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RESUMO

Este trabalho foi elaborado a partir das observações feitas no Estágio Supervisionado em Ensino de
Biologia II e no Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências II, ambos desenvolvidos no contexto
do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Sergipe. O estágio objetivou,
principalmente, conduzir os estagiários a construção do conhecimento profissional por meio do teste
em sala de aula das inovações propostas na universidade. Para tanto foram construídos e aplicados
alguns recursos didáticos. Tais ferramentas caracterizaram a práxis pedagógica dos estagiários e se
tornaram objeto de discussão e resultados, uma vez que a partir da aplicação destas pode-se refletir
sobre recursos possíveis de uso na prática real docente.

PALAVRAS-CHAVE: Estágio, ciências, biologia, recursos.

ABSTRACT

This work was elaborated from the observations made in the Supervised Internship in Teaching of
Biology II and in the Supervised Internship in Science Teaching II, both developed in the context of
the Biological Sciences course of the Federal University of Sergipe. The internship was mainly
aimed at leading the trainees to the construction of professional knowledge through the classroom
testo f the innovations proposed at the university. For that, some didactic resources were constructed
and applied. These tools characterized the pedagogical práxis of the trainees and became the applied.
These tools characterized the pedagogical práxis of the trainees and became the object of discussion
and results, since from the application of these can reflect on possible resources of use in the actual
teaching practice.

KEYWORDS: Internship, sciences, biology, resources.

RESUMEN

Este trabajo se elaboró a partir de las observaciones realizadas em la pasantía supervisada em
enseñanza de biologia II y em la pasantía supervisada en enseñanza de ciência II, ambas
desarrolladas em el contexto del curso de ciências biológicas de la Universidad Federal de Sergipe.
La pasantía estaba dirigida principalmente a guiar a los alunos a la construcción de conocimiento
professional a través de la prueba em el aula de las innovaciones propuestas em la universidad. Para
ello, se construyeron y aplicaron algunos recursos didáticos. Estas herramientas caracterizaron la
prática pedagógica de los alunos y se convirtieron em objeto de discusión y resultados, ya que a
partir de la aplicación de estos se puede reflexionar sobre los posibles recursos de uso em la práctica
docente real.

PALABRAS CLAVE: Práticas, ciências, biologia, recursos.
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1. INTRODUÇÃO

Considerando que a formação docente se baseia em diferentes elementos e que o que se espera é que o ensino produza transformações
no aprendiz, o processo formativo de professores deve proporcionar aos futuros docentes condições suficientes para apropriação do
conhecimento universitário e o conhecimento profissional.

Para tanto, considerando a graduação a formação inicial de docentes os momentos de prática ligados ao estágio favorecem a integração
entre conteúdos trabalhados no curso e a realidade do contexto escolar, promovendo a reflexão dos docentes sobre as suas práticas
pedagógicas (JORDÃO, 2005, p.3).

Assim, o Estágio Supervisionado em ensino de Biologia II e o Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências II pode ser visto como o
meio propicio para o desenvolvimento de atividades que conduzam os futuros docentes de Ciências e Biologia ao contato com o
cotidiano escolar, bem como, a reflexão e construção das próprias práxis pedagógicas dos graduandos. Uma vez que no estágio os
alunos de graduação têm a oportunidade de colocar em pratica o conhecimento universitário e conquistar o conhecimento profissional,
o qual segundo Tardif (2000) é conquistado com a prática.

Os supracitados estágios são previstos pela lei 11.788/2008 e é componente curricular do Curso de Ciências Biológicas, da UFS,
Campus Professor Alberto Carvalho localizado em Itabaiana, Sergipe.

Entretanto, embora o estágio de regência, que aqui se constitui no Estágio Supervisionado em ensino de Biologia II e no Estágio
Supervisionado em ensino de Ciências II, seja de fundamental importância para a formação de professores, Carvalho (1985) ressalta,
que o maior problema que os professores atuantes responsáveis pelo estágio, enfrentam é proporcionar as condições necessárias para
que os estagiários realizem um estágio de regência abrangente e eficaz.

