004), isso permite fazer uma 

classificação sistemática dos elementos presentes no texto, e também facilita a criação de 

novas hipóteses de interpretações. 

Em seguida, tais categorias foram analisadas com base em algumas questões de 

partida: por que esses alunos escolheram determinados episódios? O que eles dizem sobre o 

contexto do ensino na região pesquisada? Como os dados dos seis relatórios desenvolvidos 

em diferentes escolas podem ser complementares na tentativa de levantarmos inferências 

sobre o contexto local da Educação Básica? 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir do processo de categorização dos resultados obtidos através da análise 

das observações feitos pelos seis graduandos em sala de aula, foram elaboradas duas 

categorias.  

A primeira, intitulada Didática do professor e o processo de ensino-

aprendizagem versou sobre as responsabilidades e competências dos professores no exercício 

de suas atividades profissionais. Esta categoria apresenta duas subcategorias que estão 

relacionadas com a maneira como os professores se relacionam com seus alunos e com o 

conteúdo proposto para aula. Conforme Carvalho (1973, p.69), “[...] numa sala de aula, a 

interação entre professor e aluno é talvez a variável mais importante no ensino, pois as 

situações de aprendizagem podem ser vistas como uma interação entre professor, aluno e 

ambiente”. 

A subcategoria 1.1 Métodos, técnicas e recursos didáticos mostra a observação 

dos estagiários sobre como o professor trabalha o conteúdo para seus alunos. Foi apontado 
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que alguns professores utilizam principalmente, aula expositiva, vídeos e seminários. Seguem 

abaixo alguns trechos presentes nos relatórios dos estagiários. 

 

O professor começa a passar o conteúdo no quadro, [...] alguns 
copiam a explicação do professor e permanecem calados olhando para 
o professor. (Aluno C) 
 
Na explicação, o professor inclui outros temas, como por exemplo, 
história da ciência. [...]. (Aluno E) 
 
O professor usou metáforas para uma adequação para a modalidade de 
ensino, comparando as organelas à órgãos da célula. (Aluno A) 
 
O professor começou a copiar no quadro uma introdução, porque 
serviria de gancho para o vídeo que iria passar. (Aluno B) 
 
Nessa aula os alunos apresentaram seus trabalhos referentes ao evento 
sobre drogas, sendo que os grupos foram divididos em: 1- Esporte 
para prevenção [...]; 2- Anabolizantes. 
 

Nos trechos apresentados é possível perceber que há um predomínio do uso do 

quadro negro como recurso didático de transcrição, por vezes resumida, do conteúdo 

apresentado nos livros didáticos. Bem como, a aula expositiva, com método predominante. 

De acordo com Amaral (2006), “[...] se em uma aula é usado à técnica 

expositiva para introduzir um determinado conteúdo, certamente seriam privilegiados 

elementos contextuais, além de aspectos polêmicos e instigantes sobre o assunto”. Entretanto, 

na maioria das aulas observadas foi percebido que prevalece a transmissão de noções e 

conteúdos pelo professor, sendo este o foco das atenções.  

Como ressalta Lima e Vasconcelos (2006, p.405), “[...] o Modelo Didático 

Tradicional é caracterizado por concepções de ensino como uma transmissão de 

conhecimentos [...]”, em que os conteúdos de sala de aula são uma reprodução simplificada 

do conhecimento cientifico, transmitido verbalmente pelo professor (metodologias 

transmissivas), para os quais o livro didático é o principal instrumento de trabalho. 

O uso excessivo do livro didático se dá em detrimento a outras atividades, 

como aulas práticas e projetos de pesquisa que explorem mais as habilidades cognitivas do 

aluno. Por isso, é necessário quebrar a dependência a este recurso, complementando-o com 

outras fontes de conhecimento para o docente, como livros e periódicos científicos (LIMA; 

VASCONCELOS, 2006, p.405). 
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Segundo Lima e Vasconcelos (2006, p.406), “[...] um desafio imposto ao 

professor é aplicar práticas pedagógicas acompanhadas de práticas conceituais; ou seja, 

relacionar os conceitos à realidade do aluno, dando significado e importância ao assunto 

apresentado”.  

Por outro lado, aponta-se que alguns outros recursos como o uso de vídeos, que 

ampliam as possibilidades de ilustração dos fenômenos biológicos, e seminários, que podem 

servir de estímulo ao protagonismo e à participação dos alunos, também foram observados. 