Assim nos referidos estágios, partindo dos Estágio Supervisionado em ensino de Biologia I e Estágio Supervisionado em ensino de
Ciências I, visamos propor atividades que levem os discentes a aprendizagem significativa colocando em prática o conhecimento
universitário e assim testando as inovações propostas na universidade.

2. METODOLOGIA

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS II

O estágio foi desenvolvido na Colégio Estadual Professor Gentil Tavares da Mota, localizado na cidade de Frei Paulo em Sergipe,
alunos da 5ª série do ensino fundamental do período matutino.

Os conteúdos selecionados pelos estagiários para ministrar aulas foram: As rochas e o solo, e A água. Dentro destes conteúdos nas
aulas foi abordado pelos estagiários: O lixo, Nossos Recursos Naturais, e Os estados físicos da água.

O processo de elaboração das aulas se constitui na construção de Sequências Didáticas (planos de aulas). Nos planos estão descritos os
procedimentos que descrevem as aulas. Neste sentido os planos apresentam: título e conteúdo das aulas, resumo, principais conceitos a
serem abordados, objetivos das aulas (geral e específico), materiais a serem utilizados, metodologia, e modo de avaliação.

Na elaboração do conteúdo das aulas foram consultadas diferentes fontes bibliográficas, mais especificamente quatro livros, três de
nível superior e um de nível fundamental.

As aulas foram escritas em transparências e em todo período de exposição teórica utilizou-se retroprojetor. E na aplicação de
atividades foi utilizada, não transparência e retroprojetor, mas a exposição verbal e também o recurso didático utilizado (atividades,
exercícios). Na regência os estagiários, fizeram exposição teórica e depois realizou-se atividades.

Na discussão dos resultados foram selecionados os pontos principais das aulas ministradas, bem como os recursos utilizados e a forma
de ensino. Para tanto, na discussão foi buscado e utilizado textos de referência que dessem embasamento aos resultados obtidos no
Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências II.

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE BIOLOGIA II

O estágio foi realizado no Colégio Estadual Professor Gentil Tavares da Mota, localizado na cidade de Frei Paulo em Sergipe, alunos
do 2º ano do ensino médio do período noturno.

Os conteúdos selecionados pela estagiária foram: morfologia e fisiologia vegetal. Dentro deste conteúdo nas aulas foi abordado pela
estagiaria: Origem e classificação das Plantas; Estruturas, órgãos e reprodução das Plantas; Reprodução, Hormônios vegetais e os
transgênicos; Desenvolvimento das plantas e Tecidos das angiospermas; Disposição dos tecidos vegetais; Sistemas radiculares e
caulinares; Morfologia da folha e da Flor; Frutos, Pseudofrutos e disseminação das sementes e dos frutos; e Fisiologia Vegetal.

O processo de elaboração das aulas se constitui na construção de planos de aulas. Nos planos estão descritos os procedimentos que
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descrevem as aulas. Neste sentido os planos apresentam: Título e conteúdo das aulas, resumo, principais conceitos a serem abordados,
objetivos das aulas (geral e específico), materiais a serem utilizados, metodologia, e modo de avaliação.

Na elaboração do conteúdo das aulas foram consultadas diferentes fontes bibliográficas, mais especificamente cinco livros, três de
nível superior e dois de nível médio.

As aulas foram escritas em transparências e em todo período de exposição teórica à estagiária utilizou retroprojetor. Sendo que para
posteriores estudo dos alunos a estagiária montou apostilas.

E na aplicação de atividades foi utilizada, não transparência e retroprojetor, mas a exposição verbal e também o recurso didático
utilizado (jogos, exercícios, cédulas).

Na regência a estagiária, fez exposição teórica e depois realizou atividades e por meio das atividades fez a avaliação dos alunos. Sendo
que algumas vezes ela realizou a exposição teórica por meio de jogos, que representam materiais didáticos

Na discussão dos resultados foram selecionados os pontos principais das aulas ministradas, bem como os recursos utilizados e a forma
de ensino. Para tanto, na discussão foi buscado e utilizado textos de referência que dessem embasamento aos resultados obtidos no
Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia II.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS II

O estágio de regência foi realizado com aproximadamente 70 alunos, sob a supervisão de um professor de Ciências. Os resultados
obtidos estão relacionados aos recursos didáticos utilizados.

Livro didático

O livro didático pode ser considerado o recurso didático mais antigo, sendo também, uma das ferramentas mais característica do
ambiente escolar, e mais natural utilizada no processo de educação. (PESSOA, 2009).

É frequente observar nos livros didáticos a exposição de temas concluídos, por meio da exposição de conceitos fixos. Neste sentido
Almeida; Falcão (2005) diz que em vários livros didáticos de Biologia adotados no Brasil a abordagem do tema Evolução como
concluído, desprovido de contextualização histórica para a compreensão, por parte dos alunos, de como os conceitos foram
desenvolvidos ao longo do tempo.

Com base em (ROSA, 2006; p:25), “a ciência é a prova concreta de que o pensamento humano evolui em suas explicações [...], e a
escola é o espaço que favorece o espírito científico.” Sendo, portanto a escola o veículo por meio do qual o conhecimento cientifico é
transmitido aos alunos que ao adquirirem conhecimento se tornam seres capazes de debater, questionar a ciência, como também ao “se
tornarem interessados pela ciência e como futuros cientistas podem contribuir para o bem-estar social.” (ROSA; 2006, p. 19).

Apesar de o processo educativo, bem como os livros ser essencial na organização do conhecimento (científico) adquirido ao longo da
história do homem, “todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão. A educação do futuro deve enfrentar o problema de
dupla face do erro e da ilusão.” (MORIN, 2005).

Pois, todo processo construtivo de conhecimento está fadado a cometer erros, e seria ilusão subestimar este fato. “O erro e a ilusão
parasitam a mente humana desde o aparecimento do Homo Sapiens” (MORIN, 2005). E em toda a história da ciência percebe-se que
está se desenvolve cheia de falhas e erros, sendo, portanto em vários momentos da história, necessária à criação de novos paradigmas,
ou melhor, necessária à criação de novas formas de se ver o mundo.

Com isso, é dever da educação mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão. O
conhecimento não é imutável, pelo contrário, ele deve estar sempre em constante evolução, sempre em busca do progresso e
desenvolvimento humano.

A educação deve utilizar-se de atividades que reforcem o uso de técnicas e teorias que visem o desenvolvimento do conhecimento,
pois “[...] a ciência não é um produto acabado e inquestionável” (DELIZOICOV, 2002), apesar de o senso comum pedagógico por
meio de suas atividades valorar a dita Ciência Morta.

Diante do exposto é pertinente ressaltar que os livros têm uma função que os difere dos demais recursos didáticos, “a aplicação do
método científico, estimulando a análise de fenômenos, o teste de hipóteses e a formulação de conclusões” (VASCONCELLOS;
SOLTO, 2003, P.93). Além disso, o livro deve levar os alunos à compreensão de sua realidade, o que possivelmente dará
embasamento a formação dos indivíduos/cidadãos.

Assim, diante da importância e contributos que o livro exerce na formação escolar, é importante dizer que embora o livro não deva
servir como meio de se apresentar aos alunos a ciência como algo acabado, excluindo os alunos da produção do conhecimento,
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também os livros não devem ser abandona e excluído do âmbito escolar.

No estágio, foi observado que muitos professores não adotam o livro didático em suas aulas, o próprio professor de Biologia, afirmou
não utilizar o livro adotado pela escola, embora ele tenha participado da escolha, sendo que este apresentou interesse de futuramente
estar trabalhando com o livro adotado pela instituição escolar, incentivando os alunos a utilizarem o livro.