Foram levantados alguns indicativos de que o interesse e a motivação dos 

alunos parecem aumentar quando os professores utilizam os vídeos. 

[...] durante o filme uma única aluna sai, e os outros continuam 
prestando atenção. (Aluno F). 
 
[...] alguns alunos de outras turmas conversam fora da sala de aula, 
mas isso não tira a concentração dos alunos [...]. (Aluno F).  
 
[...] demonstraram interesse no que estavam vendo, começaram, então, 
a perguntar sobre o vídeo. (Aluno B). 
 

Para Amaral (2006, p.3), “[...] existem várias formas de abordar um conteúdo 

[...], por isso, haverá casos em que a responsável pela diversidade de abordagem será a 

mudança da técnica de ensino”. O mesmo pode acontecer nas diferenças de tempo destinado 

ao desenvolvimento do conteúdo, que poderão ser combinados com mudanças de técnicas 

e/ou recursos didáticos mais apropriados às novas circunstâncias.  

Como alternativas para isso, Lima e Vasconcelos (2006, p.400) afirmam que o 

“[...] educador hoje dispõe da internet, experimentoteca, kits didáticos e de revistas científicas 

que oferecem atualização sobre os mais diversos temas científicos”. Outra fonte, de grande 

relevância, é a formação continuada, necessária para a atualização do conhecimento e criação 

conjunta de novas metodologias de ensino (LIMA; VASCONCELOS, 2006). 

A subcategoria 1.2. Contextualização do conteúdo mostra que alguns 

professores fazem uma correlação entre o cotidiano do aluno e o assunto apresentado na 

classe.  

O professor fala sobre crescimento demográfico e dá exemplo de uma 
Fábrica situada na cidade [...]. (Aluno E) 
 
[...] para continuar o assunto sobre citologia, o professor utilizou 
algumas metáforas como: a função dos desmossomos entre as células 
seria a mesma do cimento entre os tijolos na construção de uma casa. 
(Aluno C) 
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É bastante fecunda a opção por utilizar-se de metáforas, analogias e dados do 

cotidiano dos alunos para que as falas dos docentes sejam mais bem compreendidas na 

apresentação de determinados conteúdos. No entanto, deve-se ter cuidado para que 

determinadas metáforas não fortaleçam barreiras epistemológicas que prejudiquem o 

aprendizado. Também, é importante que as aulas sejam cada vez menos centradas na figura 

do professor, para que os alunos possam expor suas impressões e contextualizações. Se partir 

das falas dos alunos, o professor terá maiores oportunidades de conhecer o universo 

semântico dos mesmos e ampliar os canais de diálogo. 

Souza, Andrade e Júnior (2008) consideram que uma das grandes dificuldades 

encontradas pelos professores é planejar e organizar o conteúdo, visando contextualiza-lo no 

ponto de vista e cotidiano do aluno. 

Amaral (2006) afirma que essa organização da prática não deve estar fundada 

em respostas prontas, mas deve procurar estimular o exercício do raciocínio e da 

argumentação Assim, um determinado conteúdo apresenta uma diversidade de formas, que 

podem ser exploradas de várias maneiras, a fim de aproximar a realidade do aluno com o 

assunto abordado. 

A segunda categoria, 2 Organização social da escola está relacionada aos 

critérios de afinidade entre os alunos para formação de grupos, bem como às imagens sobre 

padrões e diferenças sociais, o que envolve relações de respeito e também de preconceito. Ela 

foi dividida em três subcategorias. 

A subcategoria 2.1 Preconceito em sala de aula corresponde às observações da 

estagiária E, sobre a forma como alguns alunos se expressaram com relação ao 

homossexualismo em sala de aula. Segundo essa graduanda, há um trabalho intenso na escola 

observada, no diálogo sobre o respeito étnico. Preconceito no que diz respeito á etnias, 

portanto, não foi observado. No entanto, atitudes negativas frente à homossexualidade foram 

observadas. 