Vasconcellos; Solto (2003, p.94) destacam que “Historicamente, livros didáticos têm sido compreendidos como agentes determinantes
de currículos, limitando a inserção de novas abordagens e possibilidades de contextualização do conhecimento.” Além disso,
Franzolin; Bizzo (2009) aponta que de modo geral pesquisas já realizadas mostram que os conteúdos presentes nos livros se
apresentam distante do conhecimento de referência. Diante das limitações que os livros podem apresentar “Programas de melhoria da
qualidade do livro didático brasileiro e de distribuição ampla para os estudantes de escolas públicas têm sido uma das principais ações
do governo federal e seu Ministério da Educação desde a década de 30 do século passado.” (NETO; FRACALANZA, 2003, P.147)

Músicas

Em relação ao uso de Músicas em sala de aula, estas foram utilizadas buscando-se realizar aulas mais atraentes, em que o interesse e
participação dos alunos fossem despertados.

De acordo com Parejo (2008, p.18) a música poderia ser uma estratégia de conciliação entre razão e emoção, entre experiência sensível
e cognição, entre vivência e reflexão; poderia ser utilizada para promover essas conciliações em sala de aula, em qualquer sala de aula;
não somente na educação infantil ou no ensino fundamental, mas nas universidade ou em qualquer outro lugar onde acontecesse o
ensino-aprendizagem.

Foi considerando que através da musica os alunos se envolveriam no processo de ensino, relacionando razão e emoção, experiência
sensível e cognição, vivência e reflexão que algumas aulas fizemos o uso da música como objeto de ensino. E com isso percebemos
que os discentes, questionaram a letra das músicas trabalhadas e relacionaram-nas com seu cotidiano de vida e aos conteúdos das
aulas. Assim, consideramos a proposta de se usar música em sala de aula é viável para a prática de ensino-aprensizagem.

Em tal prática a aprendizagem integrada a diferentes características torna possível uma aprendizagem significativa, em que o sujeito se
encanta pelo processo educacional, como aponta Parejo (2008, p.6).

Figuras e Desenhos

Quanto ao uso de Figuras e desenhos, estas foram utilizadas no estágio como recursos importantes para uma melhor visualização por
parte dos alunos de alguns conceitos trabalhados nas aulas.

Considerando que em nossa sociedade a comunicação visual tem uma grande importância, e principalmente quem vive em cidades é
desde pequeno bombardeado com estímulos visuais – televisão, out-doors, cinema, revistas, figurinhas coloridas e embalagens
brilhantes (FERNANDES, 2005, p.20).

Segundo Fernandes (2005, p.20) “Nossa percepção do mundo, nosso modo de pensar e agir, estão cada vez mais moldados e educados
pelo visual”. Diante disso, foi que buscamos trabalhar nas aulas com a percepção visual dos alunos, tentando sempre que possível
demonstrar por desenhos e figuras os conceitos abordados.

Fernandes (2005, p. 21) ainda aponta que “Nosso olhar é educado, desde cedo, a codificar as informações imagéticas que chegam
pelos aparelhos de TV, panfletos, out-doors: imagens que se apresentam como verdade.”

Entretanto, as imagens, tão difundidas e presentes em nossa sociedade, apesar de também estarem presentes na escola, ainda se
apresentam de uma maneira mais modesta (FERNANDES, 2005, p.20).

Souza; Andrade; Júnior (2008) apresentam a confecção de material didático-pedagógico alternativo durante a formação acadêmica,
como uma forma de contribuir para o ensino-aprendizado de conteúdos de biologia, sendo esta prática uma maneira simples e barata
de se aprender a saber-ensinar.

Diante disso, acreditamos que o incentivo a construção de recursos didáticos com o uso de figuras durante a formação acadêmica, pode
contribuir para que no futuros os docentes trabalhem em sala de aula as imagens como uma importante ferramenta de ensino.

“Os materiais didáticos são ferramentas fundamentais para os processos de ensino e aprendizagem, e o jogo didático caracteriza-se
como uma importante e viável alternativa para auxiliar em tais processos por favorecer a construção do conhecimento ao aluno”.
(CAMPOS; BORTOLO; FELÍCIO, ____)

Oliveira; Queiroz (2007, p.674) aponta que “No Brasil, a organização e o funcionamento de disciplinas voltadas ao desenvolvimento
das habilidades em foco costumam ser dificultadas, entre outros fatores, devido à escassez de material didático adequado aos seus
propósitos”.

Entretanto, para Rosa (2006) os discentes aprendem significativamente participando da construção do conhecimento. Tal aproximação
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é possível quando os professores provocam situações, onde os alunos se tornem interessados pela construção do conhecimento em
ciências. Neste sentido as figuras e desenhos podem ser utilizados como uma forma de tornar os discentes interessados pelo
conhecimento em ciências, facilitando a aprendizagem.

Filme

O uso de Filme foi feito pela estagiária como uma forma de trabalhar um tema de interesse social alimentos transgênicos e os seus
impactos na sociedade e no meio ambiente.

Sendo que os PCN (Brasil, 1999) estabelecem temas transversais, dentre os quais vemos, Meio Ambiente, a estagiária cumpriu a
obrigatoriedade que os professores tem de trabalhar temas transversais dentro dos conteúdos abordados em sala de aula.

Além do PCN os PCNEM (BRASIL, 1999) também apontam o dever de se trabalhar no ensino de biologia temas que subsidiem o
julgamento de questões polêmicas, neste caso, a produção de transgênicos e a sua relação com aspectos relacionados à
ciência/tecnologia/sociedade/ambiente.

Segundo Alves (2001, p.3) “O surgimento e o desenvolvimento cada vez mais rápido e intenso dos audiovisuais, com suas técnicas,
habilidades e funções cada vez maiores e diferentes, em nosso mundo, faz com que a vida das pessoas esteja totalmente envolvida por
eles, criando crescentes relações de dependência.”

Para Alves (2001, p.3) “No espaço escolar, no entanto, isso não é diferente, o audiovisual entra na escola, interferindo na aula dos
professores e influenciando os alunos de forma a envolvê-los, transformando seu modo de conhecer, pensar, agir e estar no mundo.”

Assim, o uso de filmes no âmbito escolar atua como uma ferramenta que contribui significativamente para o aprendizado, não só de
temas polêmicos, mas também de conceitos importantes da Biologia. Neste sentido Alves (2001, p.3) afirma que “A entrada da
linguagem do audiovisual na escola trouxe consigo novos modos de ensinar, possibilidades de perceber e compreender.”

Enfim como aponta Conde; Ishara; Nishida; Diniz (___, 469) quando o professor utiliza um recurso tecnológico como fonte de
informação ou como recurso didático no processo de ensino este possibilita que “os alunos aprendam sobre as práticas sociais que
utilizam tecnologia e desenvolvam habilidades e atitudes para se relacionarem com a tecnologia na vida.”

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM ENSINO DE BIOLOGIA II

O estágio de regência foi realizado com aproximadamente 57 alunos, sob o acompanhamento de um professor de biologia. Os
resultados do nosso estudo se constituem nos recursos didáticos utilizados.

Livro Didático

Em relação ao livro didático este pode ser considerado o recurso didático mais antigo, sendo também, “Um dos elementos mais
característicos do contexto educacional e por isso já se institucionalizou, ou seja, apresenta-se como algo natural, que “constitui” o
processo de educação.” (PESSOA, 2009, p.1)

É freqüente observar nos livros didáticos a exposição de temas concluídos, por meio da exposição de conceitos fixos. Neste sentido
Almeida; Falcão (2005) diz que em vários livros didáticos de Biologia adotados no Brasil a abordagem do tema Evolução como
concluído, desprovido de contextualização histórica para a compreensão, por parte dos alunos, de como os conceitos foram
desenvolvidos ao longo do tempo.

Com base em (ROSA, 2006; p:25), “a ciência é a prova concreta de que o pensamento humano evolui em suas explicações [...], e a
escola é o espaço que favorece o espírito científico.” Sendo, portanto a escola o veículo por meio do qual o conhecimento cientifico é
transmitido aos alunos que ao adquirirem conhecimento se tornam seres capazes de debater, questionar a ciência, como também ao “se
tornarem interessados pela ciência e como futuros cientistas podem contribuir para o bem-estar social.” (ROSA; 2006, p. 19).

Apesar de o processo educativo, bem como os livros ser essencial na organização do conhecimento (científico) adquirido ao longo da
história do homem, “todo conhecimento comporta o risco do erro e da ilusão. A educação do futuro deve enfrentar o problema de
dupla face do erro e da ilusão.” (MORIN, 2005).