 
Os alunos conversam, agora sobre a festa que teve na cidade e um 
aluno comenta: “Na festa parava ônibus das outras cidades que vinha 
para a festa e só descia viado!” [...]. (Aluna E) 
 
[...] percebir que as palavras “viado” e “sapatão” aparecem no sentido 
de menosprezo à orientação sexual de algumas pessoas [...]. (Aluna E) 
 
[...] um aluno da turma [...] faz uma brincadeira relacionada á 
homossexualidade de um aluno, e conversa com outro aluno sobre o 
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local onde ele mora e ele diz: eu conheço a terra dos viados![...] 
(Aluna E) 
 

Em vista disso, é importante que o professor trabalhe com a orientação sexual 

em sala de aula. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNS), ao abordar 

esse tema, o professor deve considerar a sexualidade como algo próprio à vida e à saúde, que 

se expressa no ser humano, do nascimento até a morte, além de abranger as relações de 

gênero, o respeito a si mesmo e ao outro e à diversidade de crenças, valores e expressões 

culturais existentes numa sociedade democrática e pluralista como a que vivemos (BRASIL, 

1998).  

Mesmo que o tema das sexualidades seja cada vez mais abordado fora da 

escola (na mídia, por exemplo), tal questão ainda é em geral um tabu em sala de aula, pelo 

menos nos discursos legitimados pelos professores (LOPES, 2008, p.125). Por isso, é 

necessário que esse assunto seja abordado na aula pelos docentes, com o objetivo de superar o 

preconceito e combater atitudes discriminatórias. 

Conforme Lopes (2008, p.138), uma das abordagens que parece mais 

iluminadora pelo seu caráter questionador em relação à normatividade da sexualidade, é a 

abordagem queer que desestabiliza a posição privilegiada da heterossexualidade. Ela teoriza 

políticas para se pensar de modo diferente, que use outra lógica, a fim de “escapar dos 

arcabouços fechados, das tradições e das compreensões já conhecidas sobre as sexualidades”. 

Em vista disso, a posição queer pode iluminar as práticas educacionais. Nesse 

sentido, ela oferece uma alternativa para os discursos sobre sexualidade que os alunos fazem 

circular em sala de aula, pois pode mostrar para os discentes e docentes que o sentido da 

posição sexual que rodeiam “são construções ou invenções, e que podem ser refeitos, 

reescritos ou reinventados” (LOPES, 2008, p.143). 

Na subcategoria 2.2. Discentes e suas perspectivas futuras se mostraram 

importantes discussões sobre a motivação dos discentes do Ensino Médio observados, bem 

como para os seus professores, no que diz respeito às atividades didáticas.  

Bini e Pabis (2008, p.4) afirmam que “se o aluno não encontra significado no 

trabalho que tem a realizar, se não vê perspectiva futura nesta aprendizagem, provavelmente 

não terá interesse em aprender”. Assim, foram transcritos pelos estagiários, algumas cenas 

que se ligavam a falta de compromisso dos alunos com as aulas.  
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Muitos saíam das salas para socializarem no pátio, ou então, durante 
as aulas, mostravam-se desatentos e desmotivados a aprender. (Aluna 
C). 
Algumas alunas pedem a professara para ir pegar um material na 
secretaria. [...] mas estas não voltam para fazer a atividade em sala de 
aula. [...] (Aluna F) 
 

Após amplo debate junto aos colegas estagiários e orientador de estágio, foi 

proposto que os graduandos desenvolvessem algumas entrevistas com os secundaristas 

observados, buscando-se compreender se a falta de compromisso com as atividades didáticas 

estaria relacionado com as perspectivas futuras dos mesmos, e o papel do ensino médio na 

consecução dessas perspectivas. Seguem trechos que mostram algumas das respostas: 

 

[...] maioria me responde que era somente concluir o nível médio, e 
somente uma aluna me disse que quer fazer o vestibular. (Aluna B) 
[...] o restante me responde que não tem tempo para fazer mais nada a 
não ser trabalhar. (Aluno E) 

 

Foi observado três perspectivas sobre perspectivas futuras dos alunos 

secundaristas entrevistados: primeiramente, eles apresentaram interesse em prestar o o 

vestibular, em segundo lugar apareceu o mercado de trabalho e, por fim,  muitos não sabiam o 

qual rumo iriam seguir.  

Em vista do que os entrevistados disseram, percebe-se que para a maioria a 

escolaridade é considerada como uma possibilidade de entrada no mundo do trabalho. A 

exemplo de pesquisa desenvolvida por Pecora (2003) na cidade de Cuiabá, com alunos do 

ensino fundamental, a permanência na escola se coloca como possibilidade de ascensão, por 

ajudar na busca por um emprego. Nesse sentido, conforme Castro (2008, p.115), o dilema 

mais grave do ensino médio é preparar o aluno, tanto para o mercado quanto para o ensino 

superior, principalmente. 