Pois, todo processo construtivo de conhecimento está fadado a cometer erros, e seria ilusão subestimar este fato. “O erro e a ilusão
parasitam a mente humana desde o aparecimento do Homo Sapiens” (MORIN, 2005). E em toda a história da ciência percebe-se que
está se desenvolve cheia de falhas e erros, sendo, portanto, em vários momentos da história, necessária a criação de novos paradigmas,
ou melhor, necessária à criação de novas formas de se ver o mundo.

Com isso, é dever da educação mostrar que não há conhecimento que não esteja, em algum grau, ameaçado pelo erro e pela ilusão. O
conhecimento não é imutável, pelo contrário, ele deve estar sempre em constante evolução, sempre em busca do progresso e
desenvolvimento humano.
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A educação deve utilizar-se de atividades que reforcem o uso de técnicas e teorias que visem o desenvolvimento do conhecimento,
pois “[...] a ciência não é um produto acabado e inquestionável” (DELIZOICOV, 2002), apesar de o senso comum pedagógico por
meio de suas atividades valorar a dita Ciência Morta.

Diante do exposto é pertinente ressaltar que os livros têm uma função que os difere dos demais recursos didáticos, “a aplicação do
método científico, estimulando a análise de fenômenos, o teste de hipóteses e a formulação de conclusões” (VASCONCELLOS;
SOLTO, 2003, P.93). Além disso, o livro deve levar os alunos à compreensão de sua realidade, o que possivelmente dará
embasamento a formação dos indivíduos/cidadãos.

Assim, diante da importância e contributos que o livro exerce na formação escolar, é importante dizer que embora o livro não deva
servir como meio de se apresentar aos alunos a ciência como algo acabado, excluindo os alunos da produção do conhecimento,
também os livros não devem ser abandona e excluído do âmbito escolar.

No estágio foi observado que muitos professores não adotam o livro didático em suas aulas, o próprio professor de Biologia, afirmou
não utilizar o livro adotado pela escola, embora ele tenha participado da escolha, sendo que este apresentou interesse de futuramente
estar trabalhando com o livro adotado pela instituição escolar, incentivando os alunos a utilizarem o livro.

Vasconcellos; Solto (2003, p.94) destacam que “Historicamente, livros didáticos têm sido compreendidos como agentes determinantes
de currículos, limitando a inserção de novas abordagens e possibilidades de contextualização do conhecimento.” Além disso,
Franzolin; Bizzo (2009) aponta que de modo geral pesquisas já realizadas mostram que os conteúdos presentes nos livros se
apresentam distante do conhecimento de referência. Diante das limitações que os livros podem apresentar “Programas de melhoria da
qualidade do livro didático brasileiro e de distribuição ampla para os estudantes de escolas públicas têm sido uma das principais ações
do governo federal e seu Ministério da Educação desde a década de 30 do século passado.” (NETO; FRACALANZA, 2003, P.147)

Texto Científico

Quanto ao uso de Texto científico, segundo Martines; Nascimento; Abreu (2004, p.96) “Estudos recentes (SALÉM e KAWAMURA,
1996; ALMEIDA, 1998; ALVETTI, 1999; TERRAZZAN, 2000; MELO e HOSOUME, 2003) têm demonstrado o interesse da
comunidade de pesquisadores em ensino de ciências no funcionamento de textos de divulgação científica dentro do ambiente escolar a
partir de uma variedade de perspectivas e pontos de vista.

Neste sentido, ao revisar o livro de Biologia adotado pelo colégio onde ocorreu o estágio de regência, verificamos que sempre ao final
dos capítulos de cada conteúdos havia textos científicos, como sugestão a serem trabalhado pelos professores, o que confirma o
interesse e preocupação por parte de muitos estudiosos em divulgar no contexto escolar temas trabalhado por cientistas.

O texto trabalhado no estágio foi retirado do livro, o qual se referia as plantas tóxicas. A estagiária pediu para que alguns alunos
lessem trechos do texto cientifico, o que possibilitou prender a atenção dos alunos no processo de ensino/aprendizagem, uma vez que
como agentes atuantes na atividade, possivelmente se sentiram parte importante para o desenvolvimento da aula.