Segundo Percora (2003, p.60) “A expressão perspectivas de futuro se configura 

como aspirações, desejos, crenças e preocupações que são projetados para o tempo futuro”. 

Esses elementos geram representações sociais de futuro ancoradas no presente. É possível que 

a falta de objetivos futuros favoreça a pouca preocupação dos mesmos com o presente e baixa 

dedicação aos estudos.  

É importante que os professores busquem melhorar a prática educativa para 

que trabalhem mais com o desenvolvimento das habilidades dos discentes em sala de aula 

através de tarefas ou atividades em grupo, a fim de que eles percebam a importância das 
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relações interativas entre aluno-aluno e professor-aluno que proporcionam uma aprendizagem 

significativa, além de poder também proporcionar maior motivação e interesse por parte dos 

discentes (ZABALA, 1998, p.1). 

De acordo com Neves e Boruchovitch (2004, p.79), “no âmbito escolar, a 

motivação é o fator interno que impulsiona o aluno para estudar, iniciar os trabalhos e 

perseverar neles até o fim”. Desta forma, a motivação pode influenciar no modo como o 

indivíduo utiliza suas capacidades, além de afetar sua percepção, atenção, memória, 

pensamento, comportamento social, emocional, aprendizagem e desempenho. Entende-se que 

o professor deve debater em sala sobre os benefícios e as aplicações dos conteúdos 

trabalhados, para que os alunos possam contextualizá-los em suas próprias realidades sociais 

e compreenderem para que estudar, dando sentido a esse processo. 

A subcategoria 2.3. Indisciplina do aluno reflete a maneira como a maioria 

deles se comporta em sala de aula. A indisciplina muitas vezes é observada como um 

confronto entre os professores e os alunos que pode ser entendido como um discurso que 

revela a fragilidade, dúvidas e inseguranças destes alunos (PELEGRINE, 2005, p. 8). Foi 

observado que durante as aulas alguns atendem celulares, outros saiam da sala de aula, e 

também ocorriam muitos focos de conversas no momento em que o professor estava 

ministrando o conteúdo. 

 

Pude perceber também que os alunos possuem um hábito, 
praticamente um vício, de sair a todo o momento da sala de aula [...]. 
(Aluna A) 
 
Não demorou muito para que eles começassem a mexer uns com os 
outros, pegando o lápis de um, escondendo a caneta de outro. (Aluna 
B) 
 
O celular do aluno torna a tocar, a aluna atende, e a professora pede 
silêncio e pede para que ela atenda lá fora [...], e a professora continua 
a explicação [...]. (Aluna E) 
 
Alguns alunos não pareciam estar interessados na explicação [...], pois 
continuava conversando, inclusive o grupo que estava próximo ao 
professor. (Aluna F) 
 

No primeiro trecho, aparece uma visão negativa do estagiário em vista ao que 

ele observou durante a aula. Parece que o mínimo de ruídos no decorrer das aulas, perturba a 

estagiária a ponto de a mesma qualificar que há um “vício” dos alunos saírem da sala. Isso 

pode estar atrelado ao fato de que os estagiários constroem, no decorrer do curso, uma 
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representação de escola ideal, e no contexto do ensino real, essa representação do aluno 

perfeito e silencioso entra em choque a primeira representação. 

Assim, é necessário que o estagiário faça uma reflexão a respeito das suas 

concepções sobre indisciplina em sala de aula que podem estar influenciadas por visões 

tradicionais. 

De acordo com isso, Pelegrine (2005, p. 8) considera que “[...] é preciso fazer 

uma análise reflexiva no sentido de entendimento das significações conferidas pelos 

professores aos que eles chamam de indisciplina de seus alunos”. Em vista disso a 

indisciplina pode ser entendida sob o ponto de vista dos alunos como uma forma de 

resistência, que evidencia o fracasso do modelo de ensino proposto, onde as normas escolares 

negligenciam os aspectos subjetivos, emotivos e sensíveis dos discentes. Esse modelo de 

ensino se refere ao Modelo Tradicional que foi abordado pelos professores secundaristas e 

apresentado na subcategoria 1.1. Métodos, técnicas e recursos didáticos. 