Para Rosa (2006) os discentes aprendem significativamente participando da construção do conhecimento, isso exige por parte dos
professores aproximarem a aprendizagem das ciências às características do trabalho científico. Tal aproximação é possível quando os
professores provocam situações, onde os alunos se tornem interessados pela construção do conhecimento em ciências.

Mapa Conceitual

Em relação ao Mapa conceitual este foi utilizado no contexto do estágio, como forma de resumir as aulas ministradas e revisar os
conteúdos para avaliação da aprendizagem por meio de prova escrita, com questões abertas e fechadas.

Moreira (1986), apresenta o mapa conceitual de modo geral como diagramas indicando relações entre conceitos, mais especificamente,
como diagramas hierárquicos que procuram refletir a organização conceitual de uma disciplina ou parte dela, ou seja, derivam sua
existência da estrutura conceitual de uma área de conhecimento. Já de acordo com Amoretti (2001, p.49) “Os mapas conceituais ou
redes semânticas são representações espaciais dos conceitos e de suas relações.”

Dutra; Fagundes; Cañas (___) coloca que “Nos últimos anos, ações de programas especiais do Ministério da Educação (MEC) do
Brasil promoveram cursos de formação continuada de professores para atender a uma demanda crescente de metodologias que
integrem as tecnologias de informação e comunicação no trabalho de professores das escolas públicas.”

Diante disso o mapa conceitual atua como uma ferramenta auxiliar no desenvolvimento de metodologias no processo de ensino.
Amoretti (2001) destaca que “O mapa conceitual representa, simultaneamente, o processo de organização do conhecimento, através
das relações (links) e o produto, através dos conceitos (nós). Assim, mais do que a relação entre o lingüístico e o visual está a interação
entre os seus objetos e os seus códigos.”

Os modelos utilizados no processo de ensino no estágio, foram utilizados no sentido de contextualizar o conteúdo tecido vegetal.
Sendo que os tecidos vegetais são constituídos por estruturas microscópicas, como células vegetais, a partir dos modelos é possível
propiciar aos estudantes a visualização de tais estruturas componentes dos tecidos vegetais.

De acordo com Paz; Abegg; Filho; Oliveira (2006) estudos de modelos e modelizações realizados por diversos autores como Bunge
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(1974), Astolfi (2001), Bassanesi (1994), Martinand (1986), Pietrocola (1999), Pinheiro (1996, 2001), apresentou possibilidade de
aplicação desses recursos

Para Paz; Abegg; Filho; Oliveira (2006) realizar estudo, envolvendo modelos e modelização de conteúdos das ciências biológicas, é
um desafio. Isso devido primeiramente, porque são poucas as publicações que discutem essa relação e ainda, porque os autores são de
áreas diversificadas (física, biologia), o que configura um estudo multidisciplinar.

Daí a importância de se desenvolver no estágio a elaboração de recursos didáticos, como modelos, uma vez que como aponta Carvalho
(1985), o estágio deve servir como espaço para os estagiários testar as propostas da universidade.

Filme

O uso de Filme foi feito pela estagiária como uma forma de trabalhar um tema de interesse social: alimentos transgênicos e os seus
impactos na sociedade e no meio ambiente.

Sendo que os PCN (Brasil, 1999) estabelecem temas transversais, dentre os quais vemos, Meio Ambiente, a estagiária cumpriu a
obrigatoriedade que os professores têm de trabalhar temas transversais dentro dos conteúdos abordados em sala de aula.

Além do PCN os PCNEM (BRASIL, 1999) também apontam o dever de se trabalhar no ensino de biologia temas que subsidiem o
julgamento de questões polêmicas, neste caso, a produção de transgênicos e a sua relação com aspectos relacionados à
ciência/tecnologia/sociedade/ambiente.

Segundo Alves (2001, p.3) “O surgimento e o desenvolvimento cada vez mais rápido e intenso dos audiovisuais, com suas técnicas,
habilidades e funções cada vez maiores e diferentes, em nosso mundo, faz com que a vida das pessoas esteja totalmente envolvida por
eles, criando crescentes relações de dependência.”

Para Alves (2001, p.3) “No espaço escolar, no entanto, isso não é diferente, o audiovisual entra na escola, interferindo na aula dos
professores e influenciando os alunos de forma a envolvê-los, transformando seu modo de conhecer, pensar, agir e estar no mundo.”

Assim, o uso de filmes no âmbito escolar atua como uma ferramenta que contribui significativamente para o aprendizado, não só de
temas polêmicos, mas também de conceitos importantes da Biologia. Neste sentido Alves (2001, p.3) afirma que “A entrada da
linguagem do audiovisual na escola trouxe consigo novos modos de ensinar, possibilidades de perceber e compreender.”

Enfim como aponta Conde; Ishara; Nishida; Diniz (___, 469) quando o professor utiliza um recurso tecnológico como fonte de
informação ou como recurso didático no processo de ensino este possibilita que “os alunos aprendam sobre as práticas sociais que
utilizam tecnologia e desenvolvam habilidades e atitudes para se relacionarem com a tecnologia na vida.”

4. CONCLUSÃO

O Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia II conduziu os estagiários a práxis pedagógica. Possibilitando que estes
colocassem em pratica o conhecimento universitário. Como também, interagir com o ambiente escolar e com seus agentes, conhecendo
assim episódios do cotidiano escolar que de acordo com Carvalho (1985) embora se repitam, aparecem de forma diferenciada. O
Estágio Supervisionado em Ensino de Ciências II conduziu os estagiários a práxis pedagógica. Possibilitando que estes colocassem
em pratica o conhecimento universitário. Como também, interagir com o ambiente escolar e com seus agentes, conhecendo assim
episódios do cotidiano escolar que de acordo com Carvalho (1985) embora se repitam, aparecem de forma diferenciada.

A partir da analise dos resultados do estágio, os quais se constituem nos planos de aula, nas atividades desenvolvidas, nos recursos
didáticos aplicados, forma de avaliação, oficina desenvolvida, atividades do colégio, e calendário de regência, foi observada a forma
como decorreu a construção do conhecimento profissional da estagiaria.

Uma vez que como destaca Tardif (2000) tal conhecimento é conquistado com a prática, a partir da elaboração e implantação de aulas
é que os alunos de graduação que se encontram em fase de estágio podem construir seu conhecimento profissional. Neste sentido o
estágio funcionou como importante meio para tal construção.

Além disso,ao entrar em contato com o ambiente escolar a estagiaria pode colocar em pratica testar em sala de aula as inovações
propostas na universidade. O teste das propostas universitárias se manifesta na produção e implantação de novos recursos didáticos
como jogos, bem como na metodologia diferenciada vista na aplicação do processo de ensino por meio de filme, texto científico e
também de temas transversais como meio ambiente e temas científicos como plantas tóxicas e evolução.

Com é importante destacar que a partir da aplicação de recursos didáticos e metodologias de ensino diferenciadas, foi notada a
necessidade de variadas formas de avaliação. Sendo realiza avaliação por meio da analise da desenvoltura dos alunos nas atividades
realizadas, debates, exercícios e prova com questões abertas e fechadas.

Neste sentido, ao manter contato com o ambiente escolar e conhecer os problemas da profissão docente, a estagiaria pode perceber o
papel do professor como agente social.
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Diante disso, ao propor nas aulas como objetivo geral ‘Coordenar o conhecimento sobre o Tema “Morfologia e Fisiologia Vegetal”,
visando formar cidadãos críticos e com suporte teórico para o vestibular’, fica nítido o interesse da estagiaria em não apenas cumprir
seu papel de agente formador de cidadãos com saberes sábio e com capacidade de questionar e criticar os acontecimentos que ocorrem
na sociedade, mas também em atender os interesses da instituição escolar concedente do estágio.

Enfim, o supracitado estágio funcionou como um espaço para expressão, reflexão, críticas e busca de propostas para reestruturação da
ação docente visando melhorias na educação básica.
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