Bini e Pabis (2008, p.3) consideram que “a motivação, o interesse e a 

participação dos alunos nos diversos níveis de escolaridade tem sido hoje, uma das grandes 

preocupações de todos aqueles que estão diretamente ligados com a educação”. Isso é 

percebido através das queixas incansáveis de professores, tais como, falta de participação e 

interesse pelas aulas, ausência no cumprimento das tarefas, conversas entre colegas, ”passeio” 

pela sala durante as aulas, ignorando a presença do professor, que acaba tomando atitudes 

nem sempre aceitas pelos alunos (BINI; PABIS, 2008). 

Conforme Oliveira (2005, p.231) “quando o aluno não está gostando da aula, 

sente maior prazer em ausentar-se, e na próxima aula está agindo da mesma forma, e o 

problema não se resolve”. Para que este problema não se torne um caos, o professor precisa 

analisar cada caso e aprender a olhar de forma diferente, procurando entender “[...] quais as 

causas que levam os alunos a agirem dessa forma e o que é possível fazer para que esta 

realidade reverta em benefícios positivos” (BINI; PABIS, 2008, p.3).  

É preciso que os docentes procurem encontrar metodologias que forneçam a 

eles instrumentos para superar o problema da indisciplina na sala de aula, pois estas estão 

gerando conseqüências variadas no âmbito das relações entre professores e alunos e se não 

abrirmos espaço oportunizando aos alunos o uso da palavra e o direito de opinião, não 

estaremos criando ambiente participativo e democrático (BINI; PABIS, 2008, p.6). 

Diante do que foi exposto, sabe-se que a motivação deve partir do aluno, mas o 

professor e a escola precisam oferecer subsídios para que isso aconteça (KNÜPPE, p.287, 

2006). Pode-se ser citado como subsídio, em primeiro lugar, a aproximação dos conteúdos 
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escolares com a realidade dos alunos, pois muitas vezes são discutidos assuntos em sala de 

aula, que o discente desconhece. Por essa razão, Knüppe (p.287, 2006) considera que explicar 

um conteúdo através de uma abordagem diferente e utilizar outras técnicas de ensino além da 

aula expositiva, pode auxiliar na motivação dos alunos. 

Diante do exposto, a metodologia de observação utilizada pelos seis 

graduandos, é definida como algo útil para professores atuantes ou futuros docentes, sendo 

que o cotidiano escolar apresenta situações e cenas que se repetem. Obviamente que há 

variações significativas. O mais importante é que o futuro professor aprenda a identificar 

esses episódios e suas variações buscando solucioná-los através do diálogo com a literatura 

científica e com os demais profissionais.  

4. CONCLUSÃO 

Diante dos desafios que se pode encontrar na escola, tanto para o professor, 

quanto para o aluno, é necessário tomar consciência das possibilidades e dificuldades de cada 

um, e começar a exercitar alguma mudança de atitudes para criar um ambiente viável para o 

ensino e a pesquisa em sala de aula.  

Entende-se que nas atividades de ensino pela pesquisa o mais relevante são as 

reflexões extraídas dos percalços no processo, de modo que o aprendiz aprenda a buscar 

elementos para resolução dos problemas. A partir das categorias levantadas, foi possível 

perceber que os graduandos pesquisadores buscaram compreender episódios centrados nas 

atividades didáticas, na interação social escolar e no sentido atribuído ao processo de ensino-

aprendizagem. 

Então, pode-se inferir um ponto positivo nos relatos dos estagiários.  Eles 

procuraram desenvolver competências como a autonomia no contexto escolar em que eles 

estavam presentes. Com essa autonomia, eles buscaram desenvolver habilidades como a 

gestão do tempo para o planejamento da própria atividade, além do desenvolvimento de um 

olhar mais reflexivo sobre o que foi observado durante o estágio. 

Diante dos casos episódicos descritos pelos estagiários, percebe-se que durante 

o cotidiano escolar da região do agreste Sergipano há cenas que se mostram adequadas ao que 

se espera para um processo de ensino-aprendizagem, no entanto, parece que os problemas são 

graves e numerosos.  Isso pode estar relacionado a fatores que estão presentes no contexto 

escolar, como a influência do Modelo tradicional na maneira como o professor conduz a aula, 

e isso podem reforçar a desmotivação e a indisciplina dos alunos, que se tivessem aulas mais 

dinâmicas, poderiam sentir mais motivados a estudar. Com isso, percebe-se que os estagiários 
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apresentaram algumas concepções baseadas em visões tradicionais de ensino. Essas opções 

possivelmente representam concepções que os mesmos têm construído sobre a profissão 

docente e o papel da escola. 
